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ORIENTERINGSMØDE OG
MENIGHEDSRÅDSVALG 2016
Der er orienteringsmøde den 13. september i Skødstrup
Sognegård og valg til menighedsrådet den 8. november.
Menighedsrådet er folkekirkens lokale ledelse. På landsplan har menighedsrådene i dag ca. 12.500 valgte medlemmer.
Et menighedsråd styrer den lokale, kirkelige økonomi, har ansvar for drift og vedligehold af kirke, kirkegård, menighedslokaler og præstebolig, ansætter og er
arbejdsgiver for kirkens medarbejdere (undtaget præsterne), tilrettelægger det kirkelige liv og indstiller, hvem
der skal ansættes som lokal præst.
Menighedsrådet sammensættes for en funktionsperiode
på fire år.
Menighedsrådet afholder et orienteringsmøde om valget
og det bliver kombineret med et opstillingsmøde af de
kandidater, der automatisk vælges, hvis der kun bliver
en liste.

Bedre lyd i kirken
Nu kan du høre endnu bedre i kirken. Menighedsrådet
har fået udskiftet lydanlægget i kirken og installeret yderligere to højttalere. Lærred og projektor
giver samtidig helt nye muligheder for oplevelsen i
kirken. Vi glæder os til at tage det i brug.

Omstrukturering
Menighedsrådet har omstruktureret, så stillingen
som kirke- og kulturmedarbejder er nedlagt.

Kirkestafet
Succes med kirkestafetten fortsætter.
De første nye datoer bliver
25. maj i Elev kirke kl. 19.30
1. juni i Skødstrup kirke kl. 19.30

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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MENNESKEOFRINGER,
FLAMMEHAV OG KARATESLAG
Af sognepræst Erik Søndergård

Vigtige fund blev afdækket i sommer. Neden for kirkegården på Lauritshøj gravede arkæologer fra Moesgård det
nok mest komplette jernaldersamfund ud, som vi kender
fra tiden omkring Kristi fødsel.
Udgravningerne omfatter en velbevaret rækkelandsby, flere gårde og en gravplads. Det skal vi høre mere om
til den næste sogneaften.

Menneskeofring
Arkæologerne fandt en offermose med lertøj, husdyr,
hunde og en kvinde sidst i 20’erne. Nogen ofrede dem og
sænkede dem ned i moserne. Hvorfor mon?
Voksne, børn og dyr blev ofret både i jernalderens
frugtbarhedskult og i vikingetiden. Forsøgte man på den
måde at købe sig frugtbarhed og gode vilkår i hverdagens
lunefulde skæbne?
Odin købte sig visdom og betalte med sit ene øje til
Mimer i brønden. Hvad kunne man så ikke få ved at ofre
et helt menneske i mosens dyb?
Den unge kvinde, som arkæologerne fandt, har nok
gået på den flotte stenbelagte jernaldervej i landsbyen.
Den vej førte hende mod mosen, men samtidig har den
retning den anden vej op ad bakken mod det sted, hvor
den første kirke blev bygget tusind år senere.
Vejen fører væk fra de gamle moser, hvor man bragte
ofre til sine krævende guder.
Vejen går op ad bakken mod kirken, hvor et andet budskab udkonkurrerede det gamle.

Korsets flammehav
Du skal ikke ofre mennesker! Det er et af budskaberne
i den nye fortælling om livet. Pointen i fortællingen, om
Abraham og Isak på bjerget, er netop at stoppe med

