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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: 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

Fra Menighedsrådset . . . . . . . . . . .
Fra præsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lyden af livet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hverdagsgudstjenster . . . . . . . . . .
Åbningsfest for Jernaldervejen . .
Grundlovsmøde . . . . . . . . . . . . . . . .
Babysalmesang . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strikkecafé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sognekalender . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15

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

For- og bagside billede
Victor og Line Konrad går en tur på
jernaldervejen. Se mere på side 3 og 9.

Graver / gravermedhjælper


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

vacant
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. august 2018
1. sept. 2018
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JERNALDERVEJEN ÅBNER

LYDEN AF LIVET

Et stykke af kirkegården er stillet til rådighed af
menighedsrådet, for at gøre Jernaldervejen tilgængelig for offentligheden. Nu åbnes vejen officielt, og det nye skilt afsløres.

Lyden af Livet er en sommerstafet i fællessangens
tegn, der kredser om lyd, sang og fællesskab.

Udgravningen af Danmarks største jernaldersamfund her i Skødstrup har forståeligt nok vakt særdeles stor interesse lige fra begyndelsen.
Vi er glade for, at det nu er lykkedes ved en stor
fælles indsats at genetablere den gamle vej og fortælle noget af Skødstrups jernalderhistorie. Se programmet for indvielsen inde i bladet.

Vi skal både synge og høre nye og gamle sange og
salmer. Vi skal tale om lyd som biologisk fænomen
og mennesket som et musikalsk væsen. Så skal vi
høre en politiker og kulturpersonligheder fortælle om deres tanker om sangskattens fornyelse og
bevarelse.
Syv sogne i Aarhus Nordre Provsti giver sangstafetten videre til hinanden, og alle er velkomne. Du
kan læse mere om programmet inde i bladet.

Arkæologer fra Moesgård undersøger og nummererer hver enkelt sten i vejen,
mens frivillige borgere omhyggeligt samler dem ind

BYGGERI
Udvidelsen af sognegården går ind i en ny fase. Efter et grundigt forarbejde skal udvalgte arkitekter give deres
bud på en sognegård med flere og endnu bedre muligheder for en by i vækst. Sognegården er flittigt brugt
og opleves af mange som et naturligt og åbent samlingspunkt. Menighedsrådet vil løbende informere om
byggeprocessen.
Menighedsrådsformand Birgit Svenningsen
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TRE LITER SKUMMETMÆLK
OG EN HALV LITER PISKEFLØDE
 TANKER OM BØRN, DER BLIVER STORE!
Tre liter skummetmælk
og en halv liter piskeﬂøde
Båndet i kasselinjen i Fakta rullede roligt varerne hen
til hende. Én efter én lagde hun dem i sine arme. Tre
liter skummetmælk og en halv liter piskefløde – nå
ja, det var jo lige det han havde vejet, da han blev
født. I bund og grund ikke alverden, men de få kilo
havde alligevel nærmest ændret alt. Selve det vi
kunne kalde livsfylden. De få kilo de fyldte i stue og i
sind. De gav boblende lykke, larmende latter og ikke
mindst dyb, dyb mening. Et kig ind i de der mørke
øjne. Lige et lille prik på de små bitte tæer, med de
helt lyse og bløde negle. Et af de første skæve smil,
der nåede helt op til øjnene. Der var simpelthen ikke
nogen grund til at spørge efter livets mening?
De få kilo vejede godt til. Skønt og vidunderligt,
men også pludselig et kæmpe ansvar. Hun ønskede sådan, at det ville gå ham godt! At hun altid
ville kunne være der for ham! Gå forrest og feje det
onde og modbydelige væk som en anden god curlingkvinde de måske endda kunne bruge på landsholdet. Give ham livsmod. Gøre at han kunne tage
i mod livet med oprejst pande. Med glæde. Med
appetit.
Midt i mylderet af mennesker kom hun i tanke om
den første gang han var kommet grædende hjem.
Den første gang hvor livet var gået ham lidt i mod.
Hun huskede, hvor ondt det havde gjort i hendes
hjerte. Som når en alt, alt for sløv kniv forsøger at
skære kødet i mindre dele. Sådan havde hun følt
at hendes hjerte blev revet itu. Men sådan var livet
nok. En gang i mellem var man magtesløs. En gang i

