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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: 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

Forsidebillede
Emma Kjerstein Thomsen, konfirmeret
i Skødstrup Kirke den 3. maj 2015.

Graver / gravermedhjælper


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

Lykke Sabrina Hansen
Kirketjener / kirketjenermedhjælper


Gitte Smærup. Mobiltlf: 21 41 48 36 / 21 77 05 52.


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. maj 2018
1. juni 2018
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JERNALDERVEJEN
Jernaldervejen er nu flyttet til sin
nye plads på kirkegården, hvor
mange allerede har været forbi for
at beundre den. Der skal laves skilte
og meget andet før åbningsfesten,
som annonceres i 8541, på hjemmesiden og facebook.
Tak til alle, som har støttet og
bakket op om projektet.

IDÉKONKURRENCE
Dommerpanelet kårede vinderen af
idékonkurrencen og drøftede, hvordan sognegården kan benyttes endnu
mere som et mødested i Skødstrup
med en hensigtsmæssig indretning og
tilbygning. Vinderen er Rikke og Phillip
Thonbo, som indsendte et forslag om
sognegården som et makerspace.
Tak til alle, der bidrog til konkurrencen
med spændende ideer. Byggeudvalget
tager de mange idéer med i overvejelserne om den nye del af sognegården.

SALMEBOGSHYLDE
To salmebogshylder er ikke nok
ved indgangen fra våbenhuset,
så nu er den tredje hylde færdig,
som der heldigvis lige var plads til.
Efter nøjagtig opmåling er jernbeslagene forlænget og den nye hylde lavet
på stedet, så det ser ud, som om den
altid har været der.
Af menighedsrådsformand
Birgit Svenningsen
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AT LEVE GODT
MED SORG
Når vi mister én, der står os nær, er adskillelsen svær
og alt andet i verden træder i baggrunden for en tid.
”Da far døde, føltes det, som om nogen tog et bid af
mit hjerte og smed det væk”, fortæller en pige, efter
hun mistede sin far. Det værste var sket, og det er
svært at forholde sig til. Ens liv ændrer sig mærkbart.
Vi reagerer forskelligt, når tabet rammer og sorgen
overdøver hverdagens andre lyde. For nogle går det
overraskende let og for andre er det overraskende
svært. Sorg kan beskrives som en kærlighed, der er
blevet hjemløs. Når vi mister, rammer sorgen uanset
ens livsalder. Med tiden bliver sorgen lettere at leve
med for de fleste.

Nogen at tale med
Mange får talt godt om de ting der trykker med
familie, venner og bekendte, så det bliver lettere at
finde en god hverdag med det tab, som kan larme
inden i.
En del oplever, at det er godt at komme med i en
sorggruppe, hvor man kan tale med ligesindede
om tabet.
Sorggruppetilbud er åbne. De er ofte inddelt, så
man aldersmæssigt hører sammen. Folkekirken har
altid taget sig af mennesker i sorg og flere præster arbejder sammen med kommunen, Kræftens
bekæmpelse, Børn, unge og sorg og andre organisationer.
Flere kirker tilbyder sorggrupper, hvor præster sammen med andre fagpersoner har taget den relevan-

Af sognepræst
Erik Søndergård

te sorggruppelederuddannelse (man kan få kontakt
via hjemmesiden sorggrupperikirken.dk).

Sorg på skemaet
”Hver fjortende dag er der sorg på skemaet”, siger
en teenager, der har mistet sin mor. ”Her kan jeg tale
om de ting, jeg ikke kan tale om andre steder”.
Det er ikke altid, vi får spurgt til den, der har mistet.
Det er ikke altid vi forstår, hvordan det er.
I sorggruppen er man fælles om tabet og kan hjælpe hinanden til at skabe livsmod og nye muligheder.
Ofte bærer vi sorgen sammen med familie og venner. Sorgen er den naturlige reaktion, når vi mister
én, der stod os nær. Samtidig kan sorggruppen blive
et netværk, som støtter og hjælper, så vi lettere finder balancen i en hverdag uden den afdøde.
Sorg skal bæres, og har vi nogen at bære den med,
vil det mindske den ensomhed og meningsløshed,
mange efterladte føler.

