Skødstrup

Kirkeblad
Nr. 1

rethink

DYDER kunstudstilling

Grundlovsmøde



side 8
side 12

2017
MARTS
APRIL
MAJ
14. årgang

2

Skødstrup Kirkeblad

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: Vacant
Kontoret er åbent man.-fre. kl. 9.30 -13.00,
torsdag tillige kl. 16.30-18.00.
E-mail: skoedstrup.sogn@km.dk
Organist


Torben Holm Christensen,
Rødegevej 1, 8541 Skødstrup,
tlf. 21 41 42 58.
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@mail.dk
Graver / gravermedhjælper


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

Lykke Sabrina Hansen
Kirketjener / kirketjenermedhjælper


Sognegården, tlf. 86 99 04 19.
Gitte Smærup. Mobiltlf: 21 41 48 36 / 21 77 05 52.


Ditte Marinaro
Minikonﬁrmandlærer


Lene Frahm Nygaard, tlf.: 25 14 46 84

Skødstrup Kirkes hjemmeside: www.skoedstrup-kirke.dk

Fra Menighedsrådset . . . . . . . . . . .
Fra præsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rethink DYDER . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sogneaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hverdagsgudstjenester . . . . . . . . .
Dåbstræf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundlovsmøde . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirkefilmklub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sognekalender . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kirkelige handlinger
Kontakt kirkekontoret i forbindelse med:
Fødsel, dåb og navngivelse, vielse,
ind-/udmeldelse af folkekirken og
begravelse/bisættelse.

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
senest dagen før inden kl. 13.00.
– Lørdag dog til Hornslet Taxa
v. Benny Friis, tlf. 86 99 54 00.
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UDE GODT, MEN HJEMME BEDST
Anita Fabricius

Det er godt at rejse ud. Gøre sig erfaringer og få ny
inspiration. Og så er det godt at vende hjem! Det er
på en måde sådan, mit arbejdsliv har været.
For snart 10 år siden blev jeg ordineret til mit første
embede i Torsted Sogn ved Horsens. Et sogn og et
dagligliv, der på rigtig mange måder minder mig
om Skødstrup, der sammen med byens mange nye
udstykninger og tilflyttere har rigtig meget historie
og tradition i sig.
De sidste knap fire år har jeg været ansat dels som
arresthuspræst i Århus arresthus, og dels som sognepræst i Ellevang Sogn i Risskov. Særligt arresthusar-

GODDAG TIL ANITA
Når man siger farvel til en person, man holder af, er
der heldigvis som regel også mulighed for at sige
goddag og velkommen til en ny person. I dette tilfælde sagde vi farvel og held og lykke fremover i
Luxembourg til Marie Ørgaard den 8. januar, mens
vi den 29. januar kunne byde velkommen til Anita
Fabricius, som er ny præst i Skødstrup. Det er nok en
sandhed med modifikationer, for Anita er allerede
en ”gammel” kending i området, både fordi hun bor
i området, men også fordi Anita tidligere har undervist minikonfirmander ved Skødstrup Kirke.
Indsættelseshøjtideligheden i Skødstrup Kirke var
en fin oplevelse, ikke mindst var det flot at se ikke
mindre end 5 præster gå procession i kirken, men
også fordi Anita holdt en meget vedkommende prædiken, som lover godt for hendes virke ved
Skødstrup Kirke. Og det store fremmøde til receptionen i sognegården efter indsættelsen vidner om,
at der var mange, der ville sige velkommen til. Vi
er utroligt glade for, at Anita har valgt at ville være
præst i Skødstrup, og både kolleger og menighedsråd ser frem til at arbejde sammen med hende.

bejdet har givet mig en hel særegen erfaring, og
samtidig er det et arbejde, der kræver rigtig mange
kræfter.
Alting har sin tid. Og nu blev det tid til at vende
hjem. Hjem til Skødstrup. I alle årene har jeg nemlig sammen med min mand og vores tre børn haft
base og dagligliv i Skødstrup. Og nu jeg glæder mig
meget til også at skulle være præst her! Den 29.
januar blev jeg indsat (ikke i arresten, men i kirken)
ved en fin og festlig gudstjeneste. Tak til menighed
og menighedsråd for at gøre dagen helt særlig. Jeg
ser frem til at lære jer at kende og møde jer alle vide
vegne.