menneskeofringer. Menneskeofferet er en misforståelse.
Den kristne påskefortælling handler ikke om menneskeofre til guderne, men om Guds offer for menneskene.
Hvor det gamle hedenskab så på livet, som forgår, så ser
kristendommen på det, der består. Dét, der forbliver, digter Grundtvig frem som påskens budskab: ”Kærligheden,
hjertegløden stærkere var her end døden” (Hil dig frelser
og forsoner!, DDS 192).
Nede fra stedet hvor jernalderlandsbyen var, kan man
se kirken stige op i det blå på Skødstrupbakken.
Her blev korset ikke dødens symbol, men livets. Et
symbol på trofasthed, håb og sejr. Et kors af påskeliljer,
der nok er gule som døden, men blomstrer af forår og får
livet til at dufte skønt. Kirken blev stedet, hvor vi positivt
går til vores tilværelse, og vi opfordres til aldrig at lade
glæden gå på halv.
Korset bliver også det symbol, der brænder skylden af.
”Lad altid korsets flammehav, stå ud af påskemorgens
grav” (Et kors af påskeliljer står, 2009, fra Guds øje er en
tordensol, Simon Grotrian).
Vejen op til kirken er blevet vejen ud af hedenskab og
menneskeofringer. Noget helt nyt slog igennem.

Skabelsens karateslag
Det sker sjældent, at noget afgørende nyt bliver til og
vender op og ned på tingene. Men det nye kan brage
igennem med en opfindelse, en nyopdaget naturlov eller
en ny måde at se livet på. Hjulet, dampmaskinen og computeren har ændret verden. Matematikken, Bohrs atommodel og Einsteins relativitetsteori har ændret verden.
Udviklingen fra frugtbarhedskultur over vikingesamfund
til kristendom har ændret på vores måde at leve i verden.
Skabelsens karateslag er et fint billede på livet, der bliver til med et stort brag. Vi bliver kastet ind i livet og
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er pludselig til som et menneske sammen med andre i
verden. Det nye budskab, som kristendommen bragede
igennem med, er, at du er accepteret som menneske.
Du skal hverken ofre dig selv eller andre for at gøre dig
fortjent til liv.
Så når vi snubler i egne nerver, sætter tilgivelse dem
tilbage på plads igen.
Et godt symbol på livet kan også være en gammel havebænk. En bænk, hvor man en gang imellem sidder med

sine kære; tavse, grinende eller i fortrolig samtale. Guds
rige er som ”den gamle havebænk, hvor hjertet ses, når
stjernehimlen går i sænk” (Ravnekost og slagere, Simon
Grotrian). At hjertet ses, når min stjernehimmel går i sænk,
er endnu en måde at udtrykke påskens budskab på, at:
Kærligheden, hjertegløden stærkere var her end døden.
(Skrevet med inspiration fra sommerens
udgravning og to salmer af Simon Grotrian.)
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Påske

Skabelsens karateslag

1 Et kors af påskeliljer står
omkring dit hjerte, hvis det slår
og derfor dufter livet skønt
når troens træ er lysegrønt.

1 Vi takker dig for skabelsens karateslag
hvor op og ned var ude, men blev nat og dag.

2 Og korset slår dig med sin duft
af troens liv og snusfornuft
en kirke stiger i det blå
med vårens blade ovenpå.
3 Det gule blomsterhjerte har
sin rod i vores døbekar
der stiger i sin kirkeskal
lad aldrig glæden gå på halv.

2 Vi takker dig, for æblerne af guld i spil
er stjernehvælvet over os, der intet vil.
3 Da snubler vi i egne nerver, når du blot
vil rede dem tilbage, så er alting godt.
4 Vi takker for dit rige blandt de sure tæer
og hvide diamanter under tordenvejr.
5 For verden længes bort fra frygt og drageskjold
så møder vi en gartner, vi er dig i vold.

4 Og korset slynger skylden bort
da er din pine blevet kort
lad altid korsets flammehav
stå ud af påskemorgens grav.

6 Og midt i riget står den gamle havebænk
hvor hjertet ses, når stjernehimlen går i sænk.

Fra Guds øje er en tordensol, Simon Grotrian

8 Med briller over søvnen har vi fulgt dig mod
et svømmetag i Jesu Kristi offerblod.

7 Det regner hen ad tårerne som sildegræs
og dragen sluger Nilens bølger med et hvæs.

9 Og tænder rulles sammen i en pindsvinskål
kometens hale over vores kirkebål.
10 Du gør en katarakt af milde åndedrag
vi takker dig for skabelsens karateslag.

