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GRUNDLOVSMØDE
Grundlovsdag trak skyerne til side og gav plads til solen, lige så længe vi holdt Grundlovsmøde, og senere på dagen kom
de tilbage igen. Omkring 200 deltagere fandt vej til græsplænen bag sognegården, hvor lokale fra Lions, Fællesrådet
og Sportsforeningen fortalte om deres engagement i vores lokalsamfund. Både stole og ståpladser var i brug under
grundlovstalen, som lagde vægt på vores fælles ansvar i en fri og åben kultur – noget, som ligger dybt i Grundloven.
Der blev sunget godt med på sangene og musikskolen, Den kreative skole, sluttede af med en flot violinkoncert.
Vi vil gerne sige tak for en god grundlovsfejring. Tak for hyggeligt samvær og den gode stemning, I tog med.
Menighedsrådet

JULEKALENDER I KIRKEN
Følg julekalenderen i Skødstrup Kirke to gange om ugen
sidst på eftermiddagen. Du kan høre en af vore lokale
fortælle om en særlig juleoplevelse, og vi begynder og
slutter med en sang eller salme. Det bliver kort og godt.
Vi glæder os meget og er i gang med planlægningen.
Når julemåneden begynder, har vi allerede længe set på
julereklamer, hjerter, lys, nisser og Jesusbørn i krybber
med både familien og vise mænd, dyr og engle.

Julekalenderen i Skødstrup kirke bliver noget, vi ikke har
set eller hørt før. Præster, ansatte og menighedsrådet
håber, I vil synes om den og møde op til afslappet julestemning.
Programmet bliver trykt i næste kirkeblad, og vi lægger
det naturligvis på facebook og hjemmesiden.
Menighedsrådet
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KATTEN, MUNKEN OG
DEN HEMMELIGE BOG
OM KUNSTEN AT SKABE MØRKE OM TIL LYS
Af sognepræst Erik Søndergård

”Flyt jer så fra græsplænen!” råbte den vredt gestikulerende mand i sort uniform og kasket, mens han hurtigt
kom nærmere. ”Hvem har ansvaret her?” brølede han
videre, som om han var sprunget ud af en Monty Python
film. En gruppe udenlandske skolebørn havde sat sig
foran museet på græsplænen ved siden af skiltet, hvor
der stod ”Græsset må ikke betrædes” selvom det både
stod på engelsk og gælisk. De havde hvilet sig, mens flere
besøgende ankom til udstillingen for at se de berømte,
gamle og smukke bøger. Den mest kendte er en håndskrevet bog kaldet Book of Kells, som er en af Irlands største
nationale skatte.

Den hemmelige bog
Bogen fra Kells indeholder de fire evangelier på latin,
og hver side er spækket med hemmeligheder. Bogen er
skrevet i hånden med gåsefjer på garvet skind fra 185
kalve. Flere munke har skrevet på den i måske 30 år. Nok
har de skrevet pænt, men det, der for alvor har taget tid,
er alle illustrationerne. Alle symbolerne og dekorationerne, som skal lyse sindet op hos den, der forstår koden.
Billederne skal give en levende læsning af evangeliet
også for dem, der ikke kan læse. Udsmykningerne skal
gøre det dunkle og svære i teksten mere klart.
Alligevel er bogen kun for dem, der vil se efter og vil forstå. Billederne er på overfladen lette at se, men selv om
de lyser op, så skjuler de også meningen i komplicerede
mønstre og symboler. For eksempel er de ord, hvert evangelium begynder med, skjult. Ordene træder kun frem
for den, der på forhånd ved, hvad der skal stå. De første
skjulte ord bliver en portal, man skal igennem for at nå
frem til det storslåede indhold.
”I begyndelsen var ordet, og ordet var Gud…” lyder indledningen til Johannesevangeliet. Det er Ordet, som kan
give guddommelig mening og kaste lys på det dunkle. De
ord har munkene skabt som betagende billeder.
Bogen er skrevet omkring år 800. Efter vikingernes voldsomme hærgen blev den dyrebare bog skjult i Kells.
Siden 1653 er den opbevaret på Trinity College i Dublin,
hvor den er udstillet på museet.
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Katten og munken
Munkene, der skrev bøger som denne, arbejdede på at
få det dunkle frem i lyset, og få ordet til at hæve sig over
jorden. En irsk munk skrev i 800-tallet et smukt digt på
et tomt felt i en bog. Det handler om katten Pangur Ban
(betyder hvid og blegemiddel) og ham selv. Han sammenligner sin jagt efter visdom med kattens jagt på mus, og
viser den glæde, de begge finder i deres kunst. Digtet
står på den næste side.