Nye livsomstændigheder
Den almindelige sorg kommer med tiden til at
ændre sig og vil fylde mindre. Kompliceret sorg,
hvor man ikke med tiden kan tilpasse sig de nye
livsomstændigheder, kan kræve, at man taler med
sin læge.
Når man deler sine oplevelser i sorggruppen, føler
man ofte en lettelse ved at dele sine oplevelser
uden at skulle holde facaden. De andre forstår én, og
man forstår selv, at man ikke er alene. Det gør godt
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at høre, hvordan andre lever med deres oplevelser,
og hvordan de løser livets nye situationer.

Hvad gør man?
En præst spurgte sorggruppen om, hvad de synes
er godt at sige og gøre? De har mistet og er egentlig eksperterne.
Èn sagde helt enkelt, at det er godt, når nogen spørger: ”Jeg har hørt, at din far er død. Hvordan har du
det?”
En kvinde sagde, at hun godt kunne forstå, at det
kan være svært at spørge, ”men spørgsmål om min
brors død kan ikke gøre mig mere ked af det. Ved
man ikke, hvad man skal sige, kan man jo bare sige
det, som det er: ”Det her har jeg aldrig prøvet før,
og jeg synes det er svært, for jeg aner ikke, hvad jeg
skal gøre””.
En ung mand siger, at ”selv om ens far er død, er
man også ligesom før. Der er ikke ændret noget
mellem dén, der har mistet og vennerne. Som ung
vil jeg også gerne behandles, som før far døde”.

De var enige om, at den største trøst, der findes, er
at blive set og føle nogen tænker på dem. Det viser
vi jo ved at se dem, spørge ind til dem, lytte og forsøge at forstå.

De nye muligheder
Sorg er en ny begyndelse. Livet som vi kendte det
er væk. Sorgen kan være voldsom, når vi mister én
vi holder meget af. Følelsen af tomhed, smerte, savn,
lettelse og vrede kommer i varierende styrke.
Tilværelsen må gerne stritte, og den behøver ikke gå
op i en højere enhed.
Mange oplever, at kærlighed ikke kender grænser,
for vore kære har vi hos os, hvad enten de er levende eller kun er levende i mindet.
Det er gratis at deltage i Folkekirkens sorggrupper,
og de fleste tilbud er åbne for alle.
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PÅSKEGUDSTJENESTER
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag

ved Susanne Kristensen
ved Erik Søndergård
ved Erik Søndergård
ved Anita Fabricius
ved Anita Fabricius

den 25. marts kl. 10.00
den 29. marts kl. 10.00
den 30. marts kl. 10.00
den 1. april kl. 10.00
den 2. april kl. 10.00

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.

FORÅRETS
FORNØJELIGE FEST
Konfirmationerne nærmer sig… konfirmanderne kan sådan set næsten ikke vente længere
– de glæder sig! Og vi glæder os til at se dem
og deres familier til en god begyndelse på en
festlig dag i Skødstrup Kirke.

Store Bededag
fredag den 27. april konﬁrmeres
7.b kl. 9.00
7.d kl. 11.00

Søndag den 29. april konﬁrmeres
7.a kl. 9.00
7.c kl. 11.00

Skødstrup Kirkeblad
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VI SAMLER IND TIL HÅB!
©Mikkel Østergaaerd

VIL DU
VÆRE MED?
Søndag den 11. marts 2018 kl. 11.00 sender
Skødstrup Sogn frivillige indsamlere på gaden
ved den årlige sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp. Der er plads til endnu flere indsamlere, så
har du et par timer og lyst til at gå en tur i dit lokalområde for en god sag er du hjertelig velkommen!
Allervigtigst er det dog, at der bliver taget godt i
mod vores indsamlere når de banker på din dør, så
vi kan få et lige så flot resultat som sidste år, hvor vi
slog alle rekorder – ja måske kan vi gøre det endnu
bedre i år.
Det er svært at se væk, når klimaforandringer, krig
og ulighed driver millioner af mennesker ud i nød,
sult og flugt. Og det skal vi heller ikke for vi kan
faktisk hjælpe. Når du samler ind ved dørene eller
når du putter penge i indsamlingsbøssen giver det
både håb og fremtidsmuligheder til dem, der modtager hjælpen.

