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FORÅRSSOL, SMIL OG SOGNEINDSAMLING
– OG SÅ PÅ KVINDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG!
Sognegården dufter af kaffe og pølsehorn. Der bliver
snakket livligt inde i lokalet, hvor de tilbagevendte indsamlere får et tiltrængt hvil til ben og fødder. En far med
datter kommer tilbage med raslende indsamlingsbøsser
efter en gåtur på et par timer. De er spændte på, hvor
mange penge de har samlet ind på deres rute rundt i
Skødstrup. De afleverer bøsserne til optælling, og får
varm kakao og pølsehorn i bytte. 1311 kr. blev det til.
Næste hold kommer tilbage. De har haft en god tur, fortæller de. Mange har åbnet døren med et smil og allerede med penge i hånden, forberedte på dagens indsamling. De, der ikke lige havde penge i huset, var glade for
at kunne betale med MobilePay. Et smil i døren gør turen
lettere for de børn og voksne, der er ude at samle ind for
første gang, for det kan godt give et lille sug i maven,
de første gange man ringer på døren og står på trappestenen og venter på, den bliver åbnet. Hvordan vil man
blive modtaget? Kan man huske, hvad man skal sige, når
døren går op?
17 børn og voksne fra Skødstrup gik ud i årets første rigtige forårsdag for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælp.

Pengene går i år til kvinder i verdens fattigste lande, hvor
Folkekirkens Nødhjælp yder en langsigtet indsats, der
skal styrke kvinders og pigers mulighed for at skabe en
tilværelse for deres familie og lokalsamfund. I hele landet har 20.000 frivillige samlet 14 mio. kroner ind! I vores
sogn samlede vi hele 15.673 kroner ind.
Tak for hjælpen til de indsamlere, der brugte en forårsdag på at samle ind. Tak til alle I andre, fordi vi blev så
godt modtaget i byen.

Jeres bidrag går i år til:
•

Kvinder på flugt med deres børn får uddelt mad, vand
og hygiejnepakker, så de kan holde sult og sygdomme væk.

•

Kvinder, der lever i dyb fattigdom og sult, får hjælp til
opstart af egen virksomhed og dyrkning af køkkenhaver, så de kan sikre familiens livsgrundlag.

•

Kvinder, der undertrykkes, bliver oplyst om deres rettigheder og får hjælp til at stå frem og tale deres sag.
Menighedsrådet, Birgitte Hørby

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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SOMMERSOLHVERVSFEST
Sognepræst Marie Ørgaard

Da kristendommen blev udbredt i Europa, skete det ikke
uden sværdslag. Nordeuropæerne var ikke meget for at
give slip på de gamle asaguder. Det var heller ikke altid
nemt at komme overtroen til livs.
Når de kristne missionærer skulle tale deres sag, gjorde
de derfor ofte det, at de placerede de nye kristne højtider
på tidspunkter af året, hvor der i forvejen lå en hedensk
fest. Det gjorde det nemmere for befolkningen at tage
imod en ny religion, hvis den ikke behøvede tage afsked
med de kære gamle fester.
Vintersolhvervsfesten blev til julefest, hvor man fejrede
Jesu fødsel. Sommersolhvervsfesten blev til Sankt Hans,
hvor man fejrede Jesu fætter, Johannes Døberens, fødsel.

Den gamle fest
De gamle nordboere holdt også fest ved midsommertid. Ifølge folketroen var den korteste nat på året ladet
med en særlig kraft. Man mente, at lægeurter indsamlet
netop denne nat, var mere kraftfulde, ligesom duggen på
græsset i sig selv havde en helbredende virkning.
Også helligkilderne rundt om i landet blev anset for særligt helbredende i den korteste nat. De syge valfartede til
kilderne, og der opstod markeder med kramboder, sang,
dans og gøgl.
Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Det var især

gigt, lammelse, sår, bylder, skab, fnat, mave- og øjensygdomme, som vandet i kilderne skulle kunne helbrede.
Folk, som følte sig helbredte, efterlod deres krykker og
bandager nær kilden. Man kunne også bringe vandet
med hjem. Men så måtte man ikke tale, mens det hældtes op, og på hele hjemrejsen måtte det ikke bringes
under tag.
Kulten omkring helligkilderne går tilbage til før kristentid, men den fortsatte lang tid efter. Ved Kirsten Pils kilde
i Dyrehaven nord for København opstod en sådan festivitas i ugerne omkring sommersolhverv, at festlighederne
blev til oprindelsen af Dyrehavsbakken.