FARVEL
TIL HANNEMARIE
Efternavnet er vist ganske unødvendigt, for alle,
som har haft berøring med Skødstrup Kirke og kirkekontor, gennem de sidste mere end 30 år, har stiftet bekendtskab med Hanne-Marie. I kirken, hvor
Hanne-Marie på sin professionelle måde har ført
unge og ældre gennem talrige gudstjenester og
højtideligheder, og glædet alle med sin sang undervejs. Også konfirmanderne er blevet venligt – men
bestemt – belært i, hvorledes man opfører sig i kirken, når de ind imellem har været lidt for kåde. På
kirkekontoret, hvor byens borgere har kunnet få
kyndig vejledning om de opgaver, der skal løses,
samtidig med en hyggelig snak, når opgaven var
løst. Hanne-Marie har gennem årene været en højt
værdsat kollega og for menighedsrådet en uvurderlig og loyal medarbejder.
Menighedsråd og kolleger takker for en stor arbejdsindsats og godt kollegaskab gennem mere end 30
år.
Menighedsrådsformand Birgit Svenningsen
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STILLE!

HELT BLIK STILLE ELLER OM DER
HVOR VI GÅR HEN, NÅR LIVET BLIVER
FOR STORT TIL AT VÆRE DER HJEMME
Af Anita Fabricius

Stille! Helt blik stille.
Som den sommermorgen vi trådte ud fra
Frederiksberg hospital med vores nyfødte barn i
armene.
Stille! Helt blik stille.
Folk sprang ind og ud af deres biler.
Læssede af og gassede op.
Måtte til deres store fortrydelse alligevel holde for
rødt.
Som for mange slanger på ét sted snoede de sig
ind og ud imellem hinanden på cykler.
Ekstrabladet var udkommet.
Spisesedlen sat ud på gaden i det grimme gule
A-stativ.
Hvorfor dog det?
Skulle det være nødvendigt? ”Brutalt bankrøveri”
stod der.
Jamen har de slet ikke hørt det? Et barn er født os!!!
Stille! Helt blik stille.
--Som den morgen hvor jeg bildte mig selv ind,
at jeg havde brug for at blive liggende og lade
mine tanker tvære rundt i alt det sagte og usagte.
I alt det, jeg skulle have gjort, og det, jeg vist ikke
havde fået gjort.
Hunden gøede.
Den ville ud.
Der var vist kun mig til det.
Jeg samlede de bukser op fra gulvet, jeg burde
have smidt til vask aftenen før.
Og for min egen skyld (og også lidt for spejlets)
nægtede jeg at kigge mig i spejlet.
Hunden trak til.
Det skulle vist gå stærkt.