Ravnekost og slagere. Salmer, af Simon Grotrian

Salmesamlingen Ravnekost
og slagere er endnu ikke udgivet.
Skabelsens karateslag er bragt
med forfatterens tilladelse.

Foto: Mikkel Østergaard
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DEL
MED VERDENS FATTIGSTE KVINDER
SØNDAG D. 13. MARTS 2016 vil Skødstrup kirke gerne sende
så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får
mulighed for at give verdens fattigste kvinder en håndsrækning.
Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i deleøkonomien er at
udnytte vores egne - og hinandens – ressourcer på en gensidigt fordelagtig
måde. I år skal vi dele med nogle af verdens fattige kvinder.
 Hvis kvinder får egen indtægt, stiger hele familiens
uddannelses- og sundhedsniveau
 Hvis kvinder får ret til at eje jord og optage lån på lige fod med mænd,
vil landbruget i udviklingslande kunne producere 20-30 procent mere
 Hvis kvinder får en uddannelse, har deres børn dobbelt
så gode chancer for at overleve
 Hvis flere børn overlever, vælger mange kvinder og
familier at få færre børn.

”Vi vil gerne være med til at give verdens fattigste kvinder et løft,
både for deres egen, deres familiers og deres lokalsamfunds skyld,”
siger vores indsamlingsleder.

Tre kække indsamlingsfyre.
I 2015 gik mere end
20.000 frivillige indsamlere
på gaden til fordel for
Folkekirkens Nødhjælps
arbejde og indsamlede
14 mio. kroner.

MELD DIG SOM
INDSAMLER
på hjemmesiden for
Folkekirkens Nødhjælp
eller hos Birgitte Hørby på
birgitte.horby@gmail.com
mobil 6171 8712 allerede
nu og del din søndag med
verdens fattigste kvinder.

DET NYTTER!
På landsplan blev der sidste år
samlet 14 mio. kroner ind til
kvinder i verdens fattigste lande.

8

Skødstrup Kirkeblad

 Menighedsråd  Præsterne  Sogneaften  Koncerter  Hverdags- og familiegudstjenester  Børn og unge  Kalender  Gudstjenester

NORDSANG &
SKANDERBORG
PIGEKOR
Søndag den 6. marts kl. 16.00
fylder NordSang & Skanderborg
Pigekor kirken med sang. De to
kor vil sammen give en smuk koncert med et blandet
repertoire, som spænder vidt både indenfor den klassiske og rytmisk genre.
I august 2015 besluttede en gruppe sangere fra
Skanderborg Pigekor sig for at søge nye udfordringer,
hvilket resulterede i det nye kor NordSang, som siden
har fået ligeså mange nye sangere i truppen.
Så her bliver der mulighed for at høre et kor bestående samlet set af 50 dygtige sangere. Men korene vil også
hver for sig synge nogle numre. Der er gratis adgang til
arrangementet.

MUSIK I MØRKET
Torsdag den 10. marts kl. 19.00 vil kirken kun være
oplyst af levende lys. Der vil være dæmpet musik ved
Skødstrup Kirkes Kantori og orgel til ro og eftertanke.
Man er velkommen til at blive i kirken under hele arrangementet, men det er også muligt at være i kirken i kortere tid.

GUITARKONCERT MED
CARSTEN PEDERSEN
Søndag den 3. april kl. 16.00
er der koncert med Carsten
Pedersen på guitar. Han
er uddannet på Det Jydske
Musikkonservatorium hos Leif
Christensen og Erling Møldrup samt i udlandet hos bl.a.
Costas Cotsiolis, David Russell, Manuel Barrueco og
Roland Dyens.
Han har spillet et stort antal koncerter i kirker, på højskoler mv. både som solist og kammermusiker og førsteopført mange værker i Danmark, bl.a. ved Århus Festuge.
Carsten har indspillet to CDer: ”Aquarelle, guitarmusic
from South America” og ”Spanish Guitarmusic”. Begge

har fået ekstraordinært flotte anmeldelser i internationale guitartidsskrifter og nævnes her som værende blandt
de bedste klassiske guitar-CDer overhovedet.
Der er gratis adgang.

