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NY SMART HJEMMESIDE
Har du været inde på kirkens hjemmeside for nylig, så
har du sikkert også set, at den har fået et nyt design.
Vores gamle hjemmeside er sendt på pension, og den
nye har en hel del smarte funktioner, som vi glæder os
over at bruge.
På forsiden vil du se en flexboks med aktuelt indhold. Her
vil annonceringen af de tre næste koncerter, sogneaftener, film eller særlige gudstjenester kunne ses.
Det er også nyt, at du i en tilmeldingsformular kan tilmelde dig en udflugt, en konfirmandaften eller spisning
direkte på hjemmesiden.
Nyhedsbrevet fungerer anderledes i det nye hjemmesidesystem. Det arbejder vi stadig på, så der vil gå lidt
tid, før vi benytter nyhedsmodulet.
I toppen af hjemmesiden ser du en topbar fra folkekirken.dk. Den giver hurtige genveje til relevant indhold på
hjemmesiden: folkekirken.dk.

En ny søgefunktion øverst på siden gør, at du endnu lettere kan finde det, som er vigtigt for dig.
I højre side finder du kirkens kalender, som giver en let
og overskuelig oversigt. Hjemmesiden arbejder også
sammen med kirkens nye kalendersystem, som er et
nødvendigt værktøj til at styre den travle hverdag i vores
aktive kirke. Nu bliver det lettere for ansatte og frivillige at koordinere kalendere, lokaler og udstyr i kirke og
sognegård.
Menighedsrådets kommunikationsudvalg har arbejdet
målrettet på at finde den bedste it-løsning for borgerne
og kirken. Vi håber, kirkens nye hjemmeside giver dig en
god brugeroplevelse og lettere adgang til alt det, der
foregår her.

Menighedsrådet
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HVAD SKAL

BARNET HEDDE?
Af Sognepræst Marie Ørgaard

I Skødstrup Kirke bliver der døbt mange børn. Næsten hver
søndag året rundt bliver der døbt tre børn. Det er mange navne
præst, kirkepersonale og menighed får at høre gennem et år.
Man kommer til at følge med i moden inden for navne, når
man hyppigt tilbringer sin søndag formiddag i Skødstrup Kirke.

Hvor kommer navnene fra?
Der er mode i navne. Der er en tendens til, at man finder sit
barns navn i oldeforældrenes generation. Sofia og William ligger i øjeblikket øverst på listen over populære fornavne. De var
også populære for 100 år siden.

Forældre har altid gjort sig store overvejelser, inden de bestemmer sig for, hvad deres barn skal hedde. Der ligger en identitet
allerede i navnet.

Der er også en tendens til, at man henter barnets navn fra
berømtheder og kongeliges navne. Christian og Isabella er
begge blandt de mest brugte fornavne netop nu.

Ligesom løven først rigtig blev en løve, da Adam i det store digt
om skabelsen i Det gamle Testamente sagde: ”Det der, det er
da en løve”, og om puddelhunden: ”det der – det kan enhver
da se – det er en puddelhund”, sådan er det også med vores
børn. De får først fuldt ud deres identitet, når de får et navn:
Hende her er Alma, og ham der er Noah – det kan enhver da se.

I disse år søger mange forældre desuden at finde et navn, som
også kendes i udlandet. Det er lettere at begå sig i et engelsksproget land, hvis ens navn kan udtales der. Liam er måske af
den grund landet på en 7. plads på navnelisten. For sådan var
der ikke mange, der hed i oldeforældrenes generation.

Hvad må barnet hedde?
Selvom tanken er underholdende at lege med, så blander man
sig som præst ikke i, hvilket navn forældre giver deres børn.
Det er kun inden for satire, at man ser præster, der vil sætte
deres præg på navngivningen. Bodil Jørgensens primalskrigende præst i Rytteriet tager gas på de små børns navne, og i et
gammelt revynummer fra 1980’erne nægter præsten at lade
forældrene bestemme barnets navn: ”Den dreng skal hedde
Georg”, siger han, og der er ikke så meget, forældrene kan
gøre ved det.
I virkelighedens verden er det i bund og grund kun navneloven
og forældrenes sunde fornuft, der sætter grænser for opfindsomheden, når den lille ny skal navngives.