Og så…Det havde været en nat så fuld af frost,
at græsset var helt hvidt og stift.
For hvert skridt jeg tog knækkede det under mine
støvler.
De små kviste i bunden af skoven, som normalt
ville være helt ligeglade og bare bøje sig under
mine skridt, var i dag så porøse og skrøbelige,
at de knækkede i et væk.
Den uafbrudte baggrundsstøj fra motorvejen
bevidnede, at ikke alt var porøst og skrøbeligt.
Alligevel var der stille. Helt blik stille.
--Som den gang vi bar din kiste ud.
Alt var fuldstændig kaos.
Hvirvelvinde, der kastede os og vores tanker rundt
og omkuld.
Himlen, der græd som pisket.
Men inden i.
Lige der i orkanens øje.
Hvor min hånd havde godt fat om håndtaget
på din kiste; så godt, at mine knoer var hvide,
måske endda blå.
Men end ikke tanken om, at jeg ikke havde
kræfter nok, strejfede mig.
Der var stille. Helt blik stille.
--Pudsigt nok.
Her mange år efter kommer stilheden stadig,
hver gang jeg bare kører forbi kirken.
Hvilken som helst kirke.
Når jeg ser lyset i vinduet eller et flot oplyst
kirketårn, der knejser mod himlen.
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Som et kraftigt stjerneskud!
Bare lige i et glimt kommer stilheden.
Men det er nok til, at jeg glemmer alt om,
hvor mange liter mælk det egentlig var jeg
skulle købe, og om vi også manglede havregryn.
Stille. Helt blik stille.
--Jeg lægger min hånd på det kolde, kraftige
håndtag og skubber den tunge trædør ind.
Straks springer den svage lugt af skimmel ind i
næsen på mig.
Den generer mig egentlig ikke.
Der ligger en historie i den skimmel.
Og som sædvanlig, når jeg står der midt i rummet,
salmerne begynder at synge i mit hoved og
ordene ”kærlighed er lyset kilde – kærlighed er
livets rod” eller dem vi alle sammen kender ”slægt
skal følge slægters gang” får ny dyb betydning,
så får jeg fornemmelsen af, at to kraftige, men
absolut kærlige hænder dukker op fra dybet;
tager om mine ankler og holder mine fødder fast.
Fortæller mig: Her er du plantet. Her har du rod.
Her fra din verden går.
Her er der stille. Helt blik stille.
Jeg sætter mig på bænken.
Det er forunderligt.
For når man sidder her, kigger man automatisk op.
Bliver ramt af storslåetheden.
Den går nærmest i maven og under huden på én.
Og ens blik kan falde i staver over de mærkeligste
detaljer.
Et lille stykke puds, der er faldet af.
Nogle dage kan murene synes papirtynde, fordi
verden og tilværelsen nærmest går i et med
storslåetheden.
Andre dage er murene så tykke som et værn mod
den næste tsunami.
Her er der stille. Helt blik stille.
Jeg ved, det hedder skibet; her hvor alle bænkene
er placeret.
Jeg lader øjnene glide hen og op på det sirligt

udskårne og udførte skib, der hænger i loftet.
Kirkeskibet.
Vi er alle i samme båd.
Jeg trækker på smilebåndet!
I samme båd!
Os, der er så forskellige.
Alder. Udseende. Holdninger. Levet liv.
Os, der gerne vil være så unikke og underfundige.
Os, der gemmer os bag skærme og skærmydsler.
Høretelefoner og hornmusik.
Vi er i samme båd.
Med på den samme sejllads.
Eller når de hårde kirkebænke værker i ryggen
og knæene rammer ind i bænken foran.
Den samme flyvetur.
Med turbulens.
Med frygten for ”hvad nu hvis? ”
Og tanken om, at piloten kan finde på at tage en lur
undervejs og overlade det hele til automatikken.
Den samme rejse, med storme, der river i kinderne.
Gør dem røde og kradsende.
Blæsten, der får næsen til at dryppe.
Solen, der skærer i øjnene.
Dagens krav og menneskers dumheder.
På den rejse er det godt at blive revet ind i
orkanens øje.
Ind i kirken.
For der er der stille. Helt blik stille.
Som en engel, der går gennem stuen.
En knappenål, der falder til jorden.
Som stilhed før storm.
--Når livet bliver så stort, at vi ikke kan være der
hjemme, så må vi hen i kirken.
Ind i orkanens øje!
I små stjerneskud rives ud af hverdagens trygge
trivialiteter eller brutale brag.
Der, hvor vi er i samme båd.
Der, hvor der er stille. Helt blik stille!
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STØT
LOKALINDSAMLINGEN

GØR EN VERDEN
TIL FORSKEL
SØNDAG DEN 12. MARTS
KL 11.15
Du inviteres med ud og samle ind til
verdens fattigste. Vi skal i Skødstrup bruge
ca. 35 indsamlere for at dække området.
Indsamlere mødes i sognegården.
Har du lyst til at være indsamler,
så kontakt indsamlingsleder
Hartvig Bjerrum på tlf. 61263379 eller
på mail hartvigbjerrum@yahoo.com

