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Kontakt kirkekontoret i forbindelse med:
Fødsel, dåb og navngivelse, vielse,
ind-/udmeldelse af folkekirken og
begravelse/bisættelse.

Kirkebilen
Til alle gudstjenester og til
menighedsrådets arrangementer
i Sognegården og i Kirken kan der
bestilles kirkebil til gangbesværede.
Dette skal ske til kirkekontoret
på tlf. 86 99 22 08 senest dagen
før inden kl. 13.00.
– Lørdag dog til Hornslet Taxa
v. Benny Friis, tlf. 86 99 54 00.
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VELKOMMEN TIL SUSANNE
Søndag den 4. januar 2015 blev den nye sognepræst
Susanne Kristensen indsat i Skødstrup Kirke ved en
højtidelig ceremoni. Provst Esben Thusgård foretog den
officielle indsættelse af Susanne, som sig hør og bør, og
Susanne holdt en fin prædiken, som giver høje forvent-

ninger til hendes fremtidige virke i Skødstrup. Kirkens
voksenkor sang smukt i den fyldte kirke, og efter indsættelsen i kirken fulgte mange gæster med i sognegården,
hvor der var taler, farvestrålende lagkager og munter
snak. Et stort velkommen til Susanne fra Skødstrup Sogn.

Sognepræst Marie Ørgaard, sognepræst Susanne Kristensen, Provst Esben Thusgård og sognepræst Erik Søndergård

FØLG SKØDSTRUP KIRKE PÅ FACEBOOK
•
•
•
•

Hvornår er der en god koncert?
Hvad sker der i kirken og sognegården?
Hvornår er der børnegudstjeneste?
Du kan nu følge Skødstrup Kirke på facebook,
hvor du kan se en del af de aktiviteter, der interesserer dig.
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FORÅRET SÅ
SAGTE KOMMER
Af sognepræst Susanne Kristensen.

Når disse linjer læses, er det forhåbentligt blevet forår.
Digterpræsten Kaj Munk slutter forordet til sine erindringer med ordene:
”Foråret så sagte kommer.
Så sagte, ja. Men kommer.”
Han skrev om den gryende vår i naturen udenfor.
Men, han skrev også om befrielsen, som han ventede,
men ikke nåede at opleve, fordi han blev henrettet.
Samtidig skrev han også om opstandelsen.
Det er en gave på vore breddegrader, at vi fejrer påske
netop her ved forårstide.
Lyset vender tilbage. Dagene længes. Solen får magt.
Det spirer og grønnes spædt i naturen udenfor.
Allerede først i februar kunne man enkelte steder se
erantis og vintergækker begynde at titte op af den mørke
jord. Små bitte farveklatter under hækken midt i kulden.
Disse trofaste små – de kommer år ud og år ind. De står
der, som på spring, for at få lov til at presse sig op af
mørket. Selvom de er små, får man alligevel øje på dem,
for de er gennemgribende i farven – de bryder med alle
de grå nuancer, som kendetegner vinteren. De står der
helt stille, og alligevel taler de deres helt eget sprog.
Den lille gule erantis fortæller sin farverige og håbefulde
historie, og ved dens side står ofte den lidt mere ranke,
højtstilkede vintergæk. Den bryder op af jorden med sin
bløde sylespids. Først når den er sikker på at være helt
oppe, lukker den sin hvide klokke op. Men så ringer den