Den nye fest
De kristne missionærer må have set potentialer i den
hedenske solhvervsfejring. Jesus blev tolket som den
opstigende sol. Fejringen af hans fødsel blev naturligt
knyttet til vintersolhverv, hvor solen vender tilbage, og
dagene langsomt bliver længere.
Det var derfor oplagt at knytte midsommerfesten til fødslen af Jesu fætter, som netop ifølge Lukasevangeliet
skulle være et halvt år ældre end Jesus.
Johannes Døberen har fået mange kælenavne i europæisk
tradition. Hans navn er blevet til Johan, Hannes, Jan og
Hans. Sankthansaften er opkaldt efter Johannes.
Men selvom solhvervsfesten fik navn efter Jesu fætter,
var det ikke altid så ligetil at få udryddet de hedenske
skikke. Mange af de gamle hedenske traditioner fortsatte.
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Sankthansblus, P.S. Krøyer, 1906

Sankthansbålet
Man tændte fra gammel tid bål i den kraftladede korte
nat for at holde onde kræfter borte. For ligesom de
helbredende kræfter i naturen var særligt stærke ved
sommersolhverv, var også de onde kræfter på spil.
Heksene, mente man, fløj forbi på vej til Bloksbjerg eller
Hekkenfeldt.
Bålet blev den del af den kristne overtagelse af den
hedenske fest, som blev midsommerfestens særkende.
Men det var først i 1900-tallet – lang tid efter at man

var holdt op med at brænde kvinder dømt for hekseri – at
man fandt på at sætte en heksefigur på bålet. Det var på
den tid, at de moderne traditioner med båltaler og Holger
Drachmanns midsommervise blev almindelige.
Sankthansaften tændes bålet mange steder i landet til
glæde for store og små. I Skagen fejres en af de mest
kendte fester. Dens berømmelse skyldes nok ikke mindst
P.S. Krøyers maleri fra 1906 af sankthansblusset på
Skagen strand.
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”AMMESTUE”

MINIKONFIRMANDER

I SOGNEGÅRDEN
For de allermindste og deres forældre
– også fædre! - på barsel.
Torsdage fra kl. 10.00-12.00.
NB: Torsdag den 4. juni:
Aflyst pga. andet arrangement.
Torsdag den 11. juni:
Sommerafslutning.
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

Endnu et forår fløj alt for hurtigt af sted, og snart
må vi igen sige farvel til 2 hold søde og nysgerrige
minikonfirmander, når vi torsdag den 4. juni slutter
sæsonen med gudstjeneste i kirken og hyggelig
komsammen i sognegården for børnene og deres
familier. Heldigvis ser vi nok mange af dem igen
allerede den 23. august, hvor der er fernisering på
deres fine fotoudstilling hos vores lokale vinbonde.
Vi glæder os allerede.
Tak til både børn og forældre for den store tilslutning og opbakning i foråret!
Vi håber at se lige så mange til efteråret fra
Skødstrup Skoles nye 3.A og 3.B, som vil få en invitation med posten til at deltage i undervisningen
hhv. onsdage (3.A) og torsdage (3.B) fra september
til december.
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FESTUGEKONCERT
MED JACOB FISCHER
Søndag den 30. august kl. 16.00
I anledning af Aarhus Festuge 2015 spiller Jacob Fischer
guitarkoncert i kirken. Jacob Fischer, på guitar, akkompagneres af Jeppe Smith-Olsen på kontrabas.
Jacob Fischer har, siden han debuterede på Copenhagen
Jazzfestival som 17-årig, formået at slå sit navn fast
som en af de fineste guitarister i Skandinavien via sit
samarbejde med en lang række af de bedste europæiske
og amerikanske jazzmusikere. Han har modtaget Ben
Webster-prisen. Han har siden 1992 været fast medlem af violinlegenden Svend Asmussens kvartet, og han
har ifølge anmelderne været stærkt medvirkende til, at
Asmussen i sin karrieres efterår har nået nye kunstneriske højder. Jeppe Smith-Olsen har i sit uddannelsesforløb dyrket den rytmiske musik med stor entusiasme, og
han har spillet i mange forskellige sammenhænge.
Der er gratis adgang.
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaffe og underholdning er i sognegården.