I øjeblikket er gamle nordiske navne i vælten. Freja, Frida, Odin
og Thor er populære navne. Tendensen falder netop sammen
med, at film og bøger, der handler om vikinger og vikingetid,
er moderne i den vestlige verden. Det er samtidig moderne at
spise stenalderkost og dyrke stenalderfitness. Norden og alt,
hvad der er gammelt og nordisk, er smart netop nu.

Ida
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Modenavne og klassiske navne
Der er modenavne, og der er klassiske navne, som aldrig går
helt af mode, og som aldrig kommer helt i top ti.
Men det er svært, når man vælger sit barns navn, at sige sig fri
for at være en del af en bestemt tid, og måske synes man bare,
at klassiske navne som Peter og Søren er kedelige og upersonlige. Man vil gerne finde på noget helt specielt.

Laura

I 70’erne syntes de forældre, der fandt på at kalde deres døtre
Anja eller Mette, at de havde fundet på et helt unikt navn, indtil
de opdagede, at der blev 5 i hver klasse med de navne.

Victor

Navnet først og sidst
Når man bærer sit barn til dåben, lyder navnet første gang i
offentligheden til gudstjenesten i kirken. Barnet har fået sin
identitet. Her er han, lille Storm. Her er hun, yndige Ella.

Men deres navne skal nok komme på mode igen. Ja, netop
Svend og Dagny er så gamle, at de allerede er ved at dukke op
på dåbsattesterne endnu engang.

Oliver

noah

Ca

Når jorden kastes på kisten til begravelsen, lyder navnet for
sidste gang. Nu er de ikke mere i denne verden, gode gamle
Svend og søde rare Dagny.
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Moden skifter hele tiden, og man er sjældent ene om sit valg af
navn, selvom man måske netop gerne vil være det.
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KREATIV DAG
I SKØDSTRUP SOGNEGÅRD
Torsdag den 30. januar var kreativ dag i Skødstrup Sognegård. De børn og voksne, der var kommet, genskabte
sammen ud af genbrugsmaterialer og fantasi dagene i
påsken som små tableauer. Vi blev ikke helt færdige, så
vi arrangerer en dag igen.
Nye deltagere er velkomne til at komme og være med
lørdag den 22. marts kl. 14-16.Giv et praj om I kommer
til karenholmgaard@gmail.com eller ring på 51317318.
Tableauerne bliver udstillet i kirkens våbenhus i påsketitid
den, og
den
de
og de
de skal
ska
kal bruges
kal
brugges til
brug
br
til familiegudstjenesten
fam
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iegu
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g ds
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dstj
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ten palmeten
p lm
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lmetiden,
sønd
sø
ndag
nd
ag.
ag
søndag.

LEGESTUE

FOR DE MINDSTE
Torsdage fra kl. 10.00-12.00 i sognegården.
Er du mellem 0 og 3 år så tag en voksen
i hånden og kom og leg med!
Det er gratis at deltage, og vi glæder os til at se jer!
Program kan findes på:
www.skoedstrup-kirke.dk under ”Aktiviteter”.

MINIKONFIRMANDER
Så er der atter liv og glade minikonfirmander
i sognegården. Oven på en mørk og
stille vinterperiode var det dejligt igen at kunne
byde velkommen til to nye hold fra Skødstrup
Skoles 3.C og 3.D, og det tegner
allerede nu til et herligt forår!

KONFIRMANDKLUB
Endnu en sæson med
spilaftener, filmaften og natløb for konfirmander
er ved at være til ende – med stor
deltagelse og høj procent af hygge!
Traditionen med konfirmandklub
er helt sikkert kommet for at blive.

Også minikonfirmander har talegaverne i orden…
(foto fra efteråret 2013)
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FAMILIEGUDSTJENESTE
- en god tradition

FASTELAVN
Søndag den 2. marts kl. 13.00
Kom gerne udklædt. Slå katten af tønden.
Vi får kaffe, saftevand og fastelavnsboller i sognegården.
rden.

PALMESØNDAG
Søndag den 13. april kl. 13.00
Instrumentalelever fra den lokale
musikskole, Den Kreative Skole, medvirker.
Kirkens pigekor medvirker under ledelse af
organist Torben Holm Christensen.
Præsten fortæller om påskens begivenheder ved hjælp af små, enkle påsketableauer fremstillet af børn og voksne i
Skødstrup.
Efter gudstjenesten er der kaffe, saftevand
og kage i sognegården.
Hvis man har lyst, kan man male på æg.