til gengæld også foråret ind. Den står der med styrke og
alligevel kun med en lille tynd forbindelse mellem sin
hvide blomst og sin grønne stilk. Disse to: erantissen og
vintergækken står sammen og melder i al sin lidenhed,
at efter vinter kommer vår. Måske er det ofte sådan – at
det er de små, som har de vigtigste budskaber til os?
Det er ikke altid, vi er så gode til at høre de små stemmer. Kører man hurtigt forbi i bil og suser af sted med
øjet hævet, får man jo heller ikke øje på disse to små
blomster. For at se dem rigtigt må man gå lidt stille, bøje
hovedet og nakken lidt, skue ned på de skridt, man tager,
og måske lede lidt.
Det er snart påske. For mig er vintergækker og erantisser
tæt forbundet med påske. For ligesom de små blomster
kaster liv og håb midt i kulde og frost, således kommer
påsken til os år efter år – med bud om, at der findes håb
og liv, også i det mørke, vi mennesker indimellem oplever i vores liv.
Mørkt var der også i Gethsemane have og på Golgatas
golde høje. Frost var der vel næppe, men kulde i menneskers hjerter og sind var der. Også dengang var der
had og frosne fronter. Midt i det voksede et håb op: en
stemme, der blander sig med det larmende kor af højrøstede råb. En stemme, som stærkt og lavmælt på samme
tid gav bud om, at efter kulde kommer vår. Efter død er
der liv.
Påsken rækker os håbet om, at der er liv – evigt liv – hos
Gud, Bag dødens grænse. Vi forstår det ikke.
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Det ligger udenfor vor fatteevne. Og derfor må det siges
os, forkyndes os igen og igen.
Og det sker, hver eneste gang vi samles til gudstjeneste.
Og på en ganske særlig måde i påsken, hvor opstandelsesevangeliet lyder til os.
Opstandelseshåbet kan være vanskeligt at forstå. Derfor
må vi hjælpe hinanden til at lede og se. Mange af os
kender jo også vinterstemning i sindet. Dage, hvor håbet
ikke er stort og modet lige så lille. Da kan der midt på
sådan en dag komme noget eller nogen, som tænder et
lille håb – og når det tændes, mærker man livet. Og da
mærker man glimt af nåde.

Gid vi kunne lade disse små blomster eller påskens store
fortælling give os håb til nye dage og lade os inspirere til at gå ud og gøre ligeså – tænde lidt håb, sprede
lidt forårsstemning, pege på en himmel over jorden til
mennesker, som trænger. Ikke altid højlydt, men måske
lavmælt.
Når foråret springer ud for vore undrende øjne, fornemmer vi, at verden og vi er blevet genfødt. Det er en
opstandelseserfaring, som er lige underfuld og forunderlig hvert eneste forår.
Hermed ønsker jeg alle et godt forår
og en glædelig påske!

”AMMESTUE” I SOGNEGÅRDEN
For de allermindste og deres forældre
– også fædre! – på barsel.
TORSDAGE FRA KL. 10.00 – 12.00.
Det er gratis at deltage, og vi glæder os til at se jer!
TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG.
Program kan findes på: www.skoedstrup-kirke.dk
under ”Aktiviteter”, ”Ammestue”.

HAR DU SPØRGSMÅL: Kontakt kirke- og kulturmedarbejder
Karen Holmgaard Nielsen på karenholmgaard@gmail.com
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5 SPØRGSMÅL TIL SUSANNE
Fortæl lidt om dig selv
Før min teologiske uddannelse arbejdede jeg i 8 år som sygeplejerske på
Aarhus Universitets Hospital. Jeg arbejdede på kræftafdelingen og på intensivafsnittet. Her beskæftigede jeg
mig primært med alvorligt syge og døende patienter.
Gennem mit arbejde her blev jeg optaget af de mange
åndelige og eksistentielle spørgsmål, som rejser sig, når
livet gør ondt. Disse overvejelser førte naturligt videre
til teologien.
Jeg har læst teologi på Aarhus Universitet og blev
efterfølgende ordineret i Aarhus Domkirke i 2007 til et
vikariat i Viby Kirke. Siden har jeg fungeret som vikar i
en lang række kirker i Aarhus Stift. Udover Viby har det
bl.a. været Fredens Kirken i Viby, Brabrand-Sdr. Aarslev
kirker, Samsø kirker, Vor Frue Kirke i Aarhus og Sønderbro
Kirke i Horsens.

