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MOD I SKØDSTRUP SOGN
MOD i Skødstrup Sogn var overskriften, da menighedsrådet mødtes i april måned. Emnet fulgte op på novemberseminaret, hvor vi blev inspireret til at gentænke
vores mål og visioner for, hvordan vi kan give menigheden endnu bedre plads til at skabe noget i sognegård
og kirke.
De tre bogstaver står for: Medinddragelse, opmærksomhed og Dialog. Tre centrale begreber i måden at tænke
udvikling på, som vi blev inspireret til af oplægsholder
Erling Andersen.
Man kunne også tænke, at MOD har noget med at være
modig at gøre. Egentlig også en fin tanke...
Det kræver mod at lave udvikling, at vende sin praksis
på hovedet og være åben overfor, at tingene også kan
gøres anderledes.
Vi vil gerne øge dialogen med jer, der bor i Skødstrup
Sogn. Det gælder både jer, der har boet i området længe,
og de nye, der kommer hertil. Det er vores klare ønske
at være et sogn, hvor kirken også skabes af sognets
beboere.

Menighedsrådet følger sognets udvikling nøje, og vi har i
menighedsrådet diskuteret os frem til en række områder,
vi gerne vil blive bedre til, som vi vil holde op med, og
som vi gerne vil sætte gang i. Alle disse tre kategorier
handler om medinddragelse.
Det handler om, at vi ønsker at give rum for deltagelse, samtidig med, at vi vil stille forventninger om, at vi
alle er ligeværdige deltagere i menigheden. Vi ønsker
at være med til at understøtte et fællesskab, hvor alle
involverer sig lidt til det fælles bedste, fordi vi mener, det
er en måde at blive en del af fællesskabet på.
For eksempel skal vi blive bedre til at bede hinanden om
hjælp, når der er brug for det i forbindelse med aktiviteter i kirke og sognegård. De fleste vil gerne give en hjælpende hånd, når de bliver bedt om det.
Og der er mange flere idéer, hvor de kommer fra. Vi glæder os til at omsætte de nye idéer til handlinger i vore
arrangementer og daglige virke.
Menighedsrådet
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TÆNKEREN
PÅ TAGMOSEVEJ
Af sognepræst Erik Søndergård

To mænd, som prægede den offentlige debat gennem
store dele af det 20. århundrede, var fremragende tænkere og boede begge i Skødstrup på hver sin side af
kirken. Det var P.G. Lindhardt og K.E. Løgstrup. De var
ansat samme sted, men de talte ikke med hinanden i 30
år. Uenigheden var ikke bare personlig, for Løgstrup var
en mand med temperament, og Lindhardt var jovial, drillende og sarkastisk.
På Aarhus Universitet havde Løgstrup og Lindhardt deres
hverdag i et miljø præget af frihed og stor lidenskab.
Fordi underviserne var så personligt engagerede, kunne
det også slå gnister. Særligt Løgstrup og Lindhardt kunne
ikke holde hinanden ud.
Biskop Kjeld Holm fortæller et sted: ”Lindhardt og
Løgstrup skulle samme vej hjem fra universitetet, men
Løgstrup tog altid toget og Lindhardt bussen. En aften
havde de været til møde på universitetet, og den sidste bus var gået, så Lindhardt måtte også tage toget.
Efterfølgende gik der rygter om, at Løgstrup var gået helt
til Skødstrup for at undgå kollegaen.”
Fælles for dem begge er, at kristendommen skal sættes i
forhold til nutiden. Uenigheden bestod i måden de tænkte om kristendommen, mennesket og verden. Jeg vil i
det følgende skrive om Lindhardt og skrive om Løgstrup
en anden gang.

