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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: calj@km.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
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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.

Redaktion

Erik Søndergård (ansv.)


Gitte Svenningsen


Birgit Furholm


Anita Fabricius


Susanne Kristensen

Grafisk Produktion
WERKs Grafiske Hus a|s, Højbjerg
Tlf. 8627 5499.
E-mail: skoedstrup.sogn@werk.dk

Deadline næste nr:
Udkommer:

1. juli
1. september
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VELKOMMEN
TIL NYE BEBOERE I OMRÅDET NÆR KIRKEN

Hvis man går en tur på den smukke kirkegård, kan man se, at der skyder nye boligområder op, så langt øjet
rækker. For os, der har været i Løgten/Skødstrup i mange år, er det fuldt forståeligt.
Mange flytter til området dels for at blive en del af en efterhånden lidt stor ”landsby” og dels for at være tæt
på Danmarks næststørste by.
Det vil blive spændende at følge udviklingen i området, ikke mindst på den jord, der tidligere tilhørte
Skødstrup Kirke. Skødstrup Kirke har stadig jord i området, som er bortforpagtet, og som stadig dyrkes.
Der er ingen aktuelle planer for anvendelsen af jordstykket, men menighedsrådet ved Skødstrup Kirke har
friholdt jordstykket til en eventuel fremtidig udvidelse af kirkegården, når dette på et tidspunkt måtte blive
nødvendigt.
Menighedsrådsformand Birgit Svenningsen
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BRYLLUPSSTEMNING
Af sognepræst Erik Søndergård

”Det var en vild oplevelse at stå i våbenhuset og
vente på, at dørene gik op. Men al nervøsitet forsvandt, da jeg fik øjenkontakt med min mand”, fortæller en brud.
Sommer er sæson for vielser. Skønt mange forberedelser og forventninger går forud for bryllupsfesten
med valg af tøj, menuer, biler, festlokaler og meget
andet, så er festen, glæden og øjenkontakten det
vigtigste.
Brylluppet skal være som brudeparret gerne vil have
det. Vielsen kan være helt privat, storslået, romantisk
eller enkel. Der kan være mange gæster, vielsen kan
være stille og rolig med de nærmeste eller kun med
brudeparret.
Kirken er både til det lille intime bryllup og det store
brag.
Bryllup i kirken er en meningsfuld tradition, fordi
vielsen er en af de store livsbegivenheder. Den markerer en stærk erfaring af kærlighed mellem to mennesker. Mange andre oplevelser i kirken har også
med kærlighed at gøre. Der er kærlighed til barnet,
der bliver døbt. Kærlighed til den unge, som bliver konfirmeret og kærlighed til den, som vi tager
afsked med ved bisættelsen. Kærligheden er så
grundlæggende, at vi forstår livet ud fra den i kirken.

Personligt bryllup
For at sætte et personligt præg på højtideligheden
kommer brudeparret til en samtale hos præsten
i den kirke, de bor ved eller har tilknytning til. Her
fortæller brudeparret, hvad de kunne tænke sig og
afstemmer forventningerne med præsten.

Man aftaler salmer til dagen. Der er de kendte og
afholdte salmer som Det er så yndigt at følges ad.
Der er også kommet mere nyt til, som gør sig godt.
Der er den muntre salme To gyldne sommerfugle,
der er skrevet af Nis Petersen, og som Hans Anker
Jørgensen har digtet videre på. Her er naturen, sommeren, sommerfugle og skovmus, der fandt hinanden, så de fik forårskuller i forstanden. Salmen har
fire vers og slutter:
Så takker vi for kvinden og for manden,
for livet, der er alt for, alt for kort
for kroppen, kærligheden og forstanden,
for lykken, som vi finder hos hinanden,
til dine store vinger bær os bort.
(100 salmer, nr. 869)

Det er værd at holde fest for livet, lykken, kroppen,
kærligheden, forstanden, hinanden og det liv vi har
fået.

Cool i kirken eller et andet sted
”Jeg var helt cool indtil døren gik op”, fortæller en
brud om sit bryllup. Når først musikken spiller og
festen begynder i kirken, så oplever mange, at kirken
er de store følelsers sted. For mange giver vielsen en
særlig tæt oplevelse mellem brudepar og deres forældre. Der kommer også ofte en særlig oplevelse
mellem brudeparret og deres børn.
Forrest i kirken venter brudgommen. Ofte har han
sved på panden. Det er nok en blanding af alt for
meget tøj og spænding. Alle har glædet sig til
dagen og alt er på plads… skoene, kjolen, slipset,
ringene… og så er det nu.