Hvordan vil du beskrive dig selv?
Jeg er et åbent og udadvendt menneske, som er meget
glad for at arbejde som præst. Jeg kan lide at møde
andre mennesker og sætter stor pris på samtalen. Det
gælder både den samtale, jeg som præst har i forbindelse med de kirkelige handlinger, samtalen med børnene
og de unge konfirmander eller samtalen med den ældre
på plejehjemmet – og til samtalen over en kop kaffe til
en sogneaften eller ved et tilfældigt møde i kirken eller
på kirkegården.

Er der områder, du brænder specielt for?
Jeg brænder specielt for arbejdet med, hvordan vi forkynder kristendommen og gør den levende for alle generationer i vores moderne og multikulturelle samfund. Jeg
er ikke bange for at tænke i nye baner i bestræbelsen
på at forkynde evangeliet, så det giver mening også for
moderne mennesker anno 2015.
Samtidig holder jeg overordentlig meget af vores
gudstjeneste søndag formiddag og de kirkelige hand-

linger og ritualer, kirken har at tilbyde mennesker, både
i hverdagen og i livets dybeste sorg og største glæde.
Derfor er det også min holdning, at enhver fornyelse i
kirken skal ske med respekt for traditionen.
Som tidligere nævnt holder jeg meget af samtalen
med andre mennesker, og jeg prioriterer sjælesorg højt.
Jeg håber, at indbyggerne i Skødstrup Sogn vil gøre brug
af mig som samtalepartner og sjælesørger.

Er der noget, du særligt
glæder dig til at arbejde med?
Jeg glæder mig til det hele! Jeg glæder mig til de mange
gudstjenester og kirkelige handlinger. Jeg glæder mig til
at møde de mange børn, der er minikonfirmander ved
kirken, og konfirmanderne. Jeg ser frem til at deltage
i sogneaftner og andre arrangementer. I det hele taget
glæder jeg mig til at være en del af kirken i Skødstrup
og til sammen med de andre præster, menighedsrådet
og de ansatte at være med til at præge kirkelivet lokalt.

Hvilke forestillinger har du gjort dig
om arbejdet i et større landsogn,
som vi vel kan kalde Skødstrup Sogn?
Efter 7 år som vikar i Aarhus Stift glæder jeg mig først
og fremmest til at ”slå rod” i sognet og være præst det
samme sted i mange år. Jeg har allerede mødt mange
mennesker i Skødstrup og ser frem til at møde mange
flere og blive en naturlig del af sognet. Jeg vil gerne i
løbet af året flytte hertil, og jeg håber at finde et godt
sted at bo, så jeg selv kommer til at leve midt i sognet.
Jeg glæder mig til at være præst i et stort landsogn som
Skødstrup, hvor jeg som præst vil komme i berøring med
alle aspekter af præstens mangfoldige arbejdsopgaver.
Her er der rige muligheder for at udfolde det præsteliv,
som jeg holder så meget af.
Jeg er blevet rigtigt godt modtaget af alle, jeg har
mødt den første tid i sognet, og jeg føler mig allerede
hjemme her. Tak for det…
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hvor hun blandt andet sælger te,
som hun laver over den åbne ild.

VI GÅR PÅ
GADEN FOR
VERDENS
FATTIGSTE

Thomas White

- FORDI VI VED AT BRUGE EN HALV SØNDAG
KAN GØRE EN KÆMPE FORSKEL
Søndag den 8. marts 2015
Årets sogneindsamling sætter fokus på landbefolkningen i det vestlige Nepal. Her er det kvinderne, der klarer
det meste. Alt fra tøjvask og børnepasning til det hårde
arbejde i marken tager de sig af. Det skyldes, at langt
de fleste mænd i området er taget til udlandet for at
arbejde.
Der er stort set ingen job at få i det vestlige Nepal, og de
fleste beboere kan på trods af hårdt arbejde ikke få mad
ud af deres små jordlodder til mere end et par måneders
forbrug om året. Derfor rejser mændene som unge til
blandt andet Indien, hvor de udgør billig arbejdskraft, og
de kommer kun hjem i kort tid ad gangen med måneders
eller års mellemrum.
På trods af at kvinderne styrer samfundet, er de traditionelt blevet undertrykt af mændene. Folkekirkens
Nødhjælp hjælper kvinderne med at organisere sig i