Poul Georg Lindhardt (1910-1988)
Lindhardt læste teologi i København og blev ansat som
den første professor i kirkehistorie på Aarhus Universitet
i 1942. Han var kun 31 år gammel.
Han markerede sig som eksistensteolog, hvor han interesserede sig for, hvad de kristne fortællinger sammen
med eksistensfilosofien kan betyde for livet her og nu.
Dette liv er det vigtige, og han mente, at tanken om et
andet og uendeligt liv svækkede alvoren i tilværelsen.
De konservativt tænkende blev utilfredse, da de følte, at
han tog noget fra dem. Til gengæld bidrog Lindhardt til
at åbne kristendommen for det moderne menneske. For
ham handlede det ikke om religion og forsikringer om
lyksalighed, men om som menneske at stå under tiltale
og tage imod livet, som var det en gave af Guds hånd.

De menneskelige forklaringer
Lindhardt forskede i 1800-tallets store vækkelsesbevægelser. Det resulterede i sammenstød med indre mission,
der dengang var en stor bevægelse og en bevægelse,
han selv var vokset op med. Han udviklede en teori om,
at de fattigere bønder på de sandede jorde blev indremissionske og ønskede sig hen til en bedre tilværelse,
mens de selvejende bønder på de fede jorde blev grundtvigianere med et lysere syn på livet. Hermed blev det
mere end antydet, at liv og tro ikke alene var et spørgsmål om sandhed, men også om meget menneskelige
udgangspunkter og interesser.
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Livet her og nu

Det evige nu

Ifølge Lindhardt er kristendommen ikke en forklaring på
verden, men handler derimod om et nærvær af en anden
dimension midt i verden.
Kristendom handler om livet her og nu, om at leve med
sine medmennesker og om at leve med sin død. Den
handler om, hvordan man retter sig mod det afgørende i
tilværelsen. Lindhardt satte kristendommen præcis midt
i den verden, der er vores. Der, hvor det personligt er dig
og mig, der er på spil.

Lindhardt gjorde oprør mod kirkelig stivhed og ulogiske
læresætninger. Særligt berømt blev et foredrag, han
holdt på Askov Højskole i 1952 om det evige liv. Mange
misforstod, hvad han mente, og beskyldte ham for at
afskaffe det evige liv. Det gjorde han nu ikke, men det,
han mente, var, at ligger der noget bag døden, så er det
i Guds hånd, og da bør vi lade det ligge der, for vi kan
intet vide om det.

Gennem 50 år prædikede Lindhardt, og han huskes særligt for sin indsats som ulønnet hjælpepræst i Vor Frue
Kirke. Her prædikede han for en stor tilhørerskare, selvom han havde for vane at tale hurtigt i 20 minutter og
kun se ned i sit manuskript. Udgangspunktet i prædikenerne var ikke, hvad folk mente eller troede på forhånd.
Det vigtige var heller ikke en sandhed, der blev doceret
for tilhøreren, men det afgørende var, at man blev sat i
spil som menneske.
Lindhardt prædikede, ligesom der står i den inskription,
som kun er synlig for prædikanten, på Grundtvigskirkens
prædikestol: ”Læs op, hvad der står skrevet og tal, hvad
du har levet.”

Lindhardt henvender sig til enhver. For ham handler kristendom ikke om at have tro, men om at være tro, ikke om at have
lydighed, men om at være lydhør som det menneske, man er
der, hvor man bor.

Han så det evige liv som en særlig kvalitet ved livet, når
det leves bekymringsfrit. Lindhardt ville forstå verden på
dens egne præmisser og så lade kristendommen forkynde nåde og generøsitet over det almindelige, forfængelige menneskeliv.