Der findes ingen fast formel for, hvordan man bedst
hjælper mennesker i nød. Hver ny krise kræver, at
man tænker i nye baner. Det er dét, Folkekirkens
Nødhjælp gør – finder de bedst mulige måder i en
hvilken som helst situation i de 25 lande, de arbejder i. Og de er gode til det, de gør. I næsten 100 år
har de hjulpet mennesker i yderste nød og i 2017
blev Folkekirkens Nødhjælp vurderet af DANIDA til
at være én af Danmarks bedste NGO’er til humanitært arbejde.

VI HÅBER DU HAR LYST TIL
AT BIDRAGE PÅ DEN ENE
ELLER ANDEN VIS!
Meld dig som indsamler til
sognepræst Anita Fabricius på
afa@km.dk eller 61 78 02 99.
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FORÅRSKONCERT MED SKØDSTRUPLØGTENKORET
Mandag den 7. maj kl. 19.30
I Skødstrup sognegård synger Skødstrup-Løgten koret både danske og udenlandske sange
under ledelse af Christian K Lorentzen. Der bliver fællessang og kaffebordet koster 20 kr.

FORÅRSMATINÉ
I SOGNEGÅRDEN
Søndag den 6. maj kl. 15.00
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.

KLAVERKONCERT
I SOGNEGÅRDEN
Søndag d. 3. juni kl. 16 spiller den
finskfødte pianist Kati Arikoski, pianokoncert i Sognegården.
Hun spillede koncert i Skødstrup
Sognegård i 2017, hvor hun spillede en
fantastisk flot koncert ! Så har du ikke hørt
og set hende spille, så er muligheden
der den første søndag i juni.
Hun har givet mange koncerter rundt
om i verden. Se evt mere på hendes
hjemmeside www.arikoski.com.
Der gratis adgang.

ET STORT TAK!
 FOR HJÆLPEN TIL
JULEHJÆLP
TAK til alle i sognet, for bidragene
til Julehjælpen.
TAK for Lions Club for jeres bilag.
TAK til SuperBrugsen – Løgten
for hjælpen med at uddele
Julehjælpen.
I var medvirkende årsag til, at det i 2017
var muligt at give julehjælp til i alt
66 børn og voksne i Skødstrup Sogn.

Skødstrup Kirkeblad

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

HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Gudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00. Kaﬀe og underholdning er i sognegården.

EN PERSONLIG
ERFARING MED NEPAL

DEN MØRKE
MIDDELALDER?

Ved Hartvig Bjerrum

Ved historiker Jørn Buch

Tirsdag den 20. marts kl. 14.00

Tirsdag den 24. april kl. 14.00

Jordskælv og store oversvømmelser
efterlod i 2015 Nepal uden strøm og rent
drikkevand, men med en infrastruktur,
som var totalt ødelagt. Hartvig rejste med
Folkekirkens Nødhjælp til det bjergrige
land og fortæller om sine oplevelser.

En passioneret historie om den såkaldte
mørke middelalder.
Med udgangspunkt i konge, kirke og
Sønderjylland som hertugdømme var
den måske ikke så mørk endda…?

MÆND PÅ MÅNEN
Ved cand.scient. og IT arkitekt Christian Provstgaard

Tirsdag den 29. maj kl. 14.00
Historien om amerikanernes ni fantastiske rejser til månen fra 1968 til 1972 fortælles med ord, billeder, udvalgte vidnesbyrd og bjergtagende filmklip. Foredraget
undersøger det åndelige og kulturelle grundlag for Apollo-projektets succes.
Hvem var ingeniørerne og astronauterne, og hvorfra hentede de deres inspiration,
beslutsomhed og mod? Dermed bliver det også fortællingen om amerikansk pionerånd og kristendommens særlige betydning for månerejsernes succes.
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SOGNEAFTEN – et aktuelt foredrag
KAJ MUNK
Ved tidligere minister Per Stig Møller

Mandag den 19. marts kl. 19.30 i Skødstrup Kirke
Per Stig Møller har et indgående kendskab til Kaj Munk og
hans tid. Han udgav i 2014 en stor biografi om Kaj Munk under
titlen: Digter, præst og urostifter. Han fremstiller Munk som en
ener uden politisk eller ideologisk tilknytning, udelukkende
drevet af sin eksistentielle kristendomsopfattelse, der krævede
både engagement og handling. En kompromisløs mand.
Foredraget følges op med udflugt til Vedersø.