kvindegrupper, hvor de lærer om deres rettigheder og at
bruge deres stemme. De får også gode råd og vejledning
til mere effektiv dyrkning, så de kan øge deres udbytte
og holde sulten fra døren.
Mød op i Sognegården kl. 11.30 til udlevering af rute og
materialer. De fleste ruter tager et par timer at gå, og når
I kommer tilbage til Sognegården, har vi noget varmt at
spise og drikke til jer.
Sidste år lykkedes det 25 indsamlere i sognet at samle
17.000 kr. ind, og forhåbentlig kan beløbet blive endnu
højere i år.
Sæt kryds i kalenderen den 8. marts allerede i dag
og meld dig som indsamler hos Birgitte Hørby på tlf:
6171 8712. Du kan sende mig en SMS eller skrive på
mail: birgitte.horby@gmail.com
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MUSIK I
MØRKET
Tirsdag den 10. marts kl.19.00
er der igen mulighed for at være
i kirken, som lige som sidst kun
vil være oplyst af levende lys.
Kirkens Voksenkor vil synge musik til
ro og eftertanke, og arrangementet
vil vare ca. 30 min. Hvis man har
lyst til blot at være i kirken i kort
tid, er man velkommen til det.

FORÅRSKONCERT
Mandag den 4. maj kl. 19.30
Skødstrup-Løgten Koret afholder
forårskoncert i Sognegården.
Koret ledes af Christian K. Lorentzen.
Programmet ligger endnu ikke fast,
men koret er igang med at synge danske,
engelske og tyske sange.
Efter koncerten er der fællessang og
kaffebord, som koster 20 kr.
På korets vegne Jane Enna

Forårsmatiné i Sognegården
Søndag den 26. april kl. 15.00 er der Forårsmatiné i sognegården. Her vil kirkens pigekor og voksenkor
bl.a. synge forårssange. Der vil desuden være solo-indslag på klaver, og der bliver også lejlighed
til at synge med på nogle af vores dejlige forårs- og sommersange. Der vil under koncerten blive
serveret lidt at spise og drikke. Så vel mødt til en eftermiddag med sang og musik.
Der er gratis adgang.
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SOGNEAFTEN
– et aktuelt foredrag

KLOKKEN SLÅR, TIDEN GÅR
Ved klokkesagkyndig Ann-Kirstine Christiansen

Tirsdag den 14. april kl. 19.30
Vores ældste kirkeklokke har 400-års jubilæum. Skødstrup Kirkes klokke blev støbt
i 1615 af klokkestøberen Arent Kleimann fra Lübeck.
Hvorfor fandt de kristne på at bruge klokker? Hør hvordan klokkerne og præsterne
blev smidt ud et par gange for over 1000 år siden, inden vikingerne til sidst accepterede
kristendommen, og om hvorfor klokkerne alligevel endte med at blive så populære.
Hør vores klokkes historie. Klokker er meget ofte blevet anskaffet ved særdeles
vigtige begivenheder i samtiden.
Vi skal høre og se klokkens unikke “genetiske” aftryk. Dvs. at alle klokkens lydfarver
kommer frem.

Der er gratis adgang til arrangementer i Sognegården.
Til sogneaftener betales 30 kr. for kaffen, som går til Menighedsplejen.
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaffe og underholdning er i sognegården.