KAI STENSGAARD & POZO
FOLKLORE FRA ARGENTINA
Tirsdag den 19. april kl.19.30 er der koncert med
Kai Stensgaard og to af Argentinas bedste sangere
og instrumentalister Gabriel Amadeo Videla og Hector
Andres Correa.
Gabriels fantastiske sangstemme blandet med hans
instrumentale færdigheder
på guitar, slagtøj og marimba, Hector Correas på sang,
slagtøj og marimba, og Kai
Stensgaards virtuose marimbaspil gør denne trio til en enestående oplevelse.
I 2007 turnerede de tre musiker sammen i Argentina
med omkring 20 koncerter og clinics på musikkonservatorier i bl.a. Buenos Aires og Cordoba. POZO er i
Argentina kendt som specialister i folkemusik fra de forskellige regioner af Argentina. De komponerer nye sange
i folklorestil og er dermed med til at forny folkloretraditionen. Trioen har indspillet en CD med deres koncert.
Ved koncerten vil de spille et udadvendt repertoire af
argentinsk folklore og tango, uddrag af den elskede messe
Misa Criolla af Ariel Ramirez og Kai Stensgaards kompositioner inspireret af sydamerikansk musik, giver et varmt
og varieret program, der vil kunne begejstre enhver.
Der er gratis adgang.

FORÅRSMATINÉ I SOGNEGÅRDEN
Søndag den 1. maj kl. 15.00 er der Forårsmatiné i sognegården. Her vil Skødstrup Kirkes Pigekor og Skødstrup
Kirkes Kantori synge et bredt udvalg af musik fra mange
forskellige genrer. Der vil også blive lejlighed til at synge
med på nogle af vore dejlige forårssange. Der vil under
koncerten blive serveret lidt at spise og drikke. Så vel
mødt til en eftermiddag med sang og musik.
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SOGNEAFTEN – et aktuelt foredrag
MENNESKE- OG HUNDEOFRINGERNE
I SKØDSTRUP
Ved arkæolog Per Mandrup (Moesgård Museum)
Arrangeret i samarbejde med Skødstrup Egnsarkiv
Tirsdag den 15. marts kl. 19.30 i Skødstrup Sognegård
Omfattende udgravninger ved Skødstrup i 2015 har afsløret
det måske mest komplette jernaldersamfund, vi kender fra tiden
omkring Kristi fødsel. Udgravningerne omfatter en offermose med
menneske- og hundeofre, en særdeles velbevaret rækkelandsby,
adskillige gårde spredt i landskabet og en gravplads.
Kulturstyrelsen har givet fundet en placering på sin top 10 over
vigtige arkæologiske fund i 2015.
Per Mandrup fortæller om udgravningen og fundene.

PRAKTIKANT I SKØDSTRUP SOGN
Jeg hedder Pelle Kviesgaard og skal i nogle uger i
løbet af foråret være i praktik i Skødstrup kirke. Jeg
glæder mig til at få smagt på, hvad det vil sige at være
præst og til at møde folk i Skødstrup sogn.

I efteråret nød jeg mine 15 minutters berømmelse,
da jeg blev firdobbelt stormester i Jeopardy på TV3.
Undervejs var der nogle nøje indøvede snakkepauser.
Værten syntes, det var vældig interessant, at jeg gik i
kirke og læste teologi, men endnu mere interessant,
at jeg godt kunne lide at lege med Lego. Ud af det blå
spurgte værten mig dog pludselig, hvad meningen med
livet så var, nu når jeg havde studeret den i så mange
år. Jeg kan knapt nok huske, hvad jeg svarede, men jeg
vil dog gerne forsøge igen, næste gang nogen spørger
mig, og derfor håber jeg at få lov at høre, hvad nogle af
jer fra Skødstrup ved om den – så skulle nogen invitere
på kaffe, legobygning eller quiz, stiller jeg gerne op.
Af Pelle Kviesgaard
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaffe og underholdning er i sognegården.