Vende mørke om til lys
Digtet er skabt af en mand, som har siddet længe, og
skrevet en værdifuld bibeltekst i hånden. For over tusind
år siden sad han ved sin pult, og kæmpede for at finde
de rette ord og billeder.
Hvem kender ikke til at mangle ord? Hvordan får jeg sagt
det rigtigt? Hvordan hjælper de rigtige ord mig til at forstå? Hvordan får vi noget til at give mening?
Hvem har ikke siddet med en problemstilling ved det
tomme papir eller den blanke skærm for at slippe den
betydning fri, som er fanget i vores hjerner? Glæden er
stor, når ordene, overvejelserne og historierne kommer
til live.

På en af tegningerne
fanger katten en mus,
som har taget en oblat.

Munken sidder i mørket med sin hvidere end hvide kat,
Pangur Ban, og lader på tusind års afstand katten vise
oplevelsen af at finde indsigt og ord. Digtet slutter med
ordene:
“I get wisdom day and night,
turning darkness into light.”
”Jeg får visdom og fornys,
vender mørke om til lys.”
Som katten fanger mus og bliver mæt, så fanger han ord
og bliver oplyst. Der er en glæde ved at lære og jagte
indsigt.
Munken arbejdede på den vigtige bog med evangelierne.
Han lyste dem op ved at dekorere håndskrifterne. Læser
vi dem med vores erfaring og fantasi, kan vi finde et godt
budskab, som kan vende det dunkle liv til lys.
Mon særligt mange interesserer sig for et skilt, hvor der
står, at græsset ikke må betrædes, når man lige har jagtet ord af en anden verden i Book og Kells?
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Pangur Ban (engelsk)

Pangur Ban (dansk)

I and Pangur Ban, my cat,
‘tis a like task we are at;
hunting mice is his delight,
hunting words I sit all night.

Jeg og Pangur Ban, min kat,
har samme job, som er at;
jagte mus, det er hans lyst
jeg ta’r ord i natten tyst.

Better far than praise of men
‘tis to sit with book and pen.
Pangur bears me no ill will,
he, too, plies his simple skill.

Frem for højlydt ros igen
sidder jeg med bog og pen.
Pangur lader mig i fred,
passer det, han sysler med.

‘Tis a merry thing to see
at our task how glad are we,
when at home we sit and find
entertainment to our mind.

Glædelige ting vi ser,
med vor opgave vi ler,
når her hjemme vi kan find’
underholdning til vort sind.

Oftentimes a mouse will stray
into the hero Pangur’s way.
Oftentimes my keen thought set
takes a meaning in its net.

Ofte strejfer musen om helten Pangurs ejendom.
Ofte i mit tankesæt
fanges indsigt i mit net.

‘Gainst the wall he sets his eye
full and fierce and sharp and sly.
‘Gainst the wall of knowledge I
all my little wisdom try.

Ved en væg, ser han hver ting
spændt og hård og skarp på spring.
Jeg ser på den visdom som
liv og bøger strides om

When a mouse darts from its den,
O how glad is Pangur then!
O what gladness do I prove
when I solve the doubts I love!

Piler musen fra sit hul,
glædes Pangur i sit skjul!
Og hvor jeg dog glæder mig,
når et spørgsmål løser sig!

So in peace our tasks we ply,
Pangur Ban, my cat and I.
In our arts we find our bliss,
I have mine, and he has his.

Stille ser vi hver sin vej,
Pangur Ban, min kat og jeg,
I vor kunst har vi vor glans,
jeg har min, og han har hans.

Practice every day has made
Pangur perfect in his trade.
I get wisdom day and night,
turning darkness into light.’

Øvelse hver dag har gjort
Pangur perfekt til hans sport.
Jeg får visdom og fornys,
vender mørke om til lys.