Slåskampen
Den yngste søn Mogens fortæller i et interview om sin
far, at han både var morsom og sarkastisk. Det kunne
måske fungere i de lærde diskussioner blandt voksne og
ligeværdige. Mogens oplevede som barn, at han havde
brug for en mere imødekommende kontakt end ironi. Da
Mogens blev større, begyndte han og faderen at slås for
sjov et par gange om ugen. Denne spontane, rendyrkede
slåskamp blev en ny kommunikationsform, hvor ordene
og misforståelserne ikke kom til at stå i vejen. I stedet
var der grin, larm og høje råb, indtil den dag, Mogens
kom til at give sin far et knæ i siden, så han brækkede
et ribben. Med slåskampene havde der været et nærvær, som var ukompliceret, og hvor Lindhardt ikke holdt
afstand gennem intellektualiseren og ironi. Et nærvær,
der var ubekymret liv her og nu.
P.G. Lindhardt fik fire børn. To af dem blev teologer. Den ene er Mogens Lindhardt, som er rektor for
Pastoralseminariet, og den anden er Jan Lindhardt, som
blev biskop i Roskilde Stift. P.G. Lindhardt er også farfar
til skuespilleren Thure Lindhardt.
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LYST
TIL
BESØG?
Formålet med Skødstrup Sogns Besøgstjeneste er at formidle personlig
kontakt mellem besøgsværter og besøgsvenner, som gensidigt kan berige
hinanden med hyggeligt samvær. Besøgstjenesten koordineres af sognemedhjælper Karen Holmgaard Nielsen. Hun kan kontaktes på E-mail: karenholmgaard@
gmail.com. Du kan også ringe til Kirkekontoret på tlf. nr.: 86 99 22 08, hvis du har
lyst til at være en del af besøgstjenesten – hvad enten du gerne tager imod besøg
eller har lyst til at besøge andre.
Vi samarbejder med nabosogne og Lokalcenter Nord, hvilket åbner mulighed
for fælles arrangementer i form af bl.a. introduktion for nye besøgsvenner, undervisning og foredrag, erfaringsudveksling mv.
Desuden arbejder vi i øjeblikket på at få indført en årlig fest for besøgsvenner
og andre frivillige ved Skødstrup Kirke.
Se endvidere: www.skoedstrup-kirke.dk

MINIKONFIRMANDER
Forårets minikonfirmander fra Skødstrup Skoles 3.C og 3.D gik til opgaven
med stor fantasi og kreativitet, da de var med til at skabe tableauer, som i
hele påsketiden har været udstillet i våbenhuset. Resultatet taler for sig selv.

FRA LEGESTUE
TIL ”AMMESTUE”
Legestuens forårssæson slutter
torsdag den 12. juni.
Når vi starter op igen torsdag den
4. september, vil tilbuddet – i en
prøveperiode frem til juleferien
– være møntet på de allermindste
og deres voksne. AMMESTUEN er
et forsøg på at tilgodese
forældre (også fædre!) på barsel,
som måske har tænkt, at deres
børn har været lidt for små til at
deltage i en legestue med børn til
og med 3 år.
Tid og sted:
Torsdage fra kl. 10.00-12.00
i sognegården.
Kom og vær med til at sætte
dit præg på AMMESTUEN.
Det er gratis at deltage, og vi
glæder os til at se jer!
Tilmelding er ikke nødvendig.
Program kan, fra slutningen af
august, findes på:
www.skoedstrup-kirke.dk
under ”Aktiviteter”.
Har du spørgsmål:
Kontakt sognemedhjælper
Karen Holmgaard Nielsen på
karenholmgaard@gmail.com
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KONCERTER
KONCERT
VIOLIN
Søndag den 17. august kl. 16.00: koncert med Loussine Azizian på violin
Hun er født i Armenien og begyndte som 7-årig at spille violin. I 2010 blev hun færdig
med sin uddannelse på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Der er gratis adgang til koncerten.

KONCERT
KINESISK MARIMBA
Tirsdag den 23. september kl. 19.30: koncert
med Xizi Wang og Kai Stensgård, marimba
Xizi Wang er født i Shanghai i Kina, hvor hun studerer
marimba, klaver og direktion. Ved koncerten bliver det
muligt at opleve hende i virtuose marimbaværker,
arrangementer af kinesisk musik.
Hun har vundet flere priser bl.a. i Japan.
Der er gratis adgang.