UDFLUGT TIL
VEDERSØ PRÆSTEGÅRD

Lørdag den 5. maj kl. 9-18
Afgang med bus fra Skødstrup sognegård kl. 9.00. Ved ankomst til Vedersø præstegård byder
vi på medbragte sandwich og øl/vand. Derefter er der rundvisning og fortælling ved Jon Dahl
og Hartvig Bjerrum. Inden turen igen går mod Skødstrup drikker vi eftermiddagskaffe.
Forventet hjemkomst senest kl. 18.00.
Udflugten koster 150,- kroner pr. person alt inkl.
Tilmelding til kirkekontoret skoedstrup.sogn@km.dk eller 86992208 senest
fredag den 20. april kl. 13.00. Turen kræver mindst 25 tilmeldte.

Skødstrup Kirkeblad
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GRUNDLOVSMØDE
TAG FAMILIEN MED
 DER ER OGSÅ SJOVE
AKTIVITETER FOR BØRNENE
TIRSDAG DEN 5. JUNI
 Grundlovsmødet holdes på plænen
bag sognegården.
 Mød flere af vores lokale foreninger til
Grundlovsdag.
 Lær vores lokalområde bedre at kende.
Hør mere om jernaldervejen.
 Mød naboen, sportsforeningen, erhvervsforeningen, fællesrådet 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

PROGRAM
Velkomst, fællessang og
præsentation af lokale foreninger
Musikalsk underholdning
ved musikskoleelever
Grundlovstale ved en af folketingets politikere
Fællessang
Arrangeret
af menighedsrådet
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BØRNEGUDSTJENSTER
I FORÅRET
Første torsdag i måneden kl. 17.00 samles
vi i kirken til en kort gudstjeneste i absolut børnehøjde. Efter gudstjenesten er der
aftensmad i sognegården.

FRILUFTS
GUDSTJENESTE

1. marts ved Anita Fabricius
Den barmhjertige samaritaner
5. april ved Anita Fabricius
Påskeæg der går i stykker
3. maj ved Erik Søndergård
Bonden der såede på marken og vejen

HUSK TILMELDING
altid senest søndagen før via facebook
eller skoedstrup.sogn@km.dk og angiv
hvor mange børn og voksne, der kommer.
Gitte Smærup og Ditte Marinaro tilbereder
maden.

Anden pinsedag
Mandag den 21. maj kl. 11.00
Traditionen tro holder vi også i år en pinsegudstjeneste i det grønne. 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 14. maj kl. 13.00 på tlf.: 86 99 22 08
eller til skoedstrup.sogn@km.dk

Foto Thomas Nykrog

STØT LOKALINDSAMLINGEN
JERNALDERVEJEN
PÅ LAURITSHØJ
Alle bidrag – stor og små – modtages med taknemlighed på:
Reg. nr. 7262 konto 1028207
Jernaldervejen er netop blevet genetableret på kirkegården.
Nu skal skilte, bænke, tekster, billeder og oplysningstavler laves.
Vær med til at genetablere jernaldervejen,fra Danmarks mest komplette jernaldersamfund.
Skødstrup Menighedsråd stiller et stykke af kirkegården til rådighed for projektet.
Læs mere i lokalbladet 8541.
Skødstrup Fællesråd og Skødstrup Menighedsråd
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STRIKKECAFÉ
For knapt et år siden begyndte
vi at strikke dåbsservietter i
Skødstrup kirke.

KIRKEFILMKLUB
KONGENS VALG
Tirsdag den 6. marts kl. 19.00
Filmen tager afsæt i tre højst dramatiske dage i april
1940, hvor den tyske militærmagt forsøger at gøre
som med Danmark: at besætte landet.
Den norske modstand er overraskende stor, men
kongehuset må alligevel rømmes, og den kongelige
familie flygter med tyske fly og soldater i hælene.
Kronprinsessen rejser med børnene til Sverige,
mens Kong Haakon og Kronprins Olav bliver i landet,
hvor de i samråd med regeringen overvejer, hvorvidt
de skal konfrontere fjenden – eller overgive sig
betingelsesløst.