JERNALDERVEJEN PÅ LAURITSHØJ
Reg. nr. 7262 konto 1028207
Alle bidrag – store og små – modtages
med taknemlighed.
Indsamlingsmål 100.000 kr.
Vær med til at genetablere jernaldervejen,
fra Danmarks mest komplette jernaldersamfund.
Skødstrup Menighedsråd stiller et
stykke af kirkegården til rådighed for
genetableringen. (Læs mere i februarudgivelsen af 8541, side 26-28.)
Skødstrup Fællesråd og
Skødstrup Menighedsråd

Det tager kun tre timer af din forårssøndag at samle ind – men det gør
en verden til forskel for mennesker,
der intet har i dag. Når du går en rute
kan Folkekirkens Nødhjælp give:

Fem familier
en køkkenhave,
der sikrer mad
og indtægt

25 mennesker
midlertidigt husly
efter en katastrofe

30 flygtningebørn
næringsrig mad
i en måned

Skødstrup Kirkeblad
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FORÅRSMATINÉ
I SOGNEGÅRDEN
Søndag den 30. april kl.
15.00 er der Forårs-matiné
i sognegården. Her vil
Skødstrup Kirkes Pigekor
og Skødstrup Kirkes Kantori
synge et bredt udsnit af
musik fra mange forskellige
genrer. Der vil også blive lejlighed til at synge med på
nogle af vore dejlige forårssange. Under koncerten vil
der blive serveret lidt at spise
og drikke. Vel mødt til en
eftermiddag med sang og
musik.

KLAVERKONCERT
Søndag
den 19. marts kl. 16.00
er der koncert med
Katrine Gislinge på
flygel i Sognegården,
Allerede som seksårig
begyndte Katrine
Gislinge at spille klaver,
og i 1990 tog hun diplomeksamen fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium i København. Derefter fortsatte hun
studierne i bl.a. London og New York.
Hun er i dag én af Danmarks mest feterede og bedst anmeldte pianist, og hun er kendt for sin store indlevelse i klassikerne.
Kom og hør klavermusik i verdensklasse.
Der er gratis adgang.

FORÅRSKONCERT MED
SKØDSTRUPLØGTEN KORET

Mandag den 1. maj kl 19.30 i sognegården
Koret synger danske og engelske sange. Blandt andet Linedanser, Frydeligt med jubelkor,
Lyse nætter, Fields of gold. Koret synger under ledelse af Christian K. Lorentzen.
Efter koncerten er der kaffebord og fællessang. Kaffen koster 20 kr.
www.korsang8541.dk
Elin Rasmussen
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rethink DYDER

KUNSTUDSTILLING

FERNISERING SØNDAG DEN 19. MARTS KL. 12.30. UDSTILLINGEN KAN SES
I SOGNEGÅRDENS ÅBNINGSTID OG VED ALLE OFFENTLIGE ARRANGEMENTER.
Flere end 30 kunstnere udstiller i løbet af kulturbyåret deres fortolkning af dyderne
som led i projektet ”rethink DYDER”. Billedkunstnerne Marianne Arlund,
Alice Kops og Vibeke Bro giver deres fortolkning af dyderne.

MARIANNE ARLUND, billedkunstner, uddannet fra Aarhus Kunstakademi.
I sin fortolkning har hun arbejdet med emnerne, interaktion,
kommunikation og menneskelige relationer.
”For mig har det været interessant at undersøge, hvordan jeg selv tolker dyderne ud fra
de nutidige værdier og vores nuværende omgangsform, normer og adfærd.”

VIBEKE BRO, grafiker, uddannet fra Den Grafiske Højskole i København.
Kærlighedens højsang er omdrejningspunktet i fortolkningen.
”Uden kærligheden som grundklang bliver dyderne floskler. Mit håb er, at billederne må stå
som en samtale mellem værket og beskueren — og danne tanker, man kan arbejde videre med.”

