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INDHOLDSFORTEGNELSE

HER BOR DE
Sognepræst (kbf)


Erik Søndergård, Kirkepladsen 2, 8541 Skødstrup
tlf. 29 24 68 06. Træffes efter aftale.
E-mail: esoe@km.dk
Sognepræst

Anita Fabricius, Kildebakken 2, 8541 Skødstrup
tlf. 61 78 02 99. Træffes efter aftale.
E-mail: afa@km.dk
Sognepræst


Susanne Kristensen, Chr. Winthersvej 17, 8230 Åbyhøj
tlf.: 60 91 30 96. Træffes efter aftale.
E-mail: skr@km.dk
Kirkekontoret


Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup, tlf. 86 99 22 08.
Kordegn: Lene Friis Kanstrup
Kontoret er åbent man.-fre. kl. 9.30 -13.00,
torsdag tillige kl. 16.30-18.00.
E-mail: skoedstrup.sogn@km.dk
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Kirkelige handlinger
Kontakt kirkekontoret i forbindelse med:
Fødsel, dåb og navngivelse, vielse,
konfirmation, ind-/udmeldelse af
folkekirken og begravelse/bisættelse.

Organist


Torben Holm Christensen,
Rødegevej 1, 8541 Skødstrup,
tlf. 21 41 42 58.

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
sendes fredagen før inden kl. 13.00.

Graverkontoret på kirkegården


Tlf. 21 41 42 73. Graveren træffes man.-fre. på kirkegården
kl. 10.00-11.00 og på kontoret kl. 11.00-12.00, lørdag efter aftale.
E-mail: skoedstrup.kirkegaard@gmail.com

For- og bagside billede
Sogneudflugt 2018
Sogneudflugt 2018

Graver / gravermedhjælper


Carsten Lund Jensen,
Engskovbakken 140, 8541 Skødstrup
tlf.: 25 32 81 01.

Nina Stenstrup og Jørgen Nielsen.
Kirketjener / kirketjenermedhjælper


Gitte Smærup. Mobiltlf: 21 41 48 36


Ditte Marinaro
Minikonﬁrmandlærer


Lene Frahm Nygaard, tlf.: 25 14 46 84. (På barsel)
Vikar Lis Nellemann
Skødstrup Kirkes hjemmeside:
www.skoedstrup-kirke.dk

Redaktion

Erik Søndergård (ansv.)


Gitte Svenningsen


Birgit Furholm


Anita Fabricius


Susanne Kristensen


Lene Friis Kanstrup

Grafisk Produktion
WERKs Grafiske Hus a|s, Højbjerg
E-mail: skoedstrup.sogn@werk.dk

Deadline næste nr:
Udkommer:

1. november 2018
1. december 2018
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NYE GRAVERMEDHJÆLPERE
PÅ KIRKEGÅRDEN

ARKITEKTERNE
TEGNER

Skødstrup kirkegård er nok en af Danmarks smukkest beliggende kirkegårde med betagende udsigt over Aarhus bugten. Og
selve kirkegården lever til fulde op til den skønne udsigt med
sine forskellige niveauer, sin variation med stier, træer og hække,
som danner små rum – samt nu også en Jernaldervej. Alt dette
skal passes og plejes, og dette varetages med kyndig hånd af
graver Carsten Lund Jensen og hans to nye medhjælpere: Nina
Stenstrup og Jørgen Nielsen.

Lige nu er udvalgte arkitekter ved
at tegne deres bud på udvidelsen
af sognegården. Vi er spændte
på at se de færdige oplæg og
komme et vigtigt skridt videre
i byggeprocessen.

Nina Stenstrup har i mange år haft sin
daglige gang i Aarhus by, idet hun var
tilknyttet Aarhus Kommune – Natur &
Vejservice. Efterfølgende har hun arbejdet som gravermedhjælper på Ormslev
Kirkegård. Et ønske om arbejdsplads tættere på hjemmet bragte hende her til
Skødstrup. Nina bor her i Aarhus N. sammen
med sin familie, og når arbejdet ikke kalder, er det gerne sport –
håndbold, fodbold eller svømning, der står på programmet. Al
sport har interesse!
Jørgen Nielsen stammer fra Nordjylland
og har i mange år arbejdet som skovarbejder. Siden har han arbejdet som gravermedhjælper på Fjerritslev Kirkegård,
men efter at familien har valgt at flytte til Østjylland, er teltpælene taget op,
og arbejdspladsen hedder nu Skødstrup
Kirkegård. Fritiden bruger Jørgen sammen
med familien, med vedligeholdelse af sommerhuset eller med
en tur på motorcyklen.
Fælles for dem begge er en stor lyst til at arbejde med det grønne, en betagelse af Skødstrup Kirkegårds skønne beliggenhed og
en glæde ved den daglige kontakt med dem, som lægger vejen
forbi. Så kom gerne og hils på!
Menighedsrådet er glade for at byde Nina og Jørgen velkommen
til Skødstrup!