BØRNEGUDSTJENESTE
Onsdag den 7. maj 2014 kl. 17.00
For børn i førskolealderen med deres
familier. Vi begynder med en kort
gudstjeneste i kirken. Vi skal høre om nogle
af de mange spændende personer fra
Det gamle Testamente. Efter gudstjenesten
er der aftensmad i sognegården.
Det er gratis at spise med.
Hvis I har mulighed for at tilmelde jer senest
søndagen før gudstjenesten, vil det være en
stor hjælp for dem, der skal lave maden.
Tilmelding kan ske direkte på hjemmesiden
eller på tlf.: 86 99 22 08
eller på mail: skoedstrup.sogn@km.dk
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaffe og underholdning er i sognegården.

Kan du din Matador? – Korsbæk før og nu
Ved cand.theol. Anne Kobberø
Tirsdag den 25. marts kl. 14.00
Med fortælling, sang og quiz genopliver
vi Korsbæk med byens folkekære indbyggere. Det er en by,
hvor man ikke længere kan læne sig op ad det gamle samfund
ligesom bankdirektør Varnæs og blive det, ens forældre havde
været. Det er nye tider, hvor alle må kæmpe som Mads Skjern
for at bevare pladsen i samfundet, byen og selv på Jernbanehotellet. Matador er en historie om dansk kultur i forandring.

Jazz og swing
Ved LADY & GENTS
Tirsdag den 29. april kl. 14.00
Musikerne Katrine Borre og Morten Elbek
giver de deres version af jazz og swingnumre gennem
tiderne fra ”Fly me to the Moon”
til CV Jørgensen og Sebastian.
En berigende eftermiddag med dejlig musik,
personlighed og overskud.

Danske sange fra Carl Nielsen til Lange Müller
Ved Kamma Bidstrup
Tirsdag den 27. maj kl. 14.00
Kamma Bidstrup er uddannet mezzosopran fra Det Jyske Musikkonservatorium. Når
hun besøger Skødstrup Sognegård, vil hun synge danske sange fra Lange-Müller over
Carl Nielsen til Kai Norman Andersen. Der bliver også tid til gode fortællinger og fællessange fra højskolesangbogen. Kirkens organist Torben Holm Christensen spiller til.
Læs mere om Kamma Bidstrup på www.kammabidstrup.dk
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KONCERTER
DANISH SAXOPHONE QUARTET
Søndag den 9. marts kl. 16.00
Danish Saxophone Quartet spiller i kirken. Kvartetten blev
dannet i 1986, og den har siden turneret over hele verden.
Til koncerten spiller kvartetten musik i mange stilarter,
blandt andet tango og musik af J.S. Bach. Værkerne bliver
introduceret undervejs, og der er gratis adgang.

VOKALENSEMBLET GLAS – EN UNIK VOKALOPLEVELSE
Onsdag den 19. marts kl. 19.30
Vokalensemblet Glas giver koncert i kirken. Når
sangerinderne i GLAS åbner munden, er det som om Vesten
og Østen mødes i en unik sammensmeltning af arabiske
skalaer, overtoner og pulserende rytmer i skæve taktarter
”Med suveræn sangteknik fra alle ensemblets sangere
jongleres der hjemmevandt i en mangfoldighed af
klangfarver… det musikalske udtryk, fraseringen og den
rytmiske nerve er utrolig stærk og personlig i hver enkelt
sang”
– Michael Bojesen, dirigent (tidligere for DR’s pigekor og
komponist).
Der er gratis adgang.

JACOB FISCHER SPILLER I KIRKEN
Tirsdag den 20. maj kl. 19.30
Koncert med Jacob Fischer, guitar, og Jeppe Smith-Olsen, 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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TEOLOGIENS
DØGN
I AARHUS
Fra den 4. april kl. 16 til den 5. april kl. 16

FORÅRSKONCERT MED
SKØDSTRUP – LØGTEN KORET
Mandag den 31. marts kl. 19.30 i Skødstrup Sognegård.
Ved forårskoncerten vil koret bl.a. synge: Swing Low, Go
down Moses, Veronica, Jeg kan se på dine øjne, En yndig
og frydefuld sommertid, Midsommersang, Månestrålen og
Hilsen til Forårssolen. Koret ledes af Christian Lorentzen.
Efter koncerten er der kaffe i sognegården og fællessang.
Kaffen koster 20 kr.
Alle er velkomne.