Skødstrup Kirkeblad

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

Fra kirken kører nogle på ladcykel, i egen bil, i
limousine eller går.
En kirkelig vielse kan også foregå uden for
kirkens rum. Det kan være i en have, på en
strand eller et andet sted, der betyder noget
for parret.

Kærlighedens ”ja”
Nogle bliver gift første gang. Nogle ønsker at
få deres borgelige ægteskab velsignet. Nogle
har været gift før. Nogle er af samme køn.
Nogle er unge. Andre er ældre. Hver gang
kommer parret af kærlighed.
Kærlighed er noget andet end logisk skråsikkerhed.
I kirken har brudeparret et ”ja” med til hinanden. Det er et ”ja”, som bliver udtalt af kærlighed og ikke af skråsikkerhed. Et ”ja” til hele
livet. Strengt logisk lover man mere, end man
med garanti kan holde, men løftet giver god
mening. Løftet er givet af kærlighed og er
ikke et logisk løfte. Hvem ville sige ”ja”, hvis løftet var logisk med en tidsbegrænsning? Vi du
elske den anden indtil næste år eller indtil du
finder en anden? I kirken giver vi os livet og
kærligheden i vold.
Ægteskabet er mere end en bryllupsfest, og
der skal arbejdes på kærligheden. Vi ved jo
godt, at en del ægteskaber opløses igen, og
livet går sin skæve gang. Det er nu ingen hindring for, at man i et nyt forhold endnu en
gang kan sige kærlighedens ”ja” i kirken.
Til sidst vil jeg lade et ægtepar give et godt råd
til jer, der skal giftes. ”Omfavn og sug alt til jer
denne dag, for inden I ved af det, er den forbi”.
(Artiklen er tidligere bragt
i Aarhus Onsdag Nord)
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GRUNDLOVSMØDE
TAG FAMILIEN MED  DER ER OGSÅ SJOVE AKTIVITETER
FOR BØRNENE.
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. Hør mere om jernaldervejen.
 Mød naboen, Sportsforeningen, Rosenbakken,
Fællesrådet, Menighedsrådet, 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
Fotograf: Steen Brogaard

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
Fællessang

Arrangeret af
Skødstrup Menighedsråd

Skødstrup Kirkeblad
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KONCERT – MARIMBA
Tirsdag den 15. august kl. 19.30 kommer Kai
Stensgaard til Skødstrup Kirke og spiller koncert.
Marimbaspecialisten der jonglerer med både 2,
4 og 6 køller på sin specialbyggede marimba. Kai
Stensgaard viser også sin 6 kølle marimbateknik, en
teknik der har bragt ham til mange af verdens lande,
for at give masterclasses.

Således er han et kendt navn i internationale marimbakredse, hvilket har resulteret i koncerter både i
Europa, USA, Japan, Taiwan, Argentina, Chile, Puerto
Rico og marimbaens hjemland Mexico. I 2014 spillede han til den 8. Internationale Percussion Festival i
Taiwan.

KORSTART I SOGNEGÅRDEN
PIGEKORET
Onsdag den 16. august kl.15.15-16.30 begynder Pigekoret korprøverne igen
i Sognegården. Korets medlemmer får korløn både for fremmøde om onsdagen
og når de af og til synger til gudstjeneste i kirken
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Gudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00. Kaﬀe og underholdning er i sognegården.

SOMMERUDFLUGT
TIL ØM KLOSTER

30 ÅR I
KJOLE OG SKOLE

Tirsdag den 27. juni
Vi håber på godt vejr og kører en tur gennem
sommerlandet til Øm Kloster. Her besøger vi
klosteret og drikker kaffe på Vestermølle.
Udflugten er gratis for alle interesserede i
Skødstrup Sogn.
Tilmelding med angivelse af, hvor du står på
bussen senest tirsdag den 20. juni kl. 13.00 til
Kirkekontoret på tlf. 86 99 22 08 eller på
e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk
Afgang 12.30 Rosenbakken
12.45 Dagli´Brugsen
13.00 Kirkepladsen
Deltagere fra Kløvervangen hentes med kirkebil.

Ved tidligere sognepræst
Mogens Granlie

Tirsdag den 29. august
kl. 14.00
Fortællinger fra et arbejdsliv i
Skødstrup og Skæring sogne

Skødstrup Kirkeblad
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SOGNEAFTEN – ET AKTUELT FOREDRAG

SLIP
LEGEN FRI
 IGEN!
Ved pædagog, motorikvejleder
og gymnastikinstruktør Hanne Busk Poulsen.