Den sidste mandag i hver måned
kl. 10-13 mødes 8-10 damer i
sognegården, hvor vi hygger
os med kaffe og rundstykker.
Derefter går vi i gang med at
strikke og snakken går lystigt,
mens pindene knitrer. På bagsiden
af dåbsservietten syr vi et bånd,
hvor der står Skødstrup Kirke.
Det glæder os, når præsterne
fortæller, at dåbsforældrene bliver
meget glade for servietterne.
Formålet med at mødes er både
at strikke dåbsservietter og have
et godt socialt samvær.
Har du lyst til at være med,
så tilmeld dig venligst til kirkekontoret.
Menighedsrådet sørger for garn,
hvis du har strikkepindene.
Birgit Furholm

Jesper Christensen er i absolut
storform som Kong Haakon.

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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BESVAR OPGAVEN INDSEND LØSNINGEN
OG VIND BIOGRAFBILLETTER

Af Birgit Furholm

1. Hvilken af kristendommens højtider er den største? ________________________________________
2. Hvad skete der iflg. Bibelen skærtorsdag? ________________________________________________
3. Hvad betyder ordet nadver? __________________________________________________________
4. Hvem indførte konfirmationen i Danmark? _______________________________________________
5. Hvornår skete det? __________________________________________________________________
6. På hvilken dag fejrer vi Jesu opstandelse? ________________________________________________
7. Hvad fik Judas for at forråde Jesus? _____________________________________________________
8. Hvad betyder Kyndelmisse? ___________________________________________________________
9. Hvad hedder englene, der vogter porten til paradiset? ______________________________________
10. Hvor modtog Moses tavlerne med de 10 bud? ____________________________________________
11. Hvornår begynder kirkeåret? __________________________________________________________
12. Hvordan vælges en biskop? ___________________________________________________________
13. Hvor mange biskopper er der i Danmark? ________________________________________________
14. Hvad kalder man også påskeugen? _____________________________________________________
15. Hvad betyder ordet evangelium? ______________________________________________________

Indsendt af:
Navn ____________________

LØSNING FRA SIDSTE NUMMERS KÆD ORDENE SAMMEN

HERRE

HANDEL

CYKEL

BOG

SKO

KASSE

HORN

UGLE

_________________________
Adresse __________________
_________________________
_________________________
Mail _____________________
Mobil ___________________

Skødstrup Kirkeblad
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16.000 mennesker i
Skødstrup Kirke i 2017

SOGNEKALENDEREN

Skødstrup Kirke
bliver flittigt brugt til
højtideligheder, som vi håber
du husker med glæde.

Marts

Også i 2017 er Skødstrup Kirke
blevet flittigt brugt. I runde tal
ser statistikken således ud:
6000 deltog i en almindelig
gudstjeneste.
4400 var til begravelse
eller bisættelse.
1300 var til bryllup eller
kirkelig velsignelse.
2800 var til julegudstjenester.
1500 var til andre
gudstjenester
I alt blev det til 16.000
deltagelser i gudstjenester
og andre kirkelige handlinger
i Skødstrup Kirke i 2017.
Hertil kommer plejehjemsgudstjenester, koncerter og de
mange aktiviteter i sognegården;
sogneaftener, foredrag, legestue,
forskellige klubber, sociale
aktiviteter, udlån af sognegård
til generalforsamlinger og
lignende. Folkekirken er et
bredtfavnende mødested.
Her var højtideligheder for:
91 døbte
16 vielser/velsignelser
54 begravelser/bisættelser
87 konfirmander

Torsdag
Tirsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Mandag

den 1.
den 6.
den 11.
den 19.
den 20.
den 21.
den 22.
den 26.

kl. 17.00
kl. 19.30
kl. 11.00
kl. 19.30
kl. 14.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 10.00