ALICE KOPS, billedkunstner, uddannet fra Aarhus Kunstakademi.
Efter at have nærlæst ”Dyder” gennem tiderne, konkluderer hun:
”Hvis hele jordens befolkning gik mere op i ’dyder’ modsat ’synder’, tror jeg,
der var mere fred mellem mennesker.”

Skødstrup Kirkeblad
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BOB DYLAN
Torsdag den 20. april kl. 19.30 i Skødstrup Kirke
Bob Dylan har optrådt med sine sange overalt i verden, siden han begyndte for over 50 år siden.
I 2016 vandt han Nobelprisen i litteratur.

I kirken byder vi på en
aften med Nicklas Burman,
som synger udvalgt materiale
fra perioden ’62 til ’75 og
fortæller om den
enigmatiske og
modsætningsfyldte
karakter, Dylan er.
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Gudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00. Kaﬀe og underholdning er i sognegården.

NORDENS WITTENBERG
Ved historiker Jørn Buch

MINEEJERENS SØN 
PÅ VEJ MOD FRIHED

Tirsdag den 28. marts kl. 14.00

Ved sognepræst Erik Søndergård

Om reformationens start i Sønderjylland og
fortsættelse i Danmark. Da Luther forsvarede
sine berømte teser på Rigsdagen i Worms i 1521,
blev mødet overværet af en ung sønderjysk prins
Christian (III), som senere blev konge af Danmark.
Prinsen startede med at lave Reformation i
Haderslev, da han blev fyrste der i 1525.
Han indkaldte, i samråd med Luther, en række
fremtrædende teologer fra Wittenberg, hvorved
Haderslev blev et center for den nye lære.

Tirsdag den 25. april kl. 14.00
Martin Luther kæmpede for at forstå sit eget liv, men kom til at ændre
verden. Luther har afgørende betydning for vores moderne verden.
Hør historien om mineejerens søn,
der satte sine spor i vores sprog,
arbejdsmoral, stat, etik, kirke, sang,
skole og meget mere.

REFORMATIONEN I KUNSTEN
Ved lektor cand. teol. Carsten Bach-Nielsen

Tirsdag den 30. maj kl. 14.00
Reformationen satte ikke nyt i gang med det samme på kunstens område.
Man havde et ganske afslappet syn på billederne, men langsomt begyndte man dog at overveje,
om man skulle supplere de ældre, eksisterende værker i kirkerne med nye.
I løbet af reformationsårhundredet vokser en ny kunst langsomt frem, både i modsætning
til den gamle kunst men også, med afsæt i de eksisterende værker.

Skødstrup Kirkeblad 11
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BØRNEGUDSTJENSTER

I FORÅRET

DÅBSTRÆF
 KIRKE FOR DE YNGSTE

Med efterfølgende spisning.

Søndag den 26. marts kl. 13.00
Første torsdag i måneden kl. 17-19
i Skødstrup Kirke

Dåbstræf for alle børn, der blev døbt
i 2012.

Torsdag den 2. marts ved Erik
Søndergård
Emne: Luther for børn

Velkommen til en kort gudstjeneste
i børnehøjde.

Torsdag den 6. april ved Anita Fabricius
Emne: En superhelt på æsel
Torsdag den 4. maj Erik Søndergård
Emne: En glad tale i det gode vejr

HUSK TILMELDING
Altid senest søndagen før
på kirkens facebookside
af hensyn til madlavningen.

Vi fortæller de små jubilarer, hvad
der sker i kirken, og de får lejlighed til
at dyppe fingrene i dåbsvandet.
Bagefter er der kaffe, sodavand og kage
i sognegården og mulighed for at lave
din helt egen døbefont.

Vel mødt!
Susanne Kristensen,
Erik Søndergård og Anita Fabricius
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GRUNDLOVSMØDE
MANDAG
DEN 5. JUNI KL. 14.30
 Grundlovsmødet holdes på plænen
bag sognegården.
 Mød flere af vores lokale foreninger
til Grundlovsdag.
 Lær vores lokalområde bedre at kende.

Fotograf: Steen Brogaard

 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 Naser Khader.