Mit liv med
Højskolesangbogen
Ved Jens Grøn

Tirsdag den 24. marts kl. 14.00
En eftermiddag med fællessang efter
Højskolesangbogen. Jens Grøn er fhv. forstander på Vestbirk Højskole og var medredaktør
af Højskolesangbogens 17. udgave. I 2003
modtog han Den Folkelige Sangs Pris.
Hvordan er det gået med Højskolesangbogen og med fællessangen? Hvilke sange har
holdt stand? Hvor mange nye har skullet til?
Hvor er fællessangen på vej hen?
Ind imellem sangene vil Jens Grøn komme
ind på sådanne spørgsmål og fortælle om
oplevelser fra sit højskoleliv.
Publikum inviteres til at af bryde ind undervejs med sangforslag, så der bliver sunget
mest muligt!

Revy tirsdag den 28. april
Ved Carsten Hjort
Med erfaring fra mange sommerrevyer og
fra et utal af underholdningsprogammer vil
Carsten Hjorth give en eftermiddag med
friske replikker og et glimt i øjet.
Hygge, højt humør og god steming.
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BØRNEGUDSTJENSTER
I FORÅRET 2015
Med efterfølgende spisning
Første onsdag i måneden kl. 17-19
i Skødstrup Kirke
• 4. marts ved Susanne Kristensen
Emnet er: Den gode hyrde
• 8. april ved Marie Ørgaard
Emnet er: Påske
• 6. maj ved Erik Søndergård
Emnet er: Kongesønnens bryllup
Husk tilmelding altid senest søndagen
før på sms til Gitte Smærup og
Ditte Marinaro, der laver maden.
Tlf.: 21 41 48 36

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Mandag den 25. maj kl. 11.00.
Traditionen tro holder vi også i år en
gudstjeneste i det grønne 2. pinsedag,
når sommeren nærmer sig.
Gudstjenesten foregår på plænen bag
Sognegården. I tilfælde af dårligt vejr
flytter vi ind i kirken.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet
vært ved en frokost i Sognegården.
Tilmeldingsfristen
er mandag den 18. maj 2015 kl. 13.00
på tlf.: 86 99 22 08 eller til
skoedstrup.sogn@km.dk

Aarhus som Jyllands hovedstad – og svineheldet Ved cand. mag. Benno Blæsild
Tirsdag den 26. maj kl. 14.00
”En opbyggelig historie om svineheldets betydning
for historiens udvikling”. Aarhus er Danmarks næststørste by. Sådan har det bestemt ikke altid været. På
Fregatten Jyllands tid var Aarhus og Randers lige store.
Det er en til tider underholdende historie, hvor

Aarhus’ udvikling mellem 1864 og 1900 var en utilsigtet konsekvens af den overordnede samfundsudvikling. En ofte overset motor for verdenshistorien, som
kan kaldes svineheld.
Benno Blæsild er daglig leder af Fregatten Jylland
i Ebeltoft.
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MED KIRKEN PÅ BRYLLUPSMESSE
Ordet ’messe’ havde en lidt anden betydning end den
kirkelige, denne søndag hvor højmesserne rundt omkring
i landets kirker knapt var ovre, før ’Bryllupsmesse 2015’
slog dørene op kl. 11.00 til den århusianske afligger af
arrangementet, der også findes i København, Aalborg,
Odense og Vejle.

Sognepræst Susanne Kristensen
svarer på spørgsmål om vielse i det fri.

En bryllupsmesse er i al sin enkelhed et udstillingsvindue
for firmaer, organisationer og enkeltpersoner, der har
noget at tilbyde et brudepar. Her er limousiner, musikere,
fotografer, brudekjoleforhandlere og –designere, guldsmede, diskoteker, konditorer, rejseselskaber, herretøjsforhandlere, restauratører, hoteller og… folkekirken. For
selvfølgelig skal kirken være til stede her, hvor vordende
brude og gomme valfarter til for at få styr på ’Den store
dag,’ som bryllupsmesserne også lanceres under.
Der er mange spørgsmål, når man skal holde en af
livets helt store fester. Og for mange af dem, der har
et kirkebryllup i tankerne, er der også ubekendte i forhold til, hvad ”det i kirken” indebærer. Men det blev der
rådet bod på ved folkekirkens stand, hvor forbipasserede kunne få en snak med en af de fire repræsentanter,
blandt andet sognepræsterne Susanne Kristensen og
Erik Søndergård.