Børnegudstjeneste med spisning
Kirkefilmklub
Landsindsamling
Sogneaften
Hverdagsgudstjeneste
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Litteraturkreds
Strikkecafé

den 5.
den 18.
den 19.
den 23.
den 24.
den 27.
den 27.
den 29.
den 29.
den 30.

kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 17.00
kl. 14.00
kl. 9.00
kl. 11.00
kl. 9.00
kl. 11.00
kl. 10.00

Børnegudstjeneste med spisning
– se omtale
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Litteraturkreds
– Mini-konfirmander
Afslutningsgudstjeneste
Hverdagsgudstjeneste
– se omtale
Konfirmation 7.b
Konfirmation 7.d
Konfirmation 7.a
Konfirmation 7.c
Strikkecafe

den 3.
den 5.
den 6.
den 21.
den 23.
den 28.
den 29.
den 31.

kl. 17.00
kl. 9-18
kl. 15.00
kl. 11.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 19.00

Børnegudstjeneste med spisning
– se omtale
Udflugt til Vedersø Præstegård
– se omtale
Forårsmatinee v/ Kirkens Kor
Friluftsgudstjeneste
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Strikkecafé
Hverdagsgudstjeneste
Litteraturkreds

– se omtale
– se omtale
– se omtale
– se omtale

April
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Søndag
Søndag
Mandag

Maj
Torsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Onsdag
Mandag
Tirsdag
Torsdag

KIRKEKAFFE
Efter gudstjenesten er der kaffe,
te, småkager og hygge i kirken.
Det er den 29. marts,
den 22. april og den 27. maj.
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GUDSTJENESTER
I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR

Emma, Tilde, Emilia, Emmelie, Emilie, Signe, Olina, Noomi, Johanne, Alberte og Catalina konfirmeret i Skødstrup Kirke 14. maj 2017

Marts

April

Torsdag d. 1.
se omtale
Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Anita Fabricius
Søndag d. 4.
3.s.i fasten
kl. 10.00 Erik Søndergård
Midfaste
Søndag d. 11.
kl. 10.00 Susanne Kristensen
Søndag d. 18. Mariæ bebudelses dag
kl. 10.00 Anita Fabricius
se omtale
Tirsdag d. 20.
Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Susanne Kristensen
Palmesøndag
Søndag d. 25.
kl. 10.00 Susanne Kristensen
Torsdag d. 29.
Skærtorsdag
kl. 10.00 Erik Søndergård
Fredag d. 30.
Langfredag
kl. 10.00 Erik Søndergård

Søndag d. 1.
Påskedag
kl. 10.00 Anita Fabricius
2. påskedag
Mandag d. 2.
kl. 10.00 Anita Fabricius
se omtale
Torsdag d. 5.
Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Anita Fabricius
1.s.e.påske
Søndag d. 8.
kl. 10.00 Erik Søndergård
2. s.e.påske
Søndag d. 15.
kl. 10.00 Anita Fabricius
3. s.e.påske
Søndag d. 22.
kl. 10.00 Susanne Kristensen
se omtale
Tirsdag d. 24.
Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Erik Søndergård
Konfirmation
Fredag d. 27.
kl. 09.00 Anita Fabricius
kl. 11.00 Anita Fabricius
Konfirmation
Søndag d. 29.
kl. 09.00 Erik Søndergård
kl. 11.00 Erik Søndergård

Maj
Torsdag d. 3.
se omtale
Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Erik Søndergård
5.s.e.påske
Søndag d. 6.
kl. 10.00 Anita Fabricius
Torsdag d. 10. Kristi himmelfarts dag
kl. 10.00 Erik Søndergård
6.s.e.påske
Søndag d. 13.
kl. 10.00 Susanne Kristensen
Pinsedag
Søndag d. 20.
kl. 10.00 Anita Fabricius
Mandag d. 21. 2. pinsedag se omtale
Friluftsgudstjeneste
kl. 11.00 Susanne Kristensen
Trinitatis søndag
Søndag d. 27.
kl. 10.00 Erik Søndergård
se omtale
Tirsdag d. 29.
Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Anita Fabricius

Juni
Søndag d. 3.
1.s.e.trinitatis
kl. 10.00 Anita Fabricius

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