SOMMERUDFLUGT
Sommerudflugt tirsdag den 30. juni
Vi håber på godt vejr og kører en tur til Aarhus og ser på havnen og
det nye byggeri. Vi sejler fra havnen langs kysten til Ballehage og kan
se Sculpture by the Sea fra søsiden. Tilbage på havnen drikker vi kaffe.
Udflugten er gratis for alle interesserede i Skødstrup Sogn.
Tilmelding senest tirsdag den 23. juni kl. 13.00
til Kirkekontoret på
tlf. 86 99 22 08 eller på
e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk
Afgang
12.30 Kløvervangen
12.45 Brugsen
13.00 Kirkepladsen
Hjemkomst ca. 17.30

SENIORTRIOEN
Tirsdag den 25. august kl. 14.00
Efter gudstjenesten i kirken er der kaffe i sognegården.
Seniortrioen tager hånd om den musikalske underholdning.
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FOTOUDSTILLING
HOS VORES LOKALE VINBONDE
Udstillingen vil kunne besøges fra lørdag den 22. / søndag den 23. august frem til og med fredag den 28.
august på følgende tidspunkter: Mandag-onsdag: kl.
16.00-19.00; torsdag og fredag: kl. 12.00-18.00.
Læs mere i augustudgivelsen af 8541. Alle er velkomne.

fra serien BARKS

Lørdag den 22. august kl. 15.00-17.00
Fernisering af den italienske fotograf Ivo Fanella’s
fascinerende kunstfotoserie ”BARKS”

Søndag den 23. august kl. 15.00-17.00
Fernisering af fotoserien ”NATURENS SKJULTE
SKABNINGER – engle, alfer, monstre…”
– inspireret af Ivo Fanella og fotograferet af
Skødstrup Kirkes Minikonfirmander (foråret 2015)
STED: Hedegårdens Vinavl, Segaltvej 501, 8541
Skødstrup.
nogle ”SKJULTE SKABNINGER”
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DÅB I SKØDSTRUP KIRKE

Skødstrup er en børnerig by. Derfor har vi også mange
dåb om søndagen i kirken. Næsten hver uge er der to
eller tre børn, der skal døbes. Det er dejligt med de
mange glade familier, der fylder kirken hver søndag, fordi
de holder barnedåb.
Derfor indfører vi fra september en månedlig dåbsgudstjeneste i kirken. Dåbsgudstjenesterne finder sted den
første søndag hver måned kl. 11.30. Her kan vi have op
til seks dåb under en kortere gudstjeneste.
Den første søndag hver måned får vi derfor fra efteråret
to gudstjenester ved Skødstrup kirke; en højmesse kl.
10.00 uden dåb og en dåbsgudstjeneste kl. 11.30. De
øvrige søndage i måneden ændres der ikke ved.
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GRUNDLOVSMØDE
GRUNDLOVSTALE AF INGER STØJBERG
ERG
Fredag den 5. juni kl. 11.00
den.
Grundlovsmødet holdes på plænen bag sognegården.
g.
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. Der er tale om et grundlovsmøde og ikke et politisk møde.
Taler, musik, fællessang og hotdogs.
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LYST TIL BESØG?
BESØGSVÆRT ELLER
BESØGSVEN?
Skødstrup Sogns Besøgstjeneste koordineres af kirke- og kulturmedarbejder Karen
Holmgaard Nielsen. Hun kan kontaktes på
e-mail: karenholmgaard@gmail.com.
Du kan også ringe til Kirkekontoret på
tlf. nr.: 86 99 22 08, hvis du har lyst til at
være en del af besøgstjenesten
– hvad enten du gerne tager imod besøg
eller har lyst til at besøge andre.
Se endvidere: www.skoedstrup-kirke.dk

Skødstrup Kirkeblad 13
 Menighedsråd  Præsterne  Kirke- og kulturmedarbejder  Sogneaften  Koncerter  Hverdags- og familiegudstjenester  Børn og unge  Kalender  Gudstjenester

KORSTART I SOGNEGÅRDEN
Skødstrup Kirkes Pigekor mødes første gang efter sommerferien onsdag den 12. august kl. 15.15-16.15
Pigekoret er for piger fra 3.-6.klasse

Ungdomskoret mødes første gang efter ferien onsdag den 12. august kl. 16.15-17.30
Ungdomskoret er er for piger fra 7. klasse.

Yderligere oplysninger gives gerne hos kirkens organist
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LØSNING FRA FORRIGE OPGAVE

TAL-OPGAVE

Fra hvilke salmer kommer følgende linjer:

6-7-8 tabellerne er brugt til opgaven. Et tal er ikke med i
tabellerne – men hvilket?