STORE MÆND I DANSK
POPS GULDALDER
Ved Ole Bech

Tirsdag den 26. april kl. 14.00

MOESGÅRDSKOVENE
Ved Torben Gang Rasmussen

Tirsdag den 29. marts kl. 14.00
Tidsbillede af livet på Moesgård i 1920erne. Hør om herregårdens sidste private
ejer Botilde Dahl, hendes sommerpension og
hendes ansatte i landbrug, skovbrug og gartneri. Hendes syn på skovene og Giberå er et
natursyn, som endnu i dag præger skovbilledet omkring Moesgård. Foredraget afsluttes
med historier om Skovmøllen og Fiskerhuset
samt om krybskytten Svenske, som aldrig
blev taget på fersk gerning.

VESTKYSTBUNKER

Et syng-med foredrag, baseret på en vifte af udødelige klassikere. Det er kunstnere som: John
Mogensen, Otto Brandenburg, P.H., Four Jacks,
Gustav Winkler, Bamse, Cæsar og Kim Larsen.
En enkelt sang eller to af Johnny Cash eller Elvis
kan der også blive plads til. Det hele krydres med
anekdoter og assorterede løgnehistorier.

Ved Knud Simonsen

Tirsdag den 31. maj kl. 14.00
Støbning af hundredvis af betonbunkere
under 2. verdenskrig er mærkeligt byggeri.
Hør om det underlige arbejde og de særlige
miljøer i landets trængselstider, som tiltrak
en broget forsamling af solide arbejdsmænd,
eventyrere og lykkeriddere.
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BØRNEGUDSTJENESTER
Med efterfølgende spisning. Første onsdag i
måneden kl. 17-19 i Skødstrup Kirke.
2. marts ved Susanne Kristensen
Emnet er: Mariæ bebudelse
6. april ved Erik Søndergård
Emnet er: Tvivleren Thomas
11. maj ved Marie Ørgaard
Emnet er: Helligånden
HUSK tilmelding senest søndagen før
på sms til Gitte Smærup og Ditte Marinaro,
der laver maden. Tlf.: 21 41 48 36

FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. PINSEDAG
Mandag den 16. maj 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.
HUSK tilmelding senest søndag
den 8. maj på sms til Gitte Smærup og Ditte
Marinaro, der laver maden. Tlf. 21 41 48 36

Det bredeste,
dybeste og mest
dannende studium
du kan vælge
“Teologistudiet er en legeplads, hvor du kan inde ud af,
hvad det vil sige at være til som menneske. Et sted,
hvor man får lov til at blive den, man er. Modnes.
Hvad det vil sige at være til sammen med andre
mennesker og sammen med Gud”
Susanne Kramer Madsen,
Sognepræst, Risskov Kirke
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KIRKEFILMKLUB
9. APRIL
Tirsdag den 8. marts kl. 19.00
Natten til den 9. april 1940 krydser den tyske
hær grænsen til Danmark.
På en militærkaserne i Sønderjylland beordres en
fortrop af cykel- og motorcykeldelinger ud. Deres
opgave er at holde invasionsmagten stangen –
koste, hvad det vil.
Den unge sekondløjtnant Sand og hans cykeldeling bliver de første danske soldater, der på
denne skæbnesvangre morgen møder den talmæssigt overlegne fjende i kamp.

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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GRUNDLOVSMØDE
SØNDAG DEN 5. JUNI KL. 11.45





Grundlovsmødet holdes på plænen bag sognegården.
Mød flere af vores lokale foreninger til Grundlovsdag.
Lær vores lokalområde bedre at kende.
Mød naboen, Sportsforeningen, Menighedsrådet, Lokalhistorisk forening,
Fællesrådet, FDF 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.
 Grundlovstale af Morten Østergaard.