mellem måtte man bare se på. Se i øjnene, at alt var
ude af ens hænder.
Måske var det derfor de i sin tid havde fået ham
døbt. Båret den der lille klump op til den store gamle
døbefont, der havde stået i kirken med dens fylde
og tyngde i århundreder. Salmen med verset ”slægt
skal følge slægters gang” klingede altid med, når
hun tænkte på hvordan generation efter generation
efter generation havde stået der med deres børn,
omkring den kolos af en sten – som så pludselig
ikke mere bare var en sten, men et stykke historie –
hvordan slægt efter slægt var blevet døbt og fået af
vide, at de er forbundet med en Gud, som vægter
alle mennesker lige højt. Forbundet med en Gud for
hvem menneskelivet vejer uendelig tungt. Det lød
let og simpelt. Men i bund og grund var det jo et
dybt forunderligt og fantastisk budskab.
Hun tænkte, mens hun med favnen fuld af tre liter
skummetmælk og en halv liter piskefløde, tog de
første skridt hen mod udgangen, at det måske først
var netop dér ved døbefonten, at ordene om at
ingen kan bære sig selv, virkelig gav mening. At vi
sådan set alle mand, børn og voksne, har brug for at
nogen – både mennesker og Gud - bærer med på
vores liv. Ingen kan bære sig selv!
Inden de automatiske døre gik til hver sin side slog
hun et sidste blik hen på den unge mand, der knoklede ved kassen. Hendes egen søn var også stor
nu. Når han lå på en gang uvirksom og udstrakt på

Skødstrup Kirkeblad
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sofaen, med høretelefonerne dybt begravet i øregangene og telefonen tæt ved ansigtet, stak de der,
engang små fødder, langt ud over armlænet. 178
cm høj. Str. 44 i sko. Middel i nationaltest i engelsk.
Ja, og så var der da heldigvis så uendelig meget
mere at sige end det. Selvom det var som om at folk
efterhånden kun havde tillid til det øjet kunne se
og regnearket rumme. Det gjorde i bund og grund
denne her forunderlige verden lidt lille. Hun vidste,
at der var meget mere at sige end det.
Hun vidste, at hun havde gjort sit bedste for at
give sin dreng en god begyndelse og hun vidste at
nogle gange var det simpelthen ikke godt nok. Der
var dage hun så tilbage på med smil og solskin og
andre hun bestemt ønskede havde været anderledes. Dage hvor hun havde kigget mere på sin
skærm end på sin søn. Dage hvor hun havde påstået, at det hun lige havde gang i var vigtigere end alt
andet. Dage hvor overskud eller mangel på samme
havde tvunget hende til at gøre noget helt andet
end det hun havde lyst til. Dage hvor en mørk sky
var gået for solen. Og de sammen havde måtte sige
farvel til et menneske de elskede. Sådan var det nok
med alle mennesker og med alle menneskeliv.
En gang i mellem havde hun med bare lige den
yderste kno på pegefingeren fristet forsøgt at banke
på døren til Gud – egentlig bare for at minde ham
om at bære med. En gang, hvor han ikke var hurtig
nok, havde hun med hælen og forholdsvis god fart,
sparket så hårdt på døren – altså lige der ved låsen,
hvor man ved, at sparker man hårdt nok, går den op,
bare lige for at sige, at nu var det altså nu. Ingen kan
bære sig selv. Jeg har brug for at du fortæller mig, at
nogen gange gør det ondt at leve, men der er altid
noget at leve for!
Tre liter skummetmælk og en halv liter piskefløde.
Når hun nu i dag huskede på vægten af deres lille
baby, ja som altså var blevet stor, blev hun ramt
af noget fjernt og frygtindgydende smukt. Som et
nyfødt barn, der åbner øjnene for første gang, lidt