Menighedsrådet

PRÆSTEPRAKTIK
I ugerne 36-37 samt 46-48 skal
Julie Anastasia Hejslet Kajgaard,
som en del af hendes uddannelse på pastoralseminariet,
i praktik hos Anita Fabricius.

Julie skal stifte bekendtskab
med de mange facetter af en
præsts arbejde og så vidt det
overhovedet er muligt, selv gøre
sig erfaringer på prædikestolen,
med konfirmanderne, menighedsrådet, sjælesorgen osv.
Vi glæder os til at tage imod
hende.
Anita Fabricius

Menighedsrådet
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KONTRASTER I
EFTERÅR OG HØST
Mest af alt holder jeg af hverdagen, skrev Dan Turell i
digtet ”Hyldest til hverdagen”. Fra søndag efter pinse
til 1. søndag i advent befinder vi os i kirkeårets hverdag.
Det er i hverdagen, at vi lever størsteparten af vores
liv. I hverdagen ser vi tilbage på begivenheder, fester
og mærkedage, ligesom det er i hverdagen, at vi
planlægger kommende mærkedage.
Jeg håber, at den fantastiske sommer og de lyse aftner, vi har haft i år, er blevet nydt. At der er samlet
kræfter til de aftner og nætter, hvor mørket lige så
stille, men sikkert, vil tage deres magt. Årstidernes
skiften hører med til livet på vores breddegrader.
Hver årstid har sin charme. I september kan vi nyde
den særlige blå farve, som kun septemberhimlen
har, den særlige duft som findes i skoven, når bladene fra i år falder af og begynder at formulde, de
særlige farver i havens sidste blomster og duften af
modne æbler.
Nu kommer årstiden, hvor vi vil synge ”Nu falmer
skoven trindt om land.” Det er på denne årstid, naturen fremkommer med et væld af gyldne farver.
Bøgeskoven, der i maj stod smuk, spæd, ja nærmest
selvlysende grøn, vil her i efteråret fremstå i et orgie
af nuancer, en flammende ild af kulør, der peger
både bagud og fremad. Bagud mod den sommer,
der er forbi mod det lager af liv og overskud, som
sommeren gav. Fremad mod den hvile og dvale der
skal til, når sommerens næring skal finde sin rette
form for at kunne genskabes til næste år.

Efteråret kan være vemodets tid, noget godt er forbi,
og nu venter den stille tid, hvor livet tilsyneladende bukker under i vinterkulde og mørke. Men efteråret er også tiden til at være taknemmelig. Derfor
er der en god grund til at holde gudstjeneste, hvor
vi siger tak for årets høst. Det gør vi her i Skødstrup
kirke søndag den 16. september. Vi har brug for at
komme til livets skaber med vores taknemmelighed, vi har brug for at sige Gud tak for, at han endnu
et år har ladet vores hænders arbejde lykkes. Og det
er den bedste indgang til efteråret; at begynde den
mørke tid med at sige Gud tak. At sige tak for at han
er med os i de mørke dage, der kommer, at han ikke
lader os gå alene, men er med os, også i de dage
hvor det ikke kun er mørket udenfor, men også mørket inden i os, der vokser sig tæt.
Efteråret igennem vil Gud skænke os dage, skønne
dage hvor solen bryder frem, og hvor farverne vil
være mere glødende end på noget andet tidspunkt.
Dage hvor det dufter af formuldede blade, sensommerblomster og modne æbler.
Hvad er det ved efteråret, som får så mange følelser
op i en, af så modsatrettet karakter: af vemod, glæde,
længsel, lethed, sorg, afklarethed, foruroligelse og
ro? Er man i det mismodige hjørne kan man prøve
at ryste efterårsstemningen af sig ved at kalde det
sentimentalitet og nostalgi, men det hjælper ikke.
Man bliver til stadighed mindet om den stemning,
når man går uden for sin dør en efterårsdag. Det er
vel derfor, at efteråret er en så særlig årstid. Man bliver mindet om den af morgentågen, disen, farverne, lugtene, solskinnet, den klare, skarpe luft, og af
tusmørkets farver. Det er intense måneder før kulde