PROGRAM
11.45
Velkomst, fællessang og præsentation af lokale foreninger
13.00-13.30
Grundlovstale ved Morten Østergaard
13.30
Fællesang
13.45
Musikalsk underholdning ved musikskoleelever
Arrangeret af Skødstrup Menighedsråd

14

Skødstrup Kirkeblad

 Menighedsråd  Præsterne  Sogneaften  Koncerter  Hverdags- og familiegudstjenester  Børn og unge  Kalender  Gudstjenester

BESVAR OPGAVEN, INDSEND LØSNINGEN OG
VIND LÆKKER PÅSKECHOKOLADE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Af Birgit Furholm

Hvad får Judas for at forråde Jesus? ______________________________________________________
Hvad sker der med Jesus´ klæder efter korsfæstelsen? _________________________________________
Hvor modtog Moses de 10 bud? __________________________________________________________
Hvad hed Moses´ bror? ________________________________________________________________
Hvilken religion betragter koen som et helligt dyr? ____________________________________________
Hvad kaldes Jesus´ første og længste tale? _________________________________________________
Hvordan modtages Jesus da han rider ind i Jerusalem ved påsketid? _______________________________
Hvilken dag fejrer de kristne Jesu opstandelse? ______________________________________________
Hvilken farve betegner Trinitatis tiden? _____________________________________________________
Hvilket sprog blev Det Gamle Testamente oprindeligt skrevet på? __________________________________

Indsendt af:
Navn ______________________________ Adresse ____________________________________________
Mail ________________________________ Mobil ___________________________________________

LØSNING PÅ OPGAVEN I SIDSTE KIRKEBLAD
Syv ord skulle indsættes efter startordet, så det kan kædes sammen med det foregående ord:
Sol – tag – rende – sten
dige – svale – hale – ben.

FORÅRSKONCERT VED
SKØDSTRUP-LØGTEN KORET
Mandag den 18. april
kl 19.30 i sognegården
Koret synger et blandet program
med danske og udenlandske
sange under ledelse af Christian K Lorentzen. Der bliver
blandt andet sunget Nu lyser løv i lunde, Hand me down,
Takket være livet og Når håbet grønnes samt andre.
Efter koncerten er der kaffe og kage og fællessang.
Kaffen koster 20 kr
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UDDELING AF
JULEHJÆLP

SOGNEKALENDEREN
Marts

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 2015.
Menighedsrådet

STATISTIK FOR
SKØDSTRUP KIRKE
2015
101 Døbte
86 Konfirmerede
13 Vielser
51 Begravede/bisatte

Onsdag den 2.

kl. 17.00

Børnegudstjeneste med efterfølgende spisning

Søndag den 6.

kl. 16.00

Koncert i kirken

Tirsdag den 8.

kl. 19.00

Kirkefilmklub, Kom-bi Hornslet

Onsdag den 9.

kl. 19.00

Konfirmandklub i sognegården

Torsdag den 10.

kl. 19.00

Musik i mørket

Søndag den 13.

kl. 11.30

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Tirsdag den 15.

kl. 19.30

Sogneaften sammen med Skødstrup Egnsarkiv

Skærtorsdag den 24.

kl. 10.00

Gudstjeneste med kirkekaffe

Tirsdag den 29.

kl. 14.00

(husk tilmelding)

Hverdagsgudstjeneste med efterfølgende
kaffe i sognegården

Onsdag den 30.

kl. 18.00

Menighedsrådsmøde i sognegården

Søndag den 3.

kl. 16.00

Koncert i kirken

Onsdag den 6.

kl. 17.00

April
Børnegudstjeneste med efterfølgende spisning
(husk tilmelding)
Tirsdag den 19.

kl. 19.30

Koncert i kirken

Onsdag den 20.

kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i sognegården

Bededag fredag den 22. kl. 09.00

Konfirmation

kl. 11.00

Konfirmation

Søndag den 24.

kl. 09.00

Konfirmation

kl. 11.00

Konfirmation

kl. 14.00

Hverdagsgudstjeneste, derefter kaffe i sognegården

Søndag den 1.

kl. 15.00

Forårsmatine i sognegården med kirkens kor

Onsdag den 11.

kl. 17.00

Tirsdag den 26.