ligesom en sol eller en stjerne der blinker. Ofte var
det som om at der var døre eller tunge porte mellem det fjerne og frygtindgydende smukke og så
vores helt almindelige liv. Det der liv med brændte pølser på grillen og vaklende haveborde. Men
hun vidste, at det store og frygtindgydende smukke aldrig forlader os, det er her hele tiden, i alt som
altid er det samme, i solen, i stjernerne, i bålets flammer og i mørket, i det blå tæppe af blomster under
træet. Vi kan måske ikke altid finde ud af at bruge
det til noget, men vi kan se på det, og vi kan bøje
os for det.
Hun lagde de tre liter skummetmælk og den halve
liter piskefløde ind på bagsædet af bilen. Satte sig på
førersædet, spændte sikkerhedsselen, drejede nøglen. Men inden hun satte bilen i bakgear og kiggede
sig over nakken, kunne hun ikke lade være. Den dag
uden for Fakta foldede hun sine hænder og bad:

”Gud, Min søn bad mig om brød
Og jeg gav ham sten
Han bad om en fisk
Og jeg gav ham en slange
Han bad om luft
Og jeg gav ham en cykelpumpe
Han bad om mit blik
Og jeg gav ham briller
Han bad om rum
Og jeg viste ham døren.
For hver gang jeg gik forkert og ikke fandt mit barn
Beder jeg dig, hans og min far:
Gå ham i møde og gør mod ham
Som jeg uendelig gerne ville og ikke altid kunne.”

Ved sognepræst Anita Fabricius
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SKØDSTRUP SOGNS BIDRAG TIL KIRKESTAFETTEN
”LYDEN AF LIVET”

SKABELSENS KARATESLAG
 KONCERT MED VOX ORANGE
Torsdag den 14. juni kl. 19.30 i Skødstrup Kirke
Vokalensemblet Vox Orange fremfører flere af Simon Grotrians nyeste salmer fra den roste salmesamling
Ravnekost og slagere (2017). Musikken er komponeret af Østen Mikal Ore.
Simon Grotrian har skabt nye sprogbilleder med stor gennemslagskraft og Østen Mikal Ore har skabt nye
slidstærke og sangbare melodier. Salmerne rummer både sproglige håndkantsslag, blide kærtegn og
underfundige billeder. Vox Orange vil lære os flere af salmerne, så vi alle kan synge med på disse bud på en
fornyelse af den danske salmetradition.
Sognepræst Erik Søndergård præsenterer salmer og melodier.

Skødstrup Kirkeblad
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LYDEN AF LIVET
KIRKESTAFET I SYV SOGNE
AARHUS NORDRE PROVSTI

Livets mærke
Sangforedrag med Jens Rosendal
& Rasmus Skov Borring
Torsdag den 31. maj kl. 19.30
Elsted sognegård

Tradition og fornyelse i Højskolesangbogen
Sangaften med Erling Lindgren og
Elsted og Lystrup Kirkes Ungdomskor
Torsdag den 7. juni kl. 19.30
Lystrup kirke

Livet, døden og kærligheden
- Rockpoesi og litteratur hos Steﬀen Brandt
Musikforedrag ved præst Jesper Hougaard Larsen
Torsdag den 16. august kl. 19.30
Skæring kirke

Kultur, kamp og kærlighed
– Et tilbageblik, et nutidsbillede
og et fremtidsbud
Foredrag ved tidligere kirke- og kulturminister
Bertel Haarder
NB! Onsdag den 22. august kl. 19.30
Hjortshøj sognegård

Skabelsens karateslag
Koncert med Vox Orange og
sognepræst Erik Søndergård
Torsdag den 14. juni kl. 19.30
Skødstrup kirke

Hvorfor har vi musik?
– Menneskets musikalske udvikling
Foredrag ved musiker og professor Peter Vuust
Torsdag den 21. juni kl. 19.30
Elev sognehus

Lyden af livet på Aarhus Teater
Foredrag ved teaterdirektør Trine Holm Thomsen
Torsdag den 30. august kl. 19.30
Egå sognegård

Det er gratis at deltage og tilmelding er
ikke nødvendig (dog til arrangementet
i Hjortshøj), og man er naturligvis ikke
forpligtet på at deltage samtlige aftner.