Skødstrup Kirkeblad
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og rusk og dvale indtræffer. Det er måneder, som
man for alt i verden ikke kan undvære. Vemodens
og længslens årstid. Forgyldt og forgængeligt – en
længsel efter, hvad der var engang, en længsel og
et håb for, hvad der må komme. Ubestemmeligt og
diset – og samtidig skarpt og klart, et her og nu med
hele den gyldne intensitet vi ser omkring os, den
sidste opflammen før det er slut.
Der er noget uigenkaldeligt ved hvert eneste efterår. Og samtidig er efteråret begyndelse. For mange
mennesker er afgørende nyt sket om efteråret, ikke
nytår og forår. Mange begyndte skolen efter sommerferien. Her fik man nye venner, og det skete flere
gange i skoletiden. Man afsluttede skolen om sommeren for at kunne begynde et nyt liv om efteråret.

Man kan næsten sige, at voksenlivet begyndte et
efterår, hvor man flyttede hjemmefra. Tænker man
tilbage, tror jeg, så er efteråret for mange identisk
med det nye, det der fik størst betydning i livet. Og
nu begynder efterårstiden også her i kirken. Der vil
være nye konfirmander, nye minikonfirmander, gensyn med pigerne fra børnekoret og goddag til nye.
Der vil også være nye ansigter til hverdagsgudstjenesterne og sogneaftnerne. Efteråret begynder, og
kirken vil summe af nyt liv. Efteråret med trinitatis
tiden er kirkeårets dagligdag, og det er jo netop i
dagligdagen, at vi lever. Så derfor skal kirken ikke
kun være festernes kirke og ikke kun sorgens kirke,
men netop kirke i det daglige travle liv. Med alle de
modsatrettede følelser, som vi bringer herhen til
livets kirke. Velkommen til et nyt efterår!
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SOGNEAFTEN

 ET AKTUELT FOREDRAG

WHAT A WONDERFUL WORLD
Ved Bruno Skibbild Christensen

Torsdag den 13. september kl. 19.30
En aften med guitar, sang og fortælling om et liv med kampe
med og imod systemet. Dette er historien om en fars 8 måneder
lange kamp for at få børnene hjem igen efter en tvangsfjernelse.
Børnelæger, retsmedicinere, politi og ankestyrelse konstaterede med det samme,
at der ikke var tegn på overgreb, men kommunen beholdt børnene alligevel.
Det lykkedes at få børnene hjem, og de er hjemme den dag i dag, 10 år senere.
Denne historie bliver krydret med guitar og sang lige fra Gnags til Bruce Springsteen.

DE SYV DØDSSYNDER OG
DET MODERNE MENNESKE
Ved forfatter og præst Martin Herbst

Torsdag den 22. november kl. 19.30
Kom med på en begivenhedsrig rejse ned gennem de syv dødssynders
historie og tilbage igen til det moderne menneskes liv og udfordringer.
Herbst bringer os til det gamle Grækenland, til ørkenfædrene, til paverne, til klostrene,
til litteraturens allerstørste værker og til reformationen. Med disse historiske afsæt lader han
tilhørerne forstå, at de syv dødssynder er nøglen til at begribe, hvordan vi som moderne mennesker
lever mere helhjertet, nyder livet sammen, og gør verden til et bedre sted for vores efterkommere.
Om emnet har Martin Herbst udgivet De Syv Glæder (2017)

Der er fri adgang til arrangementerne. For kaffen betales 30 kr. som går til Menighedsplejen.

Skødstrup Kirkeblad
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KONCERT MED NORDSANG
SØNDAG DEN 28. OKTOBER KL. 16
Søndag den 28. oktober synger NordSang koncert i Skødstrup Kirke
Det århusianske kor fylder kirken med smuk musik under ledelse af Alice Vestergaard
og med akkompagnement af Niels Nørager. NordSang blev dannet i Aarhus i 2015 af
en gruppe erfarne korsangere, som på forbløffende kort tid er blevet sammensunget på et højt niveau. Koret har på de to år sunget mange koncerter i ind- og udland.
Koret har netop været i Sydafrika for at konkurrere mod kor fra hele verden.
Eftermiddagens program vil byde på sange fra et bredt repertoire, som spænder vidt
mellem rytmisk jazz, smuk klassik og ældre etniske stykker.