GRUNDLOVSMØDE
GRUNDLOVSTALE AF INGER STØJBERG

Fredag den 5. juni kl. 11.00
Grundlovsmødet holdes på plænen bag sognegården.
Mød flere af vores lokale foreninger til grundlovsdag. Lær vores lokalområde bedre at kende.
Mød naboen, sportsforeningen, Lions Club, Erhvervsforeningen, Husmorforeningen,
Fællesrådet og mange flere.
Menighedsrådet har i samarbejde med lokale foreninger valgt at fejre grundlovsdag
som en folkefest og fejring af demokratiet (det er ikke et politisk møde).
Taler, musik, fællessang og hotdogs.

Folkekirkeinfo
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KIRKEFILMKLUB

– GODE OG UFORGLEMMELIGE
FILM OM MENNESKELIVETS VILKÅR

KON-TIKI
TIRSDAG DEN 10. MARTS KL. 19.00
Seks mænd sejler fra Peru til Polynesien på en spinkel balsaflåde og sætter
deres liv på spil for en idé, som kan ændre verdenshistorien.
Anført af Thor, en flot kaptajn, som ikke kan svømme, sejler de ud uden moderne
udstyr. De drager af sted med verdenspressens fulde bevågenhed og navigerer
ved hjælp af stjernerne i det store Stillehav med bølgerne som ror.
De seks mænd kæmper mod naturen i form af flodbølger, hajer og det dybe havs
dæmoner. Thor har ofret alt for denne ekspedition, så det må og skal lykkes.

Norge 2012. T. o. 11.
Varighed 119 minutter.

Alle film vises i Kom-Bi, Nyvej 3, Hornslet, kl. 19.00 – billetter kan bestilles og afhentes i biografen.
Tlf. 86 99 42 65, hjemmeside www.kombi.dk .
Filmene bliver introduceret af sognepræsterne Erik Søndergård, Skødstrup, og Carsten Tranberg-Krab, Hornslet.
Vel mødt til endnu en Kirkefilmklub-sæson med tankevækkende, smukke og store film.
Kirkefilmklubben er et samarbejde mellem Hornslet Sogn, Skødstrup Sogn – og naturligvis biografen Kom-Bi.

VIL DU SE MIN SMUKKE KIRKE – SKØDSTRUP KIRKE
Vores kirke ligger højt i landskabet, med udsigt til både bugten og
Studstrupværket. Her bruger en af præsterne ofte den enorme altertavle,
når der skal fortælles bibelhistorier, mens den anden blandt andet kan
fortælle om to af vore største teologiske tænkere, der boede i nærheden,
men som ikke kunne holde hinanden ud.

Se udsendelsen på vores hjemmeside eller youtube.
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FRA HVILKE SALMER STAMMER FØLGENDE LINJER:
1. En så klar på Himlens bue ...

__________________________________________________

2. Med aks og vipper bolde ...

__________________________________________________

3. Thi takke vi Gud vor Fader god ...

__________________________________________________

4. På stjernetæpper lyseblå ...

__________________________________________________

5. I Jesu navn holder bryllupsgilde ...

__________________________________________________

6. Nådens Gud! Lad dit solskin i vår ...

__________________________________________________

7. Skønt fra sjæl til sjæl det lød ...

__________________________________________________

8. Lægger vi vort barn i dine hænder ...

__________________________________________________

9. Blomst kommer op, og blomst går ud ...

__________________________________________________

10. Der er så stille og så tyst ...

__________________________________________________

Indsend din løsning til Kirkebladet senest 1. maj
Skødstrup Sognegård
Kirkepladsen 2A
8541 Skødstrup