Ramler verden nu?
2014 er præget af en række årstal, som
markerer sammenbrud, katastrofer og nybrud.
1764, 1814, 1864, 1914, 1944, 2004, 2014 …
rækken er lang.
Når verden er ramlet, har folk altid søgt kirken,
og teologien har altid budt ind med tolkninger
og svar. Dens svar er helt afgørende for det
samfund, vi har i dag. Men i dag er det ikke kun
teologien, der svarer – andre byder også ind.
Hvad svarer de, hvad svarer teologien,
og hvad skal man tro?
Ramler verden nu? Måske ikke, men hvis man
interesserer sig det mindste for religion, tro,
etik, moral, spiritualitet, historie, kultur og
samfund, kan man finde bud på mulige svar – og
diskutere dem – i rækken af foredrag, workshops,
udstillinger, rundvisninger, film og debatter på
Teologiens Døgn 2014. Der vil være særligt fokus
på spørgsmål og svar, der knytter sig til stikordene:
byen, kanten, gaden og himlen.
Og som en rød tråd løber de mange 4-taller i 2014,
2004, 1944, 1914, 1864, 1814 og 1764.

Se program, tid og sted på
www.teologiensdogn.dk

FORÅRSMATINÉ
I SOGNEGÅRDEN
Søndag den 27. april kl. 15.00 er der
Forårsmatiné i sognegården. Som noget nyt
prøver vi at lave korenes traditionelle årlige
forårskoncert om til en forårsmatiné. Her vil
kirkens pigekor, ungdomskor og voksenkor
synge bl.a. danske 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 blive
serveret lidt at spise og drikke under koncerten.
Så vel mødt til at komme og byde foråret
velkommen, og der er gratis adgang!
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KIRKEFILMKLUB

– GODE OG UFORGLEMMELIGE
FILM OM MENNESKELIVETS VILKÅR

LIFE OF PI
– vinder af fire Oscars
Tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19.00
En ung mand overlever en tragisk skibsulykke.
Ombord på en redningsbåd danner han en
forbløffende relation med skibets anden eneste
overlevende – en frygtindgydende bengalsk tiger.
Drengen Pi kommer ud på et fantastisk eventyr og en
rejse, der forandrer hans liv.
En film om vilje, tro, mod og overlevelse.
Instruktøren Ang Lee har skabt en banebrydende
film over Yann Martels prisbelønnede roman Pi´s liv
(Bookerprisen 2002).

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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SOGNEAFTEN
– ET AKTUELT FOREDRAG
Mennesønnen – Ved Peter Madsen
Torsdag den 13. marts kl. 19.00
Gennem billeder og skitser giver Peter Madsen et indblik i sit omfattende
arbejde med at oversætte Bibelens tekst til tegneseriens sprog.
Der er mange overvejelser. Hvordan sætter man et ansigt på Jesus?
Virker billedet som en tydeliggørelse eller fastlåsning?
Hvordan vælger man fortællingens stil, fortællevinkel og miljø?

GÅ MED I KAMPEN MOD SULT
– OG FÅ EN GOD FORNEMMELSE I MAVEN
Søndag den 9. marts 2014
Årets sogneindsamling sætter fokus landsbyen Tedesh
i det nordlige Etiopien. Her dyrker bønderne den magre,
udpinte jord på stejle, stenede bjergskråninger med så
gammeldags metoder, at de dårligt kan leve af det.
Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp netop nu på at
uddanne bønderne, så de kan producere tilstrækkelig
mad til sig selv og deres familier.
Mød op til instruktioner i Sognegården ved 11.30
tiden, herefter får I udleveret materialer og en
rute. De fleste ruter tager højst to timer at gå, og
når I kommer tilbage til Sognegården har vi noget
varmt at drikke og spise klar til jer.
Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores
bedste indsamling nogensinde.

Meld dig allerede nu som indsamler
hos Birgitte Hørby på mail:
birgitte.horby@gmail.com
eller telefon: 61 71 87 12.