PROGRAM MED YDERLIGERE OMTALE
LIGGER PÅ KIRKENS HJEMMESIDE
WWW.SKØDSTRUPKIRKE.DK
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Gudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00. Kaﬀe og underholdning er i sognegården.

SOMMERUDFLUGT
 HAVNERUNDFART
I AARHUS
Tirsdag den 26. juni
Vi håber på godt vejr og kører til Aarhus
Havn, hvor vi stiger ombord på bugserbåden Jakob, der har plads til 35 deltagere.
Jakob sejler os rundt i alle områder af
havnen. Tilbage på land er der kaffe
på Navigator.
Udflugten er gratis for alle interesserede
i Skødstrup Sogn.
Tilmelding med angivelse af, hvor du står
på bussen senest tirsdag den 19. 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 Brugsen
13.00 Kirkepladsen
Deltagere fra Kløvervangen hentes med
kirkebil.

MUSIK MED
KÆRLIGHED
Ved Niels Dal

Tirsdag den 28. august kl. 14.00
I musikken er kærligheden beskrevet.
Nogle gange er det i svulstige vendinger
og andre gange mere underfundigt.
Kom og syng med Niels Dal, når han
guider os en tur med musik og humor
i kærlighedens tjeneste.

Skødstrup Kirkeblad
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ÅBNINGSFEST FOR JERNALDERVEJEN

Sådan så vejen ud, da den blev fundet.

Brolæggere fra Den Gamle By gendanner vejen ved kirken.

LØRDAG DEN 2. JUNI 2018 KL. 14.30
Den 2000 år gamle vej fra jernalderen åbner på Skødstrup kirkegård.
Ved FDF-huset (Engskovvej 1) lige over for kirkegården er der boder med kaffe,
saft, mjød- og ølsmagning, brød, grillpølser og salg af malerier.
Ved Jernaldervejen er der taler ved:
Sognepræst Erik Søndergård, arkæolog fra Moesgaard Museum og Borgmester Jacob Bundsgaard
Skødstrup-Løgtenkoret leder fællessangene.
Jacob Bundsgaard klipper snoren over og Jernaldervejen åbner.
Samtidig afsløres skilte og historier om de fund, der er noget af det ældste i vores lokale historie.
Arrangører: Skødstrup Fællesråd, Skødstrup Menighedsråd og Løgten-Skødstrup Egnsarkiv
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BLÆS & ROCK
Til Grundlovsdag spiller Blæs
& Rock, som er et orkester, der
består af 17 unge musikanter i
alderen 9-15 år, der spiller på
alverdens blæseinstumenter
suppleret af en rock’n’roll- rytmegruppe med trommer, bas,
guitar og keyboards. Orkestret
er en af Syddjurs Kulturskoles
bands med base i Rønde. Blæs
& Rock spiller numrene med
“Uptown funk” og “The Final
Countdown”.

SORGGRUPPER I FOLKEKIRKEN

SORGGRUPPETILBUD
TIL EFTERLADTE
NÅR SORGEN BÆRES SAMMEN…
Savn og sorg over at have mistet én af sine kære er ikke en sygdom, men tegn på, at man har
elsket. Byrden som efterladt bliver lettere at bære, når der er flere ”lidelsesfæller” til at løfte.
Gruppen ledes af pensioneret hjemmesygeplejerske Kirsten Flugt
og cand. mag. i diakoni Lise Fauslet.
Gruppen mødes fra 8. oktober 2018 til 11. marts 2019
(minus uge 53 og uge 1 = 10 mødegange)
Mødetid mandag ulige uger kl. 17.00 – 19.00 i
”Den Gamle Skole”, Smedebakken 14, 8530 Hjortshøj.
Tilbuddet er gratis og åbent for alle. Der er max. 8 deltagere.