Navn _______________________
Adresse _____________________
Mobil _______________________

Blandt de rigtige løsninger trækker vi lod om noget lækkert påskechokolade..
Af Birgit Furholm

LØSNING PÅ SIDSTE
NUMMERS TALOPGAVE
Sæt tallene fra 1 til 10 ind i felterne, så summen
bliver den samme både lodret, vandret og diagonalt.

KONFIRMATIONER
Ved konfirmationer er siddepladserne i kirken fortrinsvis reserveret til konfirmanderne og deres familier. Vi kan derfor desværre ikke garantere, at der er
siddepladser til andre kirkegængere.
Menighedsrådet
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KIRKEKAFFE

6

12

7

9

torsdag den 2. april

15

1

14

4

Efter gudstjenesten er der kaffe, te,
småkager og hygge i våbenhuset.
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JULEHJÆLP
Vi har til jul 2014 kunnet hjælpe
64 børn og voksne, med at få en
bedre jul.
Vi takker alle, der har givet et
bidrag, når vi samler ind i kirken og
sognegården, og takker også Lions
klub, Skødstrup for deres bidrag.

SOGNEKALENDEREN
Marts
Tirsdag den 3.

kl. 19.00 Konfirmandklub i sognegården

Onsdag den 4.

kl. 17.00 Børnegudstjeneste med efterfølgende

Søndag den 8.

kl. 11.30 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Tirsdag den 10.

kl. 19.00 Musik i mørket i kirken

Onsdag den 18.

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Tirsdag den 24.

kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste med efterfølgende

spisning (husk tilmelding)

kaffe i sognegården

15.000 mennesker
i Skødstrup Kirke i 2014
Skødstrup Kirke bliver flittigt brugt,
og det er den også til for. Kirken er
ramme om mange højtideligheder,
som vi håber du husker med glæde.
Også i 2014 er Skødstrup Kirke
blevet flittigt brugt. I runde tal ser
statistikken således ud:
• 5500 deltog
i en almindelig gudstjeneste.
• 5000 var til begravelse
eller bisættelse.
• 1600 var til bryllup
eller kirkelig velsignelse.
• 2500 var til julegudstjenester.
• 400 var til andre gudstjenester
I alt blev det til 15.000 deltagelser
i gudstjenester og andre kirkelige
handlinger i Skødstrup Kirke i 2014.
Hertil kommer plejehjemsgudstjenester, koncerter og de mange aktiviteter i sognegården; sogneaftener, foredrag, legestue, forskellige
klubber, sociale aktiviteter, udlån af
sognegård til generalforsamlinger
o.lign.
Vi er glade for og stolte af den
store opbakning, som folkekirken
har i Skødstrup.

April
Skærtorsdag den 2. kl. 10.00 Gudstjeneste med kirkekaffe
Onsdag den 8.

kl. 17.00 Børnegudstjeneste med efterfølgende

Tirsdag den 14.

kl. 19.30 Sogneaften i kirken

Onsdag den 22.

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Søndag den 26.

kl. 15.00 Forårsmatine i sognegården med kirkens kor

Tirsdag den 28.

kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste,

spisning (husk tilmelding)

derefter kaffe i sognegården

Maj
Bededag fredag den 1. maj kl. 9.00 og kl. 11.00: Konfirmation
Søndag den 3. kl. 9.00 og kl. 11.00: Konfirmation
Onsdag den 6.

kl. 17.00 Børnegudstjeneste med efterfølgende
spisning (husk tilmelding)

Onsdag den 20.