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

KIRKEN PÅ BRYLLUPSMESSE
Hvad gør vi, når vi vil have et mindre bryllup - eller et
større? Kan vi blive viet onsdag kl. 12.00? Hvilke salmer
kan vi synge? Hvad med en vielse i haven? Hvordan er
ritualet for vielse af par af samme køn? Hvordan laver
man navneændring...?
Mange glade par stillede spørgsmål til præster og kordegne ved Folkekirkens velbesøgte stand. Folkekirken
deltog søndag den 19. januar 2014 med en stand på bryllups- og festmessen i Scandinavian Congres Center.
Bryllupsmesserne, som arrangeres af ”Den store dag”,
finder sted i flere byer i landet, og Folkekirken har valgt
at deltage i landets tre største byer København, Aarhus
og Aalborg. Det er tre københavnske præster, der står
bag initiativet.

For de fleste brudepar begynder dagen i kirken, og oftest har de truffet aftale med kirke og præst om tid og
dato. Der blev svaret på mange opklarende spørgsmål til
bryllupsdagen ved Folkekirkens stand på bryllupsmessen.
Præster fra Aarhus Stift stod klar til at tale med de 1200
besøgende brudepar på messen i den gode og positive
stemning.
Sidste år deltog Folkekirken på bryllupsmessen i København, og oplevelsen både dengang og i år er, at mødet
med kirken giver rigtig god mening både for brudepar og
præster.

Samtaler med Anette Molin (sognepræst, Frederiksberg) og Erik Søndergård (sognepræst, Skødstrup)
på Folkekirkens stand ved Bryllupsmessen i Aarhus
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PRAKTIK I FORÅRET
Jeg hedder Ruben Elkjær Kristensen, er 29 år og gift med Line, som
er sygeplejerske og psykoterapeut. Line og jeg er forældre til Alberte
og Tobias på 3,5 og 2 år.
Jeg har under min studietid blandt andet været ansat i Aarhus
Valgmenighed samt lavet café-kirke for studerende. I min fritid går
jeg på jagt og laver udendørsretræter for unge mænd. Jeg går nu på
Pastoralseminariet og glæder mig til at være en aktiv del af Skødstrup
Kirke under mine to pratikforløb.
Af cand.theol. Ruben Elkjær Kristensen

VIND LÆKKER PÅSKE-CHOKOLADE
TEST DIN VIDEN OM KIRKEÅRET
1.

Hvad markerer Hellig Tre Konger?

2.

Hvad spiser man traditionelt St. Bededags aften?

3.

Hvornår starter kirkeåret?

4.

Hvad er Trinitatis?

5.

Hvad fejrer man i påsken?

6.

Hvornår fejrer man den kristne kirkes fødselsdag?

7.

Påsketiden varer frem til pinsen. Hvilke to særlige helligdage ligger i påsketiden?

8.

Hvilken farve knytter sig til pinsen (i kirkelig forstand)?

9.

Hvilken trosretning indenfor kristendommen tilhører folkekirken?

10. Hvordan viste Helligånden sig pinsedag?

Navn_____________________ Tlf.__________ Mail___________________
Send besvarelsen til:
Skødstrup Kirke
Kirkepladsen 2A
8541 Skødstrup

Af Birgit Furholm
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SOGNEKALENDEREN
FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. PINSEDAG
Mandag den 9 juni kl. 11.00
Traditionen tro holder vi også i år en
gudstjeneste i det grønne, 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 2. juni kl. 13.00.
Tilmeld dig direkte på hjemmesiden
eller ring 86 99 22 08

MARTS
Søndag den 2. marts Fastelavnsgudstjeneste kl. 13.00
Vi slår katten af tønden i sognegården
Søndag den 9. marts kl. 12.30
Sogneindsamling i sognegården, se omtale
Søndag den 9. marts kl. 16.00
Koncert i kirken
Onsdag den 12. marts kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i sognegården
Onsdag den 19. marts kl. 19.30
Koncert i kirken
Lørdag den 22. marts kl. 14-16
Kreativ dag i sognegården
Tirsdag den 25. marts kl. 14.00
Hverdagsgudstjeneste med efterfølgende kaffe i sognegården
APRIL
Søndag den 13. april kl. 13.00
Familiegudstjeneste med efterfølgende kaffe/sodavand og kage
Skærtorsdag den 17. april kl. 10.00
Gudstjeneste med kirkekaffe
Onsdag den 23. april kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i sognegården

UDDELING
AF JULEHJÆLP
Til jul uddelte Skødstrup
Menighedspleje 57 gavekort
til mennesker her i sognet,
der trængte til hjælp. Lions Club,
Skødstrup, har bidraget til kirkens
julehjælp, hvilket vi er meget
taknemmelige for. Vi vil også
takke alle andre, som bidrog til,
at vi kunne hjælpe dem, der
havde søgt julehjælp i 2013.