(Ukendt irsk munk, 9. Årh.)

(Oversættelse Erik Søndergård, 2015)
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MINDRE MIG - MERE LIV
– K. E. LØGSTRUP OG HANS LIVSFORSTÅELSE
Ved seminarielektor Henrik Bækgaard

Tirsdag den 1. december kl 19.30
Løgstrups tænkning kan karakteriseres som et forstørrelsesglas, et mikroskop og et kamera med vidvinkel. For ham var livet og verden umådelig stor,
forunderlig og ubegribelig.
Løgstrup var hverken maskinstormer eller fornuftsfjende. Men han kritiserede tiden og kulturen for
at gøre livet og mennesket til for lidt. Når dele af
moderne hjerneforskning vil reducere mennesket til
et kemisk- og biologisk bestemt væsen, eller mange
rationalister mener at kunne indfange tilværelsen
alene med fornuften, så råber Løgstrup: se ud, se op,
se mer’, giv agt, vær opmærksom!
Foredraget fremlægger på en begribelig måde, hvad
der er på færde i Løgstrups univers mellem Skabelse
og tilintetgørelse.

SOGNEAFTEN
– et aktuelt foredrag

SYNG
NYT
Ved sognepræst
Morten Skovsted

Torsdag den 24. september kl. 19.30
Et oplæg om nye salmer, hvor vi skal stifte bekendtskab med eller blive endnu klogere på en række nye salmedigtere, bl.a.
Hans Anker Jørgensen, Lisbeth Smedegaard
Andersen, Simon Grotrian og Iben Krogsdal.
Vi skal synge nogle af deres salmer, tale om
dem, og se dem i deres store sammenhæng.
Morten Skovsted vil forsøge at besvare en
række væsentlige spørgsmål: Hvad kan de
gamle salmer, og hvad kan de nye? Hvorfor
synger vi overhovedet salmer, og hvad kan vi
gøre for at styrke salmesangen?
Morten Skovsted er sognepræst i Hjortshøj
og skriver fast om salmer og sange i
Kristeligt Dagblad. Han står desuden bag
Syng Nyt – et netværk der arbejder for at
udbrede (gode) nye salmer.

K. E. Løgstrup
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KONCERT MED
BLOKFLØJTE OG GUITAR

KONCERT
– KINESISK MARIMBA

Søndag den 29. september kl. 16.00 spiller Christina
Lauridsen, blokfløjte & Peter
Oldrup, guitar koncert i kirken.
Til trods for, at blokfløjten og
guitaren historisk er født ud
af forskellige klanglige idealer,
skaber de tilsammen et lydbillede med dybde og fylde.
Dette er netop også den fælles
ambition for Christina og Peter.
De to musikere komplementerer hinanden ikke blot, hvad instrument angår, men også på
det personlige plan.

Tirsdag den 20. oktober kl.19.30 spiller Xizi Wang, marimba og Kai Stensgård,
marimbakoncert i kirken.
Xizi Wang er født i Shanghai i Kina, hvor
hun studerer marimba, klaver og direktion.
Ved koncerten bliver det muligt at opleve
hende i virtuose marimbaværker, arrangementer af kinesisk musik. Hun har vundet flere priser bl.a. i Japan.

I november 2013 udgav de CD’en ”Eyktime” på selskabet
Gateway Music. Pressen skrev:
”Extremely attractive and entertaining” The Classical Rewiever
“Alles in allem einsprechendes, gelungenes
un auch mutiges CD-Debüt” Klassik Heute

De spiller musik af de gamle klassikere og arbejder med komponister om at skabe ny musik, der udfordrer instrumenternes
samklang.
Der er gratis adgang.

Der er gratis adgang.

KONCERT – EN MUSIKALSK TIDSREJSE
Søndag den 4. oktober kl. 16.00 spiller Monica Schmidt Andersen, blokfløjte og Nicolas Koch-Simms, drejelire. De to unge musikere kommer fra hver
deres musikalske baggrund – på den ene side traditionel skandinavisk folkemusik og på den anden europæisk klassisk kunstmusik. I mødet mellem de to
genforenes instrumenterne i en musikalsk og historisk fortælling, der strækker sig over 1000 år, og går tilbage til en tid, hvor der ikke var de skillelinjer
i musik, som vi kender i dag. Musikken, de spiller, består bl.a. af italienske
middelalderdanse og musik fra barokken og romantikken og gør op med forskellen mellem traditionel musik og kunstmusik.
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.