KONCERTEN STARTER KL. 16
 DER ER GRATIS ADGANG.
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Gudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00. Kaﬀe og underholdning er i sognegården.

KRIGSBARN
PÅ FLUGT

LUCIAOPTOG
OG JULESANGE

Ved Hans-Peter Tams

Ved Skødstrup kirkes pigekor

Tirsdag den 25. september kl. 14.00
Historien om et barns 8 måneder lange flugt
fra Polen.
Gennem hele sit liv har Hans-Peter Tams båret
på frygtelige minder fra sin barndom, og i over
60 år holdt han sine oplevelser for sig selv. I de
senere år er han begyndt at fortælle historien
om, hvordan han som 7-årig sammen med
sine søskende flygtede gennem Nazi-Tyskland
i vinteren 1944-45, hvor døde soldaters tøj og
rationeringer blev børnenes redning.

Tirsdag
den 27. november kl. 14.00
Koret synger under ledelse
af organist Torben Holm
Christensen

BABYSALMESANG
Musikkens magiske verden
- Vær sammen om musik og sang.
- Nærvær med barnet.
- Mød andre forældre og babyer.

SIKKE ET LIV
Ved Jens Garsteen.

Tirsdag den 30. oktober kl 14.00
Slægtsforskning kan være meget interessant.
Jens vil komme og fortælle og bringe fotos om
3 - 4 generationers meget forskellige livsvilkår
fra 1850 og frem til i dag.
Mange vil nikke genkendende til de forhold
man levede under i de sidste 150 år. Sikke et
forskelligt liv og meget svære vilkår mange
af vore forfædre har haft.

Vi synger børnesange med fagter,
danske salmer, spiller på rasleæg,
danser, laver bevægelseslege,
blæser sæbebobler, lytter til
instrumenter og tager barnet med
ind i musikkens magiske verden.
Tirsdag og onsdag formiddage i
Skødstrup kirke.
Kontakt Kristine Thastum på
kristinethastum@gmail.com
Har du spørgsmål så ring på
mobil: 29 61 12 34 eller se mere
på www.skoedstrup-kirke.dk

Skødstrup Kirkeblad

/ Menighedsråd / Præsterne / Sogneaften / Koncerter / Hverdagsgudstjenester / Børn og unge / Aktiviteter / Kalender / Gudstjenester

FAMILIEGUDSTJENESTER
– en god tradition

BUSK FAMILIEGUDSTJENESTE MED FROKOST
Ved Erik Søndergård

Søndag den 28. oktober kl. 11.00
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. Skødstrup Kirkes Pigekor, børn og musikelever
fra Musikskolen medvirker. Efter gudstjenestenen er der frokost i sognegården.
TILMELDING til frokost senest onsdag den 24. oktober kl. 12.00 på e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk
eller tlf.nr.: 86 99 22 08.

BØRNEGUDSTJENESTER I EFTERÅRET
Vi samles kl. 17.00 i kirken til en kort gudstjeneste
i absolut børnehøjde. Efter gudstjenesten er der
aftensmad i sognegården (20 kr. pr. voksen – børn
spiser gratis!).

Torsdag den 6. september
ved Erik Søndergård
Se din kirke

Onsdag den 3. oktober
ved Susanne Kristensen
Jakobs stigen og kirketårnet.

Torsdag den 1. november
ved Anita Fabricius
Stor opstandelse!

HUSK TILMELDING
altid senest søndagen før via
skoedstrup.sogn@km.dk eller facebook
og angiv hvor mange børn og voksne,
der kommer.
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SOMMERUDFLUGT 2018
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På en strålende solskinsdag den. 26. juni var vi en
stor flok, der tog på årets sogneudflugt. Udflugten
gik i år ind til Aarhus, hvor vi var på en skøn havnerundfart med den gamle slæbebåd Jakob. Jens
Brun Madsen fra menighedsrådet guidede os på en
spændende tur rundt i havnen, hvor udviklingen
har taget fart de seneste år. Det var spændende at
opleve den store havn fra søsiden. Vi stod på skibet