Tirsdag den 26. september kl. 19.00
Ved at slippe legen fri – igen, skaber vi mere bevægelse, bedre motorik og gode forudsætninger for
læring for alle børn. Leg gør, at vores børn udvikler
sig alderssvarende, at de er nysgerrige og har mod
på at udforske omverdenen og udfordre sig selv, at
de fungerer godt socialt, og at de har evner til at fordybe sig og koncentrere sig.

Hanne Busk Poulsen slipper spørgsmålene fri: Hvad
er leg? Hvorfor er det vigtigt at lege? Hvordan stimulerer vi voksne bedst børnene til at lege? Hvordan
trives legen i Danmark anno 2017? Hvorfor er der
nogle børn, der har svært ved at lege?
Oplægget er krydret med mange eksempler fra
hverdagen, billeder, citater og små filmklip.

BABYSALMESANG
Musikkens magiske verden
- Vær sammen om musik og sang.
- Nærvær med barnet.
- Mød andre forældre og babyer.
Vi synger børnesange med fagter, danske salmer,
spiller på rasleæg, danser, laver bevægelseslege,
blæser sæbebobler, lytter til instrumenter og tager
barnet med ind i musikkens magiske verden.
Tirsdag og onsdag formiddage i Skødstrup kirke.

Kontakt Kristine Thastum på
kristinethastum@gmail.com
Har du spørgsmål så ring på mobil: 29 61 12 34.
www.skoedstrup-kirke.dk
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FRILUFTSGUDSTJENESTE

Søndag den 20. august kl. 11.00
Traditionen tro holder vi også i år en sommergudstjeneste 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. august kl. 13.00 på tlf.: 86 99 22 08 eller til skoedstrup.sogn@km.dk

Skødstrup Kirkeblad
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DÅBSSERVIETTER
I mere end 50 sogne over hele landet strikkes der
dåbsservietter.
Ideen er opstået hos sognepræst Ann Maj Lorenzen,
og tanken er, at når barnet er døbt, skal det tørres
med dåbsservietten. Dåbsforældrene får servietten
med hjem, til et minde om dagen.
Servietterne er alle med kirkelige symboler som for
eksempel kors, døbefont og tro, håb og kærlighed.
Menighedsrådet i Skødstrup har besluttet, at starte
en Strikke-cafe, hvor der strikkes dåbsservietter. Alle
er velkomne til at deltage. Man skal blot medbringe strikkepinde str. 2½ eller 3. Garnet sørger menighedsrådet for.
Strikke-cafeen er allerede begyndt den 22. maj. Se
nærmere på kirkens hjemmeside eller på Facebook.
Tilmelding til Strikke-cafeen er nødvendig,
og det kan ske til kirkekontoret på
skoedstrup.sogn@km.dk eller 86 99 22 08.
Vi håber rigtig mange vil deltage, og glæder os til
hyggeligt samvær, en god snak og sidst men ikke
mindst til at vi får strikket nogle dåbsservietter.
Birgit Furholm
næstformand i menighedsrådet
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STØT
LOKALINDSAMLINGEN

Konﬁrmationsdatoer
Har du et barn, der skal konfirmeres i
2018, 2019 eller 2020, så sæt allerede
nu kryds i kalenderen.

2018
Fredag den 27. april
7.b kl. 9.00
7.d kl. 11.00
Søndag den 29. april
7.a kl. 9.00
7.c kl. 11.00

2019
Fredag den 17. maj
7.q kl. 9.00
7.v kl. 11.00
Lørdag den 18. maj
7.x kl. 9.00
7.y kl. 11.00
JERNALDERVEJEN PÅ LAURITSHØJ
Reg. nr. 7262 konto 1028207
Alle bidrag – store og små – modtages
med taknemlighed.

Søndag den 19. maj
7.z kl. 10.00

2020

Indsamlingsmål 100.000 kr.

Fredag den 8. maj
7.a kl. 9.00
7.b kl. 11.00

Vær med til at genetablere jernaldervejen,
fra Danmarks mest komplette jernaldersamfund.

Lørdag den 9. maj
7.c kl. 9.00
7.d kl. 11.00

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

Søndag den 10. maj
7.e kl. 10.00

Konfirmationsdatoer for 2021
offentliggøres i kirkebladet og
på hjemmesiden i juni 2018.

Skødstrup Kirkeblad

”Når livet bliver for stort til, at det kan
/ Menighedsråd / Præsterne / Sogneaften / Koncerter / Hverdags- og familiegudstjenester / Børn og unge / Kalender / Gudstjenester
være
derhjemme, må vi op i kirken”
GUDMUND RASK PEDERSEN, SOGNEPRÆST, HORSENS
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CIRKEL-OPGAVE
Tag det første bogstav i hver tegning og sæt bogstaverne sammen til et drengenavn.