FRA ROERÆKKERNE TIL
RAVNSBJERGKIRKEN
Ved tidligere sognepræst Ejvind Nielsen

29. september kl. 14.00
En munter fortælling om 7 års skolegang på
landet og om oplevelser som landbrugsmedhjælper, murerarbejdsmand, folkeskolelærer,
fodbolddommer, fagkonsulent, maler og skulptør og som sognepræst ved Ravnsbjergkirken.

CARL NIELSEN
Ved organist
Torben Holm Christensen og
sognepræst Marie Ørgaard

27. oktober kl. 14.00
I år er det 150 år siden, at Carl Nielsen blev
født i Nørre Lyndelse på Fyn. Det skal fejres.
Vi skal høre om hans liv og værker. Vi skal
synge hans sange og salmer.

LUCIAOPTOG OG JULESANGE
Ved Skødstrup kirkes Pigekor

24. november kl. 14.00
Koret synger under ledelse af
organist Torben Holm Christensen.
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FAMILIEGUDSTJENESTER
– en god tradition

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 13. september kl. 10.00
Søndag den 25. oktober kl. 11.00

Skødstrup Kirkes Pige kor medvirker.
Kirken er smukt pyntet med årets høst.
Efter gudstjenesten er der kaffe i kirken.
Vel mødt!

BUSKFAMILIEGUDSTJENESTE
ved Erik Søndergård
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke.

BØRNEGUDSTJENESTER
Med efterfølgende spisning.

Skødstrup Kirkes Pigekor,
FDF’erne og flere andre medvirker.

Første onsdag i måneden kl. 17-19
i Skødstrup Kirke

Hold øje med plakater
og med annoncer i 8541.

2. september ved Erik Søndergård
Emne: Arbejderne i Vingården
7. oktober ved Susanne Kristensen
Emne: Høst
4. november ved Marie Ørgaard
Emne: Allehelgen

Efter gudstjenesten er der frokost
i sognegården.
Tilmelding til frokost senest
onsdag den 22. oktober kl. 12.00
på e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk
eller tlf.nr.: 86 99 22 08.

Husk tilmelding altid senest søndagen før
på sms til Gitte Smærup og Ditte Marinaro,
der laver maden. Tlf. 21 41 48 36
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I PRAKTIK SOM PRÆST
Hej. Jeg hedder Martin og skal for en kortere periode være i praktik i
Skødstrup Kirke, under vejledning af Erik Søndergård. Jeg er en skægget
ung mand, som holder meget af min kæreste, min familie og mine venner.
Jeg har i studietiden arbejdet som flyttemand i Aarhus, hvilket røber en
del om hvor meget jeg har set frem til min afsluttende del af uddannelsen,
der i højere grad drejer sig om praksis end om tykke bøger. Når jeg ikke er
optaget af teologi og kirke er der en række ting, som får mig til at slappe
af, bl.a. godt selskab, film, spil, sport, amerikansk fodbold (på tv), god mad
og musik. Jeg ser frem til at møde jer.
Af Martin Kobbersmed

LUTHERS NØGLE
Til efteråret kommer det stort anlagte rollespil for konfirmander. Sidste år blev det spillet for første gang i vores provsti,
og alle kirkerne havde præster og konfirmander med. Som konfirmand eller frivillig statist kom man tilbage til slutningen af middelalderen og oplever tiden, skikkene og de begivenheder, som førte til reformationen.
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SOMMERUDFLUGT

På årets sommerudflugt kom vi til Aarhus Ø, hvor Jens Bruun-Madsen delte sin store viden om det nye byggeri og planerne for stedet i øvrigt. Solens skinnede fra en blå himmel, og ikke en vind rørte sig. Det var rart, for vi sejlede med
den lille færge til Ballehage og tilbage igen, mens vi kunne se Sculptures by the Sea fra søsiden. Turen var ”udsolgt”,
og jeg synes også, den var vellykket. Det er en fornøjelse at tage på tur med glade mennesker, opleve noget godt og
interessant, mens der er tid til at tale sammen.
Sognepræst Erik Søndergård