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården

2. pinsedag
mandag den 25.

kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste med efterfølgende frokost

Tirsdag den 26.

kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste,
derefter kaffe i sognegården

SORG- OG LIVSMODSGRUPPER
for efterladte
– samvær med ligestillede
Grupperne mødes 2-3 timer hver anden uge, typisk sen eftermiddag.
Grupperne ledes af erfarne frivillige, der har kvalificeret sig
til opgaven. Der er ikke tale om terapeutisk behandling,
men om ”hjælp til selvhjælp”. Tilbuddet er gratis og åbent for alle,
der har mistet én af sine nære.
Hent flere oplysninger på tlf.nr.: 24 81 58 17 – eller på:
www.folkekirkesamvirket.dk
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GUDSTJENESTER
I SKØDSTRUP
Marts

– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR

April

Søndag d. 1. 2. s. i fasten

Maj

Torsdag d. 2. Skærtorsdag

kl. 10.00 Marie Ørgaard

kl. 10.00 Erik Søndergård

Matt. 15, 21-28

Matt. 26, 17-30

Onsdag d. 4. Børnegudstjeneste
kl. 17.00
Susanne Kristensen
Se omtale
Søndag d. 8. 3. s. i fasten
kl. 10.00 Erik Søndergård
Luk. 11, 14-28
Søndag d. 15. Midfaste
kl. 10.00 Marie Ørgaard

KFUM og KFUK
Fredag d. 3.

Langfredag
kl. 10.00 Erik Søndergård
KFUM og KFUK

Søndag d. 5. Påskedag
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Mark.16, 1-8
KFUM og KFUK
Mandag d. 6. 2. Påskedag

Fredag d. 1.

Konfirmation

Fredag d. 1.

Konfirmation

kl. 9.00 Erik Søndergård
kl. 11.00 Erik Søndergård
Søndag d. 3. Konfirmation
kl. 9.00 Marie Ørgaard
Søndag d. 3. Konfirmation
kl. 11.00 Marie Ørgaard
Onsdag d. 6. Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Erik Søndergård
Se omtale
Søndag d. 10. 5. s. e. påske

Joh. 6, 1-15

kl. 10.00 Marie Ørgaard

kl. 10.00 Erik Søndergård

Folkekirkens Nødhjælp

Luk. 24, 13-35

Joh. 16, 23b-28

Søndag d. 22. Mariæ bebudelses dag
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Luk. 1, 26-38
Tirsdag d. 24. Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Erik Søndergård
Se omtale
Søndag d. 29. Palmesøndag
kl. 10.00
Susanne Kristensen
Matt. 21, 1-9

KFUM og KFUK
Onsdag d. 8. Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Marie Ørgaard
Se omtale
Søndag d. 12. 1. s. e. påske
kl. 10.00
Susanne Kristensen
Joh. 20, 19-31
Søndag d. 19. 2. s. e. påske

kl. 10.00
Susanne Kristensen
Mark. 16, 14-20
Søndag d. 17. 6. s. e. påske
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Joh. 15, 26-16, 4
Søndag d. 24. Pinsedag
kl. 10.00 Marie Ørgaard

kl. 10.00 Erik Søndergård

Joh. 14, 22-31

Joh. 10, 11-16

Folkekirkens Nødhjælp

Søndag d. 26. 3. s. e. påske

Det er også muligt
at følge gudstjenesten
fra våbenhuset, hvor der er
installeret højttaler.

Torsdag d. 14. Kristi himmelfarts dag

Mandag d. 25. Friluftsgudstjenste

kl. 10.00 Marie Ørgaard

kl. 11.00 Marie Ørgaard

Joh. 16, 16-22

Se omtale

Tirsdag d. 28. Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Marie Ørgaard
Se omtale

Folkekirkens Nødhjælp
Tirsdag d. 26. Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Erik Søndergård
Se omtale
Søndag d. 31. Trinitatis
kl. 10.00 Erik Søndergård

Hvor intet andet er anført går indsamlingen til Menighedsplejen.

Joh. 3, 1-15