LØSNING PÅ OPGAVE FRA SIDSTE KIRKEBLAD
Hvornår fejrer man Helligtrekonger? Svar: 6. januar
Hvad hed Noa’ s tre sønner? Svar: Sem, Kam, Jafet
Hvad hed Moses’ bror? Svar: Aron
I 2017 fejrer vi 500 året for? Svar: Reformationen
Kyndelmisse er en gammel kristen helligdag også kaldet Mariæ renselsdag. Hvornår er det? Svar: 2. februar
Hvor gammel blev Metusalem iflg, Bibelen? Svar: 969 år
Hvad hed Adam og Evas tredje søn? Svar: Set
Hvorfor hedder det Palmesøndag? Svar: Jesus indtog i Jerusalem ridende på et æsel. Han blev modtaget
som konge, og folk stod langs vejen og viftede med palmegrene. Deraf navnet.
Hvornår falder påsken? Svar: Første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn.
Hvor blev Jesus korsfæstet? Svar: På Golgata

Skødstrup Kirkeblad
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DANSKERNE GIVER
14 MILLIONER TIL
KAMPEN MOD SULT
Folkekirkens Nødhjælp fik et
rigtigt flot resultat, da 19.000
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 knap 14 millioner
kroner.

SOGNEKALENDEREN
Juni
Søndag den 5.

kl. 14.30 2. pinsedag.
Grundlovsmøde på plænen bag sognegården

Onsdag den 21. kl. 18.00 Menighedsrådsmøde i sognegården
Tirsdag den 27. kl. 12.30 Sommerudflugt

August
Tirsdag den 15. kl. 19.30 Maribakoncert i sognegården

Hermed kommer indsamlingen
i år på niveau med sogneindsamlingen sidste år.

Søndag den 20. kl. 11.00 friluftsgudstjeneste
Onsdag den 23. kl. 18.00 Menighedsrådsmøde i sognegården
Tirsdag den 29. kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste

Her i Skødstrup blev der samlet
over 26.600 kr. ind.
Vi takker for en god indsats.

LauraBand

KIRKEKAFFE
Den 25. juni

Akustisk
sammenspilshold
fra Ebeltoft under
Kulturskolen
Syddjurs
– Bandfabrikken.
LauraBand spiller sing’a’song og rocknumre
samt originalmateriale arrangeret til et akustisk setup,
som forsøger at nå ind til musikkens kerne og udtrykke
de stemninger, der ligger i numrene.
LauraBand er:
Laura Tipsmark: Guitar og sang
Tobias Krogner: Bas og percussion
Magnus Knudsen: Trommer og percussion
Benny Morthorst (lærer): guitar, kor og percussion
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GUDSTJENESTER I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR

Juni

Juli

Søndag d. 4.

Pinsedag

Søndag d. 2.

Kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
Kl. 11.30
Anita Fabricius
Mandag d. 5. 2. pinsedag

3.s.e.trin

Søndag d. 13. 9.s.e.trin.

Kl. 10.00

Kl. 10.00

Erik Søndergård
Søndag d. 16. 5.s.e trin
Kl. 10.00
Susanne Kristensen
Kl. 11.00

Anita Fabricius

Mogens Granlie

Kl. 11.00
Erik Søndergård
Se omtale
Søndag d. 27. 11.s.e.trin
Kl. 10.00

Søndag d. 30. 7.s.e.trin

Kl. 10.00

Kl. 11.00

Erik Søndergård

Anita Fabricius

Kl. 10.00

Erik Søndergård
Søndag d. 20. Friluftsgudstjeneste

Søndag d. 23. 6.s.e.trin

Kl. 10.00

Søndag d. 25. 2.s.e.trin.

Anita Fabricius

4.s.e.trin

Anita Fabricius

Søndag d. 18. 1.s.e.trin

Kl. 11.00

Erik Søndergård
Søndag d. 9.

Kl. 10.00
Søndag d. 11. Trinitatis søndag

Søndag d. 6. 8.s.e.trin.

Kl. 10.00

Anita Fabricius
Søndag d. 4.

August

Anita Fabricius

September
Søndag d. 3.

Susanne Kristensen

12.s.e.trin.
Kl. 10.00
Susanne Kristensen

Kirkekaffe
Søndag d. 3.

Dåbsgudstjeneste
Kl. 11.30
Susanne Kristensen

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