FRIVILLIGHEDSFEST SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER
”Frivillighedsfest – hvad er nu det”?
Vi vil gerne invitere alle jer, der har givet jer tid til at
hjælpe i Skødstrup kirkes forskellige arrangementer til
frokost og hyggeligt samvær.
Fastelavn, børnegudstjenester, hverdagsgudstjenester, besøgstjeneste, minikonfirmandafslutninger, kirkekaffe, grundlovsmøde, indsamlere, dig, der gerne vil
være frivillig eller har en idé til frivillighed mm.
Med jeres indsatser, store som små, får vi en aktiv
kirke med mulighed for mange forskellige arrangementer
for alle aldersgrupper. Med jeres hjælp får vi en levende sognegård, hvor mennesker i alle aldre har noget at
komme efter. Er du i tvivl, om dit engagement og din deltagelse har været ”frivillig” nok, så tilmeld dig alligevel.
Festen foregår søndag den 27. september 2015 efter kir-

ketid (eller ved 11.30-tiden, for dig der ikke går i kirke)
til ca. kl 15.00.
Programmet er som følger:
• Velkomst og en kop kirkekaffe • Frivillighed
• Dagens program • Fællessang
• Herefter anretter vi frokost i fællesskab,
dækker op og spiser
• Samtalesalon med temaet: Frivillighed
• Opsamling og kaffe • Fællessang
Tilmelding senest mandag den 14. september på
skoedstrup.sogn@km.dk eller tlf.: 8699 2208.
Vi ses.
Menighedsrådet
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KIRKEFILMKLUB
– GODE OG UFORGLEMMELIGE FILM OM MENNESKELIVETS VILKÅR
Tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 17. november 2015 kl. 19.00

Herluf og Ingelises mangeårige ægteskab står i stampe,
og mens de forbereder datteren Gittes tredje bryllup,
indleder Ingelise en affære med en kollega.

Slavehandlen er – officielt – ophørt i kolonien Dansk
Guinea, men slavehold er stadig lovligt, da den unge botaniker Wulff i 1836 sendes til Afrikas Guldkyst for at føre
opsyn med en kongelig kaffeplantage.

Samtidig opdager Herluf, at han er ved at blive senil, da
han begår en utilgivelig fejl på bilværkstedet, hvor han
arbejder.

Ved sin ankomst til det danske handelsfort oplever Wulff,
at hans plantager bliver hærget af de indfødte selv.

En skønne dag kommer Herluf slet ikke hjem - og så bliver Ingelise og familien urolige.

Dette leder ham på sporet af en større konspiration, som
rækker langt ind i guvernementet.

Danmark 2014. • T. f. alle. • Varighed 104 minutter.

Danmark 2015. • T. o. 15. • Varighed 115 minutter.

Alle film vises i Kom-Bi, Nyvej 3, Hornslet, kl. 19.00 – Billetter afhentes og betales i biografen. Bestilling
på tlf. 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.
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RELIGION

Der trækkes lod om to
biografbilletter blandt dem,
der har fundet flest rigtige ord.

af Birgit Furholm
Send din løsning inden
den 1. oktober til:
Find 32 ord, der har tilknytning til religion.
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Skødstrup Kirke,
Sognegården,
Kirkepladsen 2A,
8541 Skødstrup

Navn: __________________
________________________
Adresse:
________________________
________________________
________________________
________________________
Tlf.: ____________________
e-mail: __________________

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

14
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16
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21
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64
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18
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SOGNEKALENDEREN
September
Onsdag den 2. september kl. 17.00 Børnegudstjeneste – se omtale
Søndag den 6. september kl. 11.30 Dåbsgudstjeneste
Søndag den 13. september kl. 10.00 Høstgudstjeneste – se omtale
Søndag den 20. september kl. 16.00 Koncert i kirken – se omtale
Onsdag den 23. september kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården
Torsdag den 24. september kl. 19.30 Sogneaften – se omtale
Søndag den 27. september kl. 11.30 Frivillighedsfest
Tirsdag den 29. september kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste – se omtale

ALLEHELGENS DAG
Gudstjeneste
Søndag
den 1. november kl. 10.00
Allehelgens dag mindes vi vores
døde, hvilket gudstjenesten vil
bære præg af i salmer, tekster
og prædiken. Vi kan hver især
mindes dem, vi har taget afsked
med. Sognepræst Erik Søndergård
afholder gudstjenesten.
Skødstrup Kirkes Voksenkor
medvirker under ledelse af
organist Torben Holm Christensen.