KORSTART I SOGNEGÅRDEN
Skødstrup Kirkes Pigekor mødes første gang efter sommerferien onsdag den 13. august kl.15-16.
Pigekoret er for piger fra 3.-6.klasse
Ungdomskoret mødes første gang efter ferien onsdag den 13. august kl.16-17.
Ungdomskoret er er for piger fra 7. klasse.
Yderligere oplysninger gives gerne hos kirkens organist.
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaffe og underholdning er i sognegården.

SOMMERUDFLUGT
Sommerudflugt tirsdag den 24. juni
Vi håber på godt vejr og kører en tur ud i det grønne.
Undervejs gør vi holdt for at drikke kaffe og hygge os.
Udflugten er for alle interesserede i Skødstrup Sogn.
Tilmelding senest tirsdag den 17. juni kl. 13.00
til Kirkekontoret på tlf. 86 99 22 08
eller på e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk
Afgang fra:
Kløvervangen kl. 13.00
Brugsen i Skødstrup kl. 13.15
Kirkepladsen kl. 13.30

SENIORTRIOEN
Tirsdag den 26. august kl. 14.00

Efter gudstjenesten i kirken er der kaffe i sognegården.
Seniortrioen tager hånd om den musikalske underholdning.
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SOGNEAFTEN – ET AKTUELT FOREDRAG
FORSVAR FOR SORG
Ved sognepræst Lise Trap

Tirsdag den 2. oktober kl. 19.30
Gennem de senere år er der kommet afgørende, nye
vinkler på, hvordan sorg forstås.
Sognepræst Lise Trap har skrevet bogen ”Sorg – den
dybeste ære glæden kan få”. Med udgangspunkt i egne
og andres erfaringer vil Lise Trap fortælle om sorg.
Hvad ved vi i dag om, hvordan mennesker lever med
store sorger, hvorfor skal sorg ikke nødvendigvis overstås, og hvordan kan omgivelserne støtte den langsomme og svære proces, det kan være for en sørgende at nå
frem til at leve et godt liv med mange glæder samtidig
med, at man lever med den dybeste sorg?
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ROLLESPILLET – LUTHERS NØGLE
Et par munke går omkring i gråbrune kutter og synger
gregorianske sange på latin. To små drenge i pragtfulde
røde og grønne farver tjener til føden ved at lave gøgl på
markedspladsen, mens deres far spyer ild, som en slange. En kvinde går forbi en rygende smedje med en kurv
fuld af æg, mens mad steger over bål.
Riddere kæmper og ryttere rider langsomt forbi på
deres islandske heste. Lam bræger, hunde gør og i det
fjerne høres toner fra et orkester, der spiller ”Drømte mig
en drøm i nat.” Pestramte med åbne sår, biskopper, der
ikke tåler at betræde samme jord som os andre og præster, der begræder cølibatet, går rundt mellem hinanden,
nogle på vej til kirke, andre til kroen og andre igen på vej
til klosterets sygehusafdeling.

Indimellem alle disse mennesker går grupper af konfirmander rundt og løser opgaver.
De smittes af de pestramte, de straffes for lovovertrædelser, de trues med skærsilden, de får syndernes forladelse i kirken, og de ender med at opleve reformationen.
Sådan håber vi, stemningen ved rollespillet Luthers
Nøgle den 3. oktober kommer til at blive. Et sted hvor
alle sanser er med, så vi kan høre, føle og lugte, at tiden
var en anden, og synet på mennesket var et andet, og så
vi alle kan fornemme forskellen på at leve i et samfund
med magtfuldt hierarki og i et samfund, hvor alle er lige.
Derfor søger vi frivillige, der har lyst til at lege med og
skabe en fantastisk reformationsstemning for vores konfirmander. Så har du lyst til at sy dragter, lave bål, synge
eller spille eller bare at give en praktisk hånd til rollespillet, så henvend dig endelig på: skoedstrup.sogn@km.dk
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NOAS ARK – ER I DANMARK

Noas ark lægger til i flere danske havne – sikkert også
i Aarhus. Arken er 13 meter høj og 70 meter bred.
Hollandske Aad Peters har indrettet skibet med bibelske scener, for at børn og voksne kan gå rundt i bibelens
fortællinger.
Hvordan får man alverdens dyr til at overleve på
et skib af træ i måneder? Hvad spiste løverne undervejs? Var der lys ombord?