1. En så klar på Himlens bue
Svar: Dejlig er den himmelbå.

14
35

48
2. Med aks og vipper bolde
Svar: Nu falmer skoven trindt om land

16

30

3. Thi takke vi Gud, vor Fader god
Svar: Den signede dag med fryd vi ser

4. På stjernetæpper lyseblå
Svar: Et barn er født i Betlehem

21

18

64

72

24

62

56

36

54

63
28

42
5. I Jesu navn holder bryllupsgilde
Svar: Det er så yndigt at følges ad

6. Nådens Gud! Lad dit solskin i vår
Svar: Vær velkommen Herrens år

7. Skønt fra sjæl til sjæl det lød
Svar: Dejlig er jorden

8. Lægger vi vort barn i dine hænder
Svar: Fyldt af glæde over livets under

9. Blomst kommer op, og blomst går ud
Svar: Lille Guds barn

af Birgit Furholm

KIRKEKAFFE
den 2. august

10. Der er så stille og så tyst
Svar: Fred hviler over land og by

Efter gudstjenesten er der kaffe, te,
småkager og hygge i våbenhuset.
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DATOER FOR
KONFIRMATIONER
2016
Fredag den 22. april
7. b kl. 9.00
7. c kl. 11.00
Søndag den 24. april
7. a kl. 9.00
7. d. kl. 11.00

SOGNEKALENDEREN
Juni
Fredag den

5. juni

kl. 11.00 Grundlovsmøde ved sognegården

Onsdag den 17. juni

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Tirsdag den 30. juni

kl. 13.00 Sommerudflugt – se omtale

August
Onsdag den 19. august kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården
Søndag den 23. august kl. 15.00 Fotoudstilling, minikonfirmander – se omtale
Tirsdag den 25. august kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste,
derefter kaffe i sognegården – se omtale
Søndag den 30. august kl. 16.00 Festugekoncert i kirken – se omtale

2017
Fredag den 12. maj
7. a kl. 9.00
7. d kl. 11.00
Søndag den 14. maj
7. b kl. 9.00
7. c kl. 11.00

2018
Fredag den 27. april
7. b kl. 9.00
7. d kl. 11.00
Søndag den 29. april
7. a kl. 9.00
7. c kl. 11.00

Konfirmationer for 2019
offentliggøres i kirkebladet
juni 2016

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

Juni

Juli

Søndag d. 7. 1. s. e. trin.

Søndag d. 2. 9. s.e.trin.

kl. 10.00

kl. 10.00 Kirkekaffe

Susanne Kristensen

Knud Erik Lægsgaard

Susanne Kristensen

Luk. 16,19-31

Luk. 5,1-1

Luk. 16,1-9

Søndag d. 12. 6. s.e.trin.

Søndag d. 9. 10. s.e.trin.

Erik Søndergård

kl. 10.00

Luk. 14,16-24

Susanne Kristensen

Søndag d. 21. 3. s. e. trin.
kl. 10.00

August

Søndag d. 5. 5.s.e. trin.

kl. 10.00

Søndag d. 14. 2. s. e. trin.
kl. 10.00

– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR

Erik Søndergård
Luk. 15,1-10

Tirsdag d. 23. Hverdagsgudstjeneste
kl. 13.00 Udflugt
Se omtale
og Lokal-avisen

Matt. 5,20-26
Søndag d. 19. 7. s.e.trin.

kl. 10.00

Marie Ørgaard
Luk. 19,41-48

Søndag d. 16. 11. s. e. trin.
Kl. 10.00

kl. 10.00

Erik Søndergård
Luk. 18,9-14

Susanne Kristensen

Søndag d. 23. 12. s.e.trin.

Luk. 19,1-10

kl. 10.00

Søndag d. 26. 8. s.e.trin.
kl. 10.00

Marie Ørgaard
Mark. 7,31-27

Tirsdag d. 25. Hverdagsgudstj.

Søndag d. 28. 4. s. e. trin.

Susanne Kristensen

kl. 14.00

kl. 10.00

Matt. 7,15-21

Susanne Kristensen

Marie Ørgaard
Luk. 6,36-42

Se omtale
Søndag d. 30. 13. s.e.trin.
kl. 10.00

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

Hvor intet andet er anført, går indsamlingen til Menighedsplejen.

Erik Søndergård
Luk. 10,23-37