ved Dokk1 og sejlede bl.a. forbi Lighthouse, Navitas,
Bestseller, Toldboden, den nye bydel Aarhus Ø og
Danmarks største containerhavn. Efter sejlturen tog
vi til Marselisborg lystbådehavn hvor vi, med en
smuk udsigt, nød eftermiddagskaffen sammen. På
hjemturen var der et par stykker, der blev sat af ved
Dokk1 igen for at se landskamp på DRs storskærm.
Tak for en skøn tur!
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FOLKEKIRKE-FRIVILLIG FREDAG
Vil du være med til at hylde og synliggøre
det store frivillige engagement, der kendetegner
folkekirken i Aarhus Kommune?
SÅ SÆT KRYDS I KALENDEREN VED

FRIVILLIG FREDAG*,
DEN 28. SEPTEMBER 2018, KL. 1518
Vi har reserveret Store Torv – foran Domkirken – til taler og fællessang.
Vi arbejder desuden på et optog gennem bymidten og
forventer at afslutte samværet med en andagt i Domkirken.
Håbet er en flot og festlig manifestation af hvor meget liv,
der er i folkekirken – helt frivilligt!
* Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag.
Over hele landet bliver frivilligheden fejret og vist frem
ved diverse arrangementer.

www.folkekirkesamvirket.dk
Diakoni på tværs af sogne i Århus
Diakoni er kirkens betegnelse for sociale indsatser, der tager afsæt i det kristne budskab om næstekærlighed.
Kommer af det græske ord for ”tjeneste”.

Skødstrup Kirkeblad
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KIRKEFILMKLUB
LYKKEPER

THE SQUARE

Tirsdag den 9. oktober kl. 19.00

Tirsdag den 13. november kl. 19.00

På jagt efter lykken flytter Per væk fra Jylland og sin
strenge opvækst i et religiøst hjem. Han sætter nu
sejl mod København for at studere til ingeniør og
realisere et energiprojekt, baseret på vind- og bølgeenergi.

Christian er en succesfuld kunstnerisk chef på et
moderne kunstmuseum. Han er i centrum af den
kreative elite og tager sit job meget alvorligt.
I dagene før åbningen af den prestigefyldte udstilling
”The Square” bliver
Christian udsat for et
tricktyveri på åben
gade. Det er en oplevelse, han ikke kan
slippe, og han indleder derfor en intens
jagt på tyven.

I hovedstaden får Per kontakt med Ivan fra den
rige jødiske familie Salomon, som fascineres af Pers
ambitioner, og som vil hjælpe ham med at føre
det ud i livet. Hos familien Salomon får Pers projekt
næring, og Per forelsker sig i datteren Jakobe. Hun
fascineres af Pers ihærdighed og må til sidst give
efter for kærligheden.
Trods sit held og
fremgang har Per
svært ved at slippe af
med barndommens
sår, og han frygter,
at han vil komme til
at gentage faderens
adfærd.

Journalisten Anne stiller store spørgsmål – og
oveni skal Christian stå på mål for en kampagne,
som museets PR-bureau har skabt, og som bringer
museet og dets leder i dyb krise.
Filmen modtog Guldpalmen på filmfestivalen i
Cannes.

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.
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FIND 30 NAVNE FRA DET GAMLE TESTAMENTE
Navnene findes lodret, vandret og diagonalt
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Vær med i konkurrencen om to biografbilletter.
Indsend løsningen til Skødstrup Kirke,
Kirkepladsen 2, 8541 Skødstrup.
Indsendt af:
Navn ___________________________________
________________________________________
Adresse _________________________________

FØLG SKØDSTRUP KIRKE
PÅ FACEBOOK

________________________________________
Mail ____________________________________
Mobil __________________________________

Vinderen af sidste opgave blev:
Benjamin Fredensborg, som har vundet et gavekort
på biografbilletter til Kom-bi i Hornslet. TILLYKKE!

• 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.

Skødstrup Kirkeblad
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ALLEHELGENSDAG
 DEM VI SAVNER

SOGNEKALENDEREN

Gudstjeneste søndag
den 4. november kl. 10.00

September

I musik, tekster og prædiken vil
gudstjenesten Allehelgensdag
give mulighed for at mindes
dem, vi hver især har taget
afsked med.