Historien om Noas ark er utrolig
”Som voksen har jeg en hel masse problemer med at tro
på den historie. Barnet i mig ved samtidig, at det utrolige kan ske”.
Udsagnet kommer fra den hollandske tv-entertainer
og dukkefører Aad Peters. Sammen med 50 håndværkere har han gjort et gigantisk træskib til Europas
første flydende museum over bibelske fortællinger.

I anledning af Bibelselskabets 200-års jubilæum lægger denne moderne udgave af Noas ark i
løbet af 2014 til kaj i adskillige danske havnebyer.
Mange folkeslag har sagn og fortællinger om en stor
oversvømmelse, som engang ødelagde verden. Men for
Aad Peters er det ikke afgørende, om Noas ark er faktum
eller fiktion.
“Bibelens historier har i århundreder været en del af
vores kultur. Det i sig selv gør dem interessante”, siger
han.
Arken er i København og skal til Helsingør. Hvis vind og
vejrforhold tillader det, så kommer den forhåbentlig også
til Aarhus.
Se hvor arken er nu på:
www.verhalenark.nl/da/
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TEST DIN VIDEN
OM KIRKEÅRET

FIND 5 FEJL
Af Birgit Furholm

Hvad markerer Hellig Tre Konger?
Sv: Julens afslutning
Hvad spiser man traditionelt

PÅ 5 AF SOMMERFUGLENE ER DER EN FEJL
KAN DU FINDE DEM?

St. Bededags aften?
Sv: Varme hveder
Hvornår starter kirkeåret?
Sv: Første søndag i advent
Hvad er Trinitatis?
Sv: Latinsk for ”Treenigheden”
og er en periode uden festdage
Hvad fejrer man i påsken?
Sv: Jesu opstandelse
Hvornår fejrer man den
kristne kirkes fødselsdag?
Sv: I pinsen
Påsketiden varer frem til pinsen.
Hvilke to særlige helligdage
ligger i påsketiden?
Sv: St. Bededag og
Kristi Himmelfartsdag
Hvilken farve knytter sig
til pinsen (i kirkelig forstand)?
Sv: Rød. Farven symboliserer
blod og ånd.
Hvilken trosretning indenfor
kristendommen tilhører folkekirken?
Sv: Den lutherske kirke
Hvordan viste Helligånden
sig pinsedag?
Sv: som tunger af ild

DU KAN SELV FARVELÆGGE
SOMMERFUGLENE
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KIRKESTAFET
Syv sogne i Aarhus Nordre provsti
Syv tirsdage i sensommeren 2014
Hør historier om kirkerne.
EGÅ KIRKE
Tirsdag den 19. august kl. 19.30
HJORTSHØJ KIRKE
Tirsdag den 26. august kl. 19.30
ELSTED KIRKE
Tirsdag den 9. september kl. 19.30
ELEV KIRKE
Tirsdag den 16. september kl. 19.30
SKÆRING KIRKE
Tirsdag den 23. september kl. 19.30
LYSTRUP KIRKE
Tirsdag den 30. september kl. 19.30
SKØDSTRUP KIRKE
Tirsdag den 7. oktober kl. 19.30
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PRAKTISK om arrangementerne i de forskellige kirker:
Har du lyst til at vide mere om de lokale kirker og opleve de smukke rum, så kom og detag i kirkestafetten.
Der vil i de enkelte kirker være lokalt kende personer til stede, som vil fortælle om kirken og svare
på spørgsmål. Der serveres en forfriskning efter fortællningen i de enkelte kirker.
Det er gratis at deltage i kirkestafetten. Tilmelding er ikke nødvendig.
Man er natuligvis ikke forpligtet til at deltage samtlige aftener.