Oktober
Søndag den 4. oktober

kl. 11.30 Dåbsgudstjeneste

Onsdag den 7. oktober

kl. 17.00 Børnegudstjeneste

Søndag den 4. oktober

kl. 16.00 Koncert i kirken – se omtale

Tirsdag den 20. oktober

kl. 19.30 Koncert i kirken – se omtale

Onsdag den 21. oktober

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Søndag den 25. oktober

kl. 11.00 BUSK gudstjeneste – se omtale

Tirsdag den 27. oktober

kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste – se omtale

Tirsdag den 27. oktober

kl. 19.00 Kirkefilmklub, Kom-bi – se omtale

November
Søndag den 1. november kl. 10.00 Alle helgens gudstjeneste – se omtale
Søndag den 1. november kl. 11.30 Dåbsgudstjeneste
Onsdag den 4. november kl. 17.00 Børnegudstjeneste
Tirsdag den 17. november kl. 19.00 Kirkefilmklub, Kom-bi – se omtale
Onsdag den 18. november kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården
Tirsdag den 24. november kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste – se omtale

December
Tirsdag den 1. december

kl. 19.30 Sogneaften – se omtale

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

KIRKEKAFFE
Søndag den 8. nov.
Efter gudstjenesten
er der kaffe, te,
småkager og hygge
i våbenhuset.
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GUDSTJENESTER
I SKØDSTRUP
September

– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR

Oktober

Onsdag d. 2. Børnegudstjeneste

November

Søndag d. 4. 18. s. e. trin.

Søndag d. 1. Alle helgens dag

kl. 17.00

kl. 10.00

kl. 10.00

Erik Søndergård

Marie Ørgaard

Erik Søndergård

Se omtale

Matt. 22,34-46

Søndag d. 6. 14. s. e. trin.

Onsdag d. 7. Børnegudstjeneste

Mat. 5,1-12
Onsdag d. 4. Børnegudstjeneste

kl. 10.00

kl. 17.00

kl. 17.00

Erik Søndergård

Susanne Kristensen

Marie Ørgaard

Luk. 17,11-19
Søndag d. 13. Høstgudstjeneste

Se omtale
Søndag d. 11. 19. s. e. trin.

Se omtale
Søndag d. 8. 23. s. e. trin.

kl. 10.00

kl. 10.00

kl. 10.00

Susanne Kristensen

Marie Ørgaard

Marie Ørgaard

Se omtale

Mark. 2,1-12

Søndag d. 20. 16. s. e. trin.

Søndag d. 18. 20. s. e. trin.

Matt. 22,15-22 Kirkekaffe
Søndag d. 15. 24. s. e. trin.

kl. 10.00

kl. 10.00

kl. 10.00

Erik Søndergård

Susanne Kristensen

Erik Søndergård

Luk. 7,11-17
Søndag d. 27. 17. s. e. trin.

Matt. 22,1-14
Søndag d. 25. BUSK-familiegudstj.

Matt. 9,18-26
Søndag d. 22. Sidste s. i kirkeåret

kl. 10.00

kl. 11.00

kl. 10.00

Marie Ørgaard

Erik Søndergård

Erik Søndergård

Luk. 14,1-11

Se omtale

Matt. 25,31-46

Tirsdag d. 29. Hverdagsgudstjeneste

Tirsdag d. 27. Hverdagsgudstjeneste

Tirsdag d. 24. Hverdagsgudstjenste

kl. 14.00

kl. 14.00

kl. 14.00

Erik Søndergård

Marie Ørgaard

Marie Ørgaard

Se omtale

Se omtale

Se omtale

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