Torsdag den 6.
Torsdag den 13.
Søndag den 16.
Onsdag den 19.
Mandag den 24.
Tirsdag den 25.
Torsdag den 27.

kl. 17.00
kl. 19.30
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 19.00

Børnegudstjeneste med spisning
– se omtale
– se omtale
Sogneaften
Høstgudstjeneste – se omtale
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste
Litteraturkreds

kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 11.00
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 14.00

Børnegudstjeneste med spisning
Kirkefilmklub
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Litteraturkreds
Buskgudstjeneste
Koncert m. kirkens kor
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste

– se omtale
– se omtale

kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.30
kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 19.00

Børnegudstjeneste med spisning
Allehelgens gudstjeneste
Kirkefilmklub
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Sogneaften
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste
Litteraturkreds

– se omtale
– se omtale
– se omtale

Oktober
Onsdag den 3.
Tirsdag den 9.
Onsdag den 24.
Torsdag den 25.
Søndag den 28.
Søndag den 28.
Mandag den 29.
Tirsdag den 30.

– se omtale
– se omtale
– se omtale

November
Navnene på dem, som er døde
i Skødstrup Sogn siden sidste
Allehelgen, vil blive læst op,
hvis der gives samtykke hertil.
Invitation og samtykkeerklæring bliver sendt til de pårørende
med posten.

Torsdag den 1.
Søndag den 4.
Tirsdag den 13.
Onsdag den 21.
Torsdag den 22.
Mandag den 26.
Tirsdag den 27.
Torsdag den 29.

– se omtale

Sognepræst Anita Fabricius
afholder gudstjenesten, og
Skødstrup Kirkes voksenkor
under ledelse af organist
Torben Holm Kristensen
medvirker.

KIRKEKAFFE
Kirkekaffe er en uforpligtende hyggestund sammen med andre
efter søndagens gudstjeneste. Der bydes på kaffe, te og lidt sødt.
Så bliv endeligt lidt længere til lidt hyggeligt samvær!
Den 16. september (Høstgudstjenste), den 7. oktober
og den 4. november (Alle Helgens gudstjenste)
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GUDSTJENESTER I SKØDSTRUP

– LIV OG TRO,
VÆRDIER OG KULTUR

September
Søndag d. 2.
14. s.e.trin
kl. 10.00 Anita Fabricius
Se omtale
Torsdag d. 6.
Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Erik Søndergård
Søndag d. 9.
15. s.e.trin
Kl. 10.00 Erik Søndergård
Søndag d. 16.
16. s.e.trin
Høstgudstjeneste
Kl. 10.00 Susanne Kristensen
Se omtale
Søndag d. 23.
17. s.e.trin.
Kl. 10.00 Erik Søndergård
Se omtale
Tirsdag d. 25.
Hverdagsgudstjeneste
Kl. 14.00 Erik Søndergård
Søndag d. 30.
18. s.e.trin.
Kl. 10.00 Julie Anastasia

Oktober
Onsdag d. 3.
Se omtale
Børnegudstjeneste
Kl. 17.00 Susanne Kristensen
Søndag d. 7.
19. s.e.trin.
Kl. 10.00 Anita Fabricius
Søndag d. 14.
20. s.e.trin.
Kl. 10.00 Susanne Kristensen
Søndag d. 21.
21. s.e.trin.
Kl. 10.00 Erik Søndergård
Se omtale
Søndag d. 28.
BUSK-familiegudstjenste
Kl. 11.00 Erik Søndergård
Se omtale
Tirsdag d. 30.
Hverdagsgudstjeneste
Kl. 14.00 Anita Fabricius

November
Torsdag d. 1.
Se omtale
Børnegudstjeneste
Kl. 17.00 Anita Fabricius
Søndag d. 4.
Allehelgens dag
Kl. 10.00 Anita Fabricius
Søndag d. 11.
24. s.e.trin.
Kl. 10.00 Anita Fabricius
Søndag d. 18.
25. s.e.trin.
Kl. 10.00 Erik Søndergård
Søndag d. 25.
Sidste s. i kirkeåret
Kl. 10.00 Julie Anastasia
Se omtale
Tirsdag d. 27.
Hverdagsgudstjeneste
Kl. 14.00 Susanne Kristensen

December
Søndag d. 2.
1. s. i advent
Kl. 10.00 Erik Søndergård

DET ER OGSÅ MULIGT AT FØLGE GUDSTJENESTEN FRA VÅBENHUSET,
HVOR DER ER INSTALLERET HØJTTALER.