PROGRAM
14.30
Velkomst, fællessang og
præsentation af lokale foreninger
15.45-16.15
Musikalsk underholdning ved musikskoleelever
16.15-16.45
Grundlovstale ved Naser Khader
16.45
Fællesang
Arrangeret af menighedsrådet
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KIRKEFILMKLUB
Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19.00

DER KOMMER EN DAG
Danmark 1967. De to Nørrebro-brødre Elmer og Erik fjernes fra deres syge mor og placeres på
børnehjemmet Gudbjerg.
Forstanderen Heck ser stort på, at revselsesretten er afskaffet, og han regerer hjemmet med jernhånd.
Kun den nyansatte lærerinde Lillian føler med Elmer, der har klumpfod og drømmer om at blive astronaut,
og den rebelske storebror Erik, der vover at sætte sig op imod tyrannen Heck.

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 TranbergKrab, Hornslet.
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BESVAR OPGAVEN
INDSEND LØSNINGEN OG VIND LÆKKER PÅSKECHOKOLADE
Af Birgit Furholm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hvornår fejrer man Helligtrekonger?
Hvad hed Noa’s tre sønner?
Hvad med Moses’ bror?
I 2017 fejrer vi 500-året for?
Kyndelmisse er en gammel kristen helligdag også kaldet Mariæ renselsesdag. Hvornår er det?
Hvor gammel blev Metusalem iflg. Bibelen?
Hvad hed Adam og Evas tredje søn?
Hvorfor hedder det Palmesøndag?
Hvornår falder påsken?
Hvor blev Jesus korsfæstet?

Indsendt af:
Navn ____________________________________

Adresse

Mail

Mobil

____________________________________

_______________________________
________________________________

LØSNING PÅ OPGAVEN
I SIDSTE KIRKEBLAD

HAVRE
STEN

FLØDE

Ordene var:

PAUSE
GRYN

Pizzasten
Samlermani
Kaffepause
Havregryn
Billedramme
Flødekage
Lampeskærm
Blækpatron

KAFFE

SAMLER
KAGE

PATRON
LAMPE

PIZZA

BLÆK

RAMME

SKÆRM

BILLED
MANI

Skødstrup Kirkeblad

15

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

STATISTIK FOR
SKØDSTRUP KIRKE

SOGNEKALENDEREN

2016

MARTS

122
83
12
48

Torsdag den 2. kl. 17.00 Børnegudstjeneste med efterfølgende spisning

Døbte
Konfirmerede
Vielser
Begravede/bisatte

ved Erik Søndergård (husk tilmelding)

Se omtale

Søndag den 5. kl. 11.30 Dåbsgudstjeneste ved Anita Fabricius
Tirsdag den 7. kl. 19.00 Kirkefilmklub, Kom-bi Hornslet
Torsdag den 9. kl. 19.00 Konfirmandklub i sognegården
Søndag den 12. kl. 11.15 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 19. kl. 16.00 Klaverkoncert med Katrine Gislinge i Sognegården

UDDELING AF
JULEHJÆLP

Onsdag den 22. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Til jul uddelte Skødstrup
Menighedspleje 51 gavekort
til mennesker her i sognet, der
trængte til hjælp. Lions Club
Skødstrup har bidraget til kirkens
julehjælp, hvilket vi er meget
taknemmelige for.

Tirsdag den 28. kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste ved Anita Fabricius Se omtale

Søndag den 26. kl. 13.00 Dåbstræf ved Anita Fabricius

APRIL
Søndag den 2. kl. 11.30 Dåbsgudstjeneste ved Erik Søndergård
Torsdag den 6. kl. 17.00 Børnegudstjeneste med efterfølgende spisning
(husk tilmelding)
Onsdag den 19. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården
Tirsdag den 25. kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste ved Erik Søndergård Se omtale

Vi vil også takke alle andre,
som bidrog til, at vi kunne
hjælpe dem, der havde søgt
julehjælp i 2016.