DANSKERNE GIVER
13 MILLIONER TIL KAMPEN MOD SULT
Folkekirkens Nødhjælp fik et rigtigt flot resultat, da 20.000 frivillige i foråret gik fra dør til dør for Folkekirkens Nødhjælp for at bede om bidrag til
at bekæmpe sult og fattigdom.
Det blev til 13 millioner kroner.
Hermed kommer indsamlingen i år på niveau med sogneindsamlingen
sidste år.
Her i Skødstrup blev der samlet over 18.000 kr. ind.
Vi takker for en god indsats.
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STATISTIK FOR
SKØDSTRUP KIRKE
2013
Døbte
Konfirmerede
Vielser
Begravede/bisatte

79
68
16
40

SOGNEKALENDEREN
Juni
Mandag den 9. juni

kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste se omtale

Onsdag den 18. juni

kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i sognegården

Tirsdag den 24. juni:

Sommerudflugt

se omtale

Søndag den 17. august

kl. 16.00: Koncert i kirken

se omtale

Onsdag den 20. august

kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i sognegården

Tirsdag den 26. august

kl. 14.00: Hverdagsgudstjeneste
og underholdning
se omtale

August

DATOER FOR
KONFIRMATIONER
2015
Fredag den 1. maj
7. A kl. 9.00
7. B kl. 10.45

FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. PINSEDAG
MANDAG DEN 9. JUNI KL. 11.00

Søndag den 3. maj
7. C kl. 9.00
7. D kl. 10.45

2016
Fredag den 22. april
7.b kl. 9.00
7.c kl. 11.00
Søndag den 24. april
7.a kl. 9.00
7.d kl. 11.00
Konfirmationsdatoer for 2017
offentliggøres i kirkebladet og
på hjemmesiden i juni 2015

Traditionen tro holder vi 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 på
skoedstrup.sogn@km.dk eller 86 99 22 08

KIRKEKAFFE
Den 17. august
Efter gudstjenesten er der kaffe, te,
småkager og hygge i våbenhuset
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GUDSTJENESTER I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR
Det er også muligt at følge gudstjenesten fra våbenhuset, hvor der er installeret højttaler.

JUNI

JULI

AUGUST

Søndag d. 1.

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

Søndag d. 6.

3. s. e. trinitatis
kl. 10.00 Erik Søndergård
Luk. 15,11-32

Søndag d. 3.

7. s. e. trinitatis
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Matt. 10,24-31

Søndag d. 8.

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

Søndag d. 13.

4. s. e. trinitatis
kl. 10.00 Erik Søndergård
Matt. 5,43-48

Søndag d. 10.

8. s. e. trinitatis
kl. 9.30 Gitte Wamberg
Matt. 7,22-29

Søndag d. 20.
Friluftsgudstjeneste
kl. 11.00 Erik Søndergård
Folkekirkens Nødhjælp

5. s. e. trinitatis
kl. 10.00 Erik Søndergård
Matt. 16,13-26

Søndag d. 17.

Mandag d. 9.

9. s. e. trinitatis
kl. 10.00 Erik Søndergård
Luk. 12,32-48

Søndag d. 27.

6. s. e. trinitatis
kl. 11.00 Mogens Granlie
Matt. 19,16-26

Søndag d. 24.

10. s. e. trinitatis
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Matt. 11,16-24

Tirsdag d. 26.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Marie Ørgaard

Se omtale

Søndag d. 15.

Trinitatis
kl. 10.00 Erik Søndergård
Matt. 28,16-20
Religionspædagogisk center

Se omtale

Søndag d. 22.

1. s. e. trinitatis
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Luk. 12,13-21

Tirsdag d. 24.

Udflugt se omtale

Søndag d. 29.

2. s. e. trin.
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Luk. 14,25-35
FDF’s Missionsarbejde

Søndag d. 31.

11. s. e. trinitatis
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Luk. 7,36-50