Ønsker du/I at høre nærmere om konkret deltagelse i sorggruppen i Hjortshøj,
kan du/I kontakte sognepræst Morten Skovsted, tlf. 86 22 02 30, mobil: 28 30 41 11
eller FolkekirkeSamvirkets sekretariat via www.folkekirkesamvirket.dk, tlf. 24 815 817
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GRUNDLOVSMØDE
TAG FAMILIEN MED!
DER ER OGSÅ SJOVE AKTIVITETER FOR BØRNENE
TIRSDAG DEN 5. JUNI KL. 14.00
 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.
Fotograf: Steen Brogaard

 Grundlovstale.

PROGRAM
14.00
Velkomst, fællessang og præsentation
af lokale foreninger
15.00-15.30
Grundlovstale ved Nikolai Wammen
15.30-16.15
Musikalsk underholdning ved Blæs & Rock
(se mere om bandet på side 10)
Arrangeret af Skødstrup Menighedsråd
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”NY” KIRKESANGER OG LEDER AF BABYSALMESANG
Jeg hedder Kristine Thastum og er blevet ansat som
én af de to faste kirkesangere ved Skødstrup Kirke.
Jeg har haft min gang i Skødstrup kirke de sidste par
år, da jeg også leder kirkens babysalmesanghold.

Jeg elsker at synge, og at dele sangglæden med
andre. Derfor er jeg meget glad for at være blevet
ansat som kirkesanger og leder af babysalmesang i
Skødstrup Kirke.

Jeg er uddannet med sang som hovedfag fra Det
Jyske Musikkonservatorium, og jeg har arbejdet
med sang og musik i mange år. Både som underviser og som udøvende sangerinde.

Jeg bor sammen med
min mand og vores
tvillingepiger på 11 år
i Skødstrup.

Foruden mit arbejde i Skødstrup Kirke er jeg ansat
på Kulturskolen Syddjurs, hvor jeg underviser i
solosang, kor og musik for børn og unge. Derudover
er jeg udøvende sangerinde i Kristine Thastum Trio
og duoén Sange Fra Hjertet.

Vi ses i kirken :-)

Af Kristine Thastum

BABYSALMESANG
MUSIKKENS MAGISKE VERDEN
Vær sammen om musik og sang
Nærvær med barnet
Mød andre forældre og babyer
Babysalmesang i Skødstrup Kirke tirsdag og onsdag formiddage.
For yderligere info se på kirkens hjemmeside, www.skødstrup-kirke.dk, under aktiviteter.
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STRIKKECAFÉ
For knapt et år siden
begyndte vi at strikke
dåbsservietter i Skødstrup
kirke.
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
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LØSNING PÅ OPGAVEN
I SIDSTE KIRKEBLAD

TAL - KRYDS
Indsæt tal i alle de tomme felter,
så regnestykkerne kommer til
at passe både vandret og lodret.

1. Hvilken af kristendommens højtider er den største?
Svar: Påsken. Den har 3 helligdage med hver deres
særlige budskab
2. Hvad skete der iflg. Bibelen Skærtorsdag?
Svar: Jesus vaskede sine disciples fødder

Af Birgit Furholm

3. Hvad betyder ordet nadver?
Svar: (aften)måltid

4

x

+

x

-

+
+

+
x

=6

=6

=6

5: Hvornår skete det?
Svar: 1736 ved lov

=6
+

-

4. Hvem indførte konfirmationen i Danmark?
Svar: Christian den sjette

6. På hvilken dag fejrer de kristne Jesus opstandelse?
Svar: Påskedag
7. Hvad fik Judas for at forråde Jesus?
Svar: 30 sølvpenge

=6
=6

8. Hvad betyder Kyndelmisse?
Svar: Lysmesse
9. Hvad hedder englene, der vogter porten til Paradiset?
Svar: Keruber
10. Hvor modtog Moses tavlerne med de 10 bud?
Svar: På bjerget Ararat