Søndag den 30. kl. 15.00 Forårsmatine i sognegården med kirkens kor

Menighedsrådet

Søndag den 7. kl. 11.30 Dåbsgudstjeneste ved Erik Søndergård

MAJ
Torsdag den 4. kl. 17.00 Børnegudstjeneste med efterfølgende spisning
(husk tilmelding)
Onsdag den 17. kl. 18.00 Menighedsrådsmøde i sognegården
Tirsdag den 30. kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste ved Erik Søndergård Se omtale

JUNI
Torsdag den 1. kl. 17.00 Børnegudstjeneste med efterfølgende spisning
(husk tilmelding)
Søndag den 4. kl. 11.30 Dåbsgudstjeneste ved Anita Fabricius
Mandag den 5. kl. 14.30 Grundlovsmøde på plænen bag sognegården

KIRKEKAFFE
Skærtorsdag den 13. april
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
Torsdag d. 2. Børnegudstjeneste
kl. 17.00

Torsdag d. 13. Skærtorsdag

Se omtale

kl. 10.00 Anita Fabricius

Erik Søndergård
Søndag d. 5. 1. s. i fasten

Fredag d. 14. Langfredag

Dåbsgudstjeneste

Søndag d. 16. Påskedag
kl. 10.00 Erik Søndergård

Anita Fabricius
Søndag d. 21. 5. s. e. påske

kl. 10.00 Erik Søndergård

Susanne Kristensen

Søndag d. 23. 1. s. e. påske

Søndag d. 19. 3. s. i fasten

kl. 10.00 Anita Fabricius
Torsdag d. 25. Kristi himmelfarts dag

kl. 10.00

kl. 10.00

kl. 10.00 Erik Søndergård

Susanne Kristensen

Erik Søndergård

kl. 14.00

kl. 10.00 Anita Fabricius
Søndag d. 26. Dåbstræf

Søndag d. 28. 6. s. e. påske

Tirsdag d. 25. Hverdagsgudstjeneste

Søndag d. 26. Midfaste

Se omtale

kl. 10.00 Erik Søndergård
Tirsdag d. 30. Hverdagsgudstjeneste

Erik Søndergård

kl. 14.00

Søndag d. 30. 2. s. e. påske
Se omtale

Tirsdag d. 28. Hverdagsgudstjeneste
Se omtale

Anita Fabricius

JUNI
MAJ

Torsdag d. 1. Børnegudstjeneste

Torsdag d. 4. Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Erik Søndergård
Søndag d. 7. 3. s. e. påske

APRIL

Kl. 10.00 Erik Søndergård

Søndag d. 2. Mariæ Bebudelse
kl. 10.00 Erik Søndergård
Søndag d. 2. Dåbsgudstjeneste
kl. 11.30 Erik Søndergård

Se omtale

Erik Søndergård

kl. 10.00 Anita Fabricius

Anita Fabricius
kl. 14.00

Anita Fabricius
Søndag d. 14. Konfirmation kl. 11.00

Mandag d. 17. 2. påskedag

kl. 10.00

kl. 13.00

Søndag d. 14. Konfirmation kl. 09.00

kl. 10.00 Anita Fabricius

kl. 11.30 Anita Fabricius
Søndag d. 12. 2. s. i fasten

Susanne Kristensen

Kirkekaffe

kl. 10.00 Anita Fabricius
Søndag d. 5

Fredag d. 12. Konfirmation kl. 11.00

Søndag d. 7. Dåbsgudstjeneste
kl. 11.30 Erik Søndergård
Fredag d. 12. Konfirmation kl. 09.00

kl. 17.00 Anita Fabricius
Søndag d. 4. Pinsedag
kl. 10.00 Anita Fabricius
Søndag d. 4. Dåbsgudstjeneste
kl. 11.30 Anita Fabricius
Mandag d. 5. 2. Pinsedag
kl. 10.00 Anita Fabricius

Erik Søndergård

Torsdag d. 6. Børnegudstjeneste
Kl. 17.00 Anita Fabricius
Søndag d. 9. Palmesøndag
kl. 10.00
Susanne Kristensen

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