Maj
Børnegudstjeneste med efterfølgende spisning
(husk tilmelding)
Onsdag den 18.

kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i sognegården

Mandag den 16.

kl. 11.00

Friluftsgudstjeneste med efterfølgende frokost

Tirsdag den 31.

kl. 14.00

Hverdagsgudstjeneste derefter kaffe i sognegården

kl. 11.45

Grundlovsmøde på plænen bag sognegården

Juni
Søndag den 5.

KIRKEKAFFE
Søndag den 24. marts

Efter gudstjenesten er der kaffe, te, småkager og hygge i våbenhuset.
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GUDSTJENESTER
I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR

Marts

April

Onsdag d. 2. Børnegudstjeneste
kl. 17.00

Søndag d. 3. 1.s.e. påske
Kl.10.00 Erik Søndergård

Susanne Kristensen
Søndag d. 6. Midfaste

Joh. 21, 15-19
Søndag d. 3. Dåbsgudstjeneste

Kl. 10.00 Erik Søndergård
Joh. 6, 24-35(37)

Kl. 11.30 Erik Søndergård
Onsdag d. 6. Børnegudstjeneste

Søndag d. 6. Dåbsgudstjenete
Kl. 11.30 Erik Søndergård
Søndag d. 13. Mariæ Bebudelse
Kl. 10.00 Erik Søndergård
og Pelle Kviesgaard
Luk. 1, 46-55

Mark.14,3-9 eller Joh. 12,1-16

Kl. 10.00 Marie Ørgaard
Kirkekaffe

Fredag d. 25. Langfredag
Kl. 10.00 Marie Ørgaard
Luk. 23,26-49 eller Joh.19,17-37

Søndag d. 27. Påskedag kl. 10.00
Susanne Kristensen
Matt. 28, 1-8
Mandag d. 28. 2. påskedag

Søndag d.10. 2.s.e. påske kl. 10.00
Susanne Kristensen
Joh. 10, 22-33

Joh. 14, 1-11
Fredag d. 22. Konfirmation kl. 09.00
Fredag d. 22. Konfirmation kl. 11.00
Erik Søndergård
Søndag d. 24. Konfirmation kl. 09.00
Marie Ørgaard
Søndag d. 24. Konfirmation kl. 11.00
Susanne Kristensen
Tirsdag d. 26. Hverdagsgudstjeneste
Kl. 14.00 Erik Søndergård
Se omtale

Se omtale

Torsdag d. 5. Kristi himmelfarts dag

Søndag d. 8. 6.s.e. påske
Kl. 10.00 Erik Søndergård
Joh. 17, 20-26
Onsdag d. 11. Børnegudstjeneste
Kl. 17.00 Marie Ørgaard
Se omtale
Søndag d. 15. Pinsedag
Kl. 10.00 Erik Søndergård
Joh. 14, 15-21
Mandag d. 16. 2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste
kl. 11.00 Erik Søndergård
Joh. 6, 44-51
Søndag d. 22. Trinitatis søndag
Kl.10.00 Marie Ørgaard
Matt. 28, 16-20
Søndag d. 29. 1.s.efter trin. kl. 10.00
Susanne Kristensen
Luk. 12, 13-21

Joh. 20, 1-18
kl. 14.00 Marie Ørgaard

Kl. 11.30 Erik Søndergård

Luk. 24, 46-53

Kl. 10.00 Erik Søndergård
Tirsdag d. 29. Hverdagsgudstjeneste

Joh. 17, 1-11
Søndag d. 1. Dåbsgudstjeneste

Kl. 10.00 Marie Ørgaard

Erik Søndergård

Torsdag d. 24. Skærtorsdag

Kl. 10.00 Erik Søndergård

Se omtale

Kl. 10.00 Marie Ørgaard

Kl. 10.00 Marie Ørgaard

Søndag d. 1. 5.s.e. påske

Kl.17.00 Erik Søndergård

Søndag d.17. 3.s.e. påske

Søndag d. 20. Palmesøndag

Joh. 13, 1-15

Maj

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

Tirsdag d. 31. Hverdagsgudstjeneste
Kl. 14.00 Marie Ørgaard
Se omtale