Søndag den 27. april kl. 15.00
Forårsmatine i sognegården med kirkens kor
Tirsdag den 29. april kl. 14.00
Hverdagsgudstjeneste, derefter kaffe i sognegården
MAJ
Søndag den 4. maj kl. 9.00 og kl. 10.45
konfirmation
Onsdag den 7. maj kl. 17.00
Børnegudstjeneste, spisning i sognegården
Søndag den 11. maj kl. 9.00 og kl. 10.45
konfirmation
Tirsdag den 20. maj kl. 19.30
Koncert i kirken
Onsdag den 21. maj kl. 19.00
menighedsrådsmøde i sognegården
Tirsdag den 27. maj kl. 14.00
hverdagsgudstjeneste, derefter kaffe i sognegården

Menighedsrådet

KONFIRMATIONER
KIRKEKAFFE
Den 17. april
Efter gudstjenesten er der kaffe, te,
småkager og hygge i våbenhuset.

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

GUDSTJENESTER I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR
Det er også muligt at følge gudstjenesten fra våbenhuset, hvor der er installeret højttaler.

MARTS
Søndag d. 2.

Familiegudstjeneste
kl. 13.00 Marie Ørgaard
Se omtale

Fredag d. 18.

1. s. i fasten
kl. 10.00 Erik Søndergård
Luk. 22,24-32
Y’s Men’s Inter. Dk

Søndag d. 20. Påskedag
kl. 10.00 Erik Søndergård
Matt. 28,1-8
KFUM og KFUK i Danmark

Fredag d. 16.

Søndag d. 16. 2. s. i fasten
kl. 10.00 Erik Søndergård/
Ruben Kristensen
Mark. 9,14-29

Mandag d. 21. 2. påskedag
kl. 10.00 Erik Søndergård
Joh. 20,1-18
KFUM og KFUK i Danmark

Søndag d. 18. 4. s. e. påske
kl. 10.00 Marie Ørgaard

Søndag d. 23. 3. s. i fasten
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Joh. 8,42-51

Søndag d. 27. 1. s. e. påske
kl. 10.00 Erik Søndergård/
Ruben Kristensen
Joh. 21,15-19
Kofoeds Skole

Søndag d. 9.

Tirsdag d. 25.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Erik Søndergård
Se omtale

Søndag d. 30. Midfaste
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Joh. 6,24-35
APRIL
Søndag d. 6.

Mariæ Bebudelse
kl. 10.00 Erik Søndergård
Luk. 1,46-55

Søndag d. 13. Familiegudstjeneste
kl. 13.00 Marie Ørgaard
Se omtale
Torsdag d. 17. Skærtorsdag
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Joh. 13,1-15
KFUM og KFUK i Danmark
Kirkekaffe

Tirsdag d. 24.

MAJ
Søndag d. 4.

Langfredag
kl. 10.00 Marie Ørgaard
KFUM og KFUK i Danmark

Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Marie Ørgaard
Se omtale

Konfirmation
kl. 9.00 Erik Søndergård
Folkekirkens Ungdomskor

Søndag d. 4.

Konfirmation
kl. 10.45 Marie Ørgaard
Folkekirkens Ungdomskor

Onsdag d. 7.

Børnegudstjeneste
med spisning kl. 17.00
Marie Ørgaard
Se omtale

Søndag d. 11. Konfirmation
kl. 9.00 Marie Ørgaard
Folkekirkens Ungdomskor

Søndag d. 11. Konfirmation
kl. 10.45 Erik Søndergård
Folkekirkens Ungdomskor
Bededag
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Matt. 7,7-14
Kirkefondet

Søndag d. 25. 5. s. e. påske
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Tirsdag d. 27.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00
Erik Søndergård
Se omtale

Torsdag d. 29. Kristi himmelfarts dag
kl. 10.00 Erik Søndergård
Luk. 24,46-53
JUNI
Søndag d. 1.

6. s. e. påske
kl. 10.00 Erik Søndergård
Joh. 20,20-26

Søndag d. 8.

Pinsedag
kl. 10.00 Erik Søndergård
Joh. 14,15-21
Folkekirkens Nødhjælp

Mandag d. 9.

Friluftsgudstjeneste
kl. 11.00 Erik Søndergård
Se omtale
Folkekirkens Nødhjælp

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