Indsendt af:
Navn _____________________________

11. Hvornår begynder kirkeåret?
Svar: 1. Søndag i advent
12. Hvordan vælges en biskop?
Svar: Af stiftets præster og
menighedsråds medlemmer

__________________________________

13. Hvor mange biskopper er der i Danmark?
Svar: 10 biskopper – en i hvert stift

Adresse ___________________________

14. Hvad kalder man også påskeugen?
Svar: Den stille uge

__________________________________

15. Hvad betyder ordet Evangelium?
Svar: Det glædelige budskab

Mail ______________________________
Mobil ____________________________

Vinder af denne opgave blev:
Tove Kristiane Jacobsen, som har vundet et gavekort
på biografbilletter til Kom-bi i Hornslet.

Skødstrup Kirkeblad
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KONFIRMATIONER
I SKØDSTRUP
KIRKE 2021
St. bededag
fredag den 30. april
konfirmeres
7.A kl. 9.00 og
7.D kl. 11.00
Lørdag den 1. maj
konfirmeres
7.B kl. 9.00 og
7.E kl. 11.00

SOGNEKALENDEREN
Juni
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag

den 2.
den 3.
den 5.
den 14.
den 19.

kl. 14.00
kl. 16.00
kl. 14.00
kl. 19.30
kl. 17.00

Onsdag den 20.

kl. 19.00

Indvielse af Jernaldervejen
– se omtale
Klaverkoncert
– se omtale
Grundlovsmøde
Kirkestafet
– se omtale
Afslutningsgudstjeneste
– Mini-konfirmander
Menighedsrådsmøde i Sognegården

kl. 19.00
kl. 10.00

Menighedsrådsmøde i Sognegården
Strikke-café

August
Onsdag den 22.
Mandag den 27.

Søndag den 2. maj
konfirmeres
7.C 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.

Nogle af årets glade konfirmander. Vi glæder os til at tage imod de nye.

KIRKEKAFFE
Efter gudstjenesten
er der kaffe, te, småkager
og hyggeligt samvær i kirken.
24. juni, 22. juli og 19. august
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GUDSTJENESTER
I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR

Juni

Juli

Søndag d. 3.
1. s.e.trin.
kl. 10.00 Anita Fabricius
Søndag d. 10.
2. s.e.trin.
kl. 10.00 Erik Søndergård
Søndag d. 17.
3. s.e.trin.
kl. 10.00 Anita Fabricius
Søndag d. 24.
4. s.e.trin.
kl. 10.00 Susanne Kristensen
Kirkekaffe
se omtale
Tirsdag d. 26.
Sogneudflugt
kl.13.00 Udflugt

Søndag d. 1.
5. s.e.trin.
kl. 10.00 Erik Søndergård
Søndag d. 8.
6. s.e.trin.
kl. 11.00 Erik Søndergård
Søndag d. 15.
7. s.e.trin.
kl. 11.00 Anita Fabricius
Søndag d. 22.
8. s.e.trin.
kl. 11.00 Susanne Kristensen
Kirkekaffe
Søndag d. 29.
9. s.e.trin.
kl. 11.00 Karen
Togsverd Hansen

KORSTART I SOGNEGÅRDEN
Pigekoret
Onsdag d. 15. august kl. 15.15 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. Koret ledes af organist Torben Holm
Christensen, som gerne giver yderligere oplysninger.

August
Søndag d. 5.
10. s.e.trin.
kl. 11.00 Karen
Togsverd Hansen
Søndag d. 12.
11. s.e.trin.
kl. 10.00 Erik Søndergård
Søndag d. 19.
12. s.e.trin.
Kl. 10.00 Erik Søndergård
Kirkekaffe
Søndag d. 26.
13. s.e.trin.
kl. 10.00 Anita Fabricius
se omtale
Tirsdag d. 28.
Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Anita Fabricius

September
Søndag d. 2.
14. s.e.trin.
kl. 10.00 Anita Fabricius
Torsdag d. 6.
Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Erik Søndergård

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

