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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. oktober
1. december

Skødstrup Kirkeblad

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

VELKOMMEN TIL
NY MEDARBEJDER
TIL KIRKEKONTORET
Menighedsrådet har pr. 1. august ansat efterfølgeren efter vores kordegn gennem mere end 30 år,
Hanne-Marie, og valget faldt blandt mange ansøgere på Lene Friis Kanstrup, som vi byder velkommen
til sognet og ser frem til et godt samarbejde med.
Lene fortæller:

”Skødstrup Sogns Kirkekontor –
goddag”! Jeg hedder Lene Friis
Kanstrup, og jeg er den nye kordegn/administrative medarbejder på kirkekontoret. Det er mig, I
møder, hvis I vil bestille dåb, vielse,
have navneændring, ønsker en attest eller bare mangler svar på noget.
Jeg er 43 år, oprindeligt uddannet cand. mag. i
Kunsthistorie og Historie fra Aarhus Universitet og har
efter min uddannelse fundet min niche i Folkekirken.
Jeg var i en årrække kordegn i Torsted ved Horsens men
ønskede at komme lidt tættere på hjemmet og søgte
derfor stillingen i Skødstrup, hvor jeg bor sammen med
min mand og vores to børn.
Jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet på kirkekontoret. Der bliver nok at se til i et stort sogn som Skødstrup,
hvor der hele tiden er arrangementer, tilbud om aktiviteter og gudstjenester i flere forskellige udgaver samtidig med administrative opgaver på kontoret. Jeg glæder mig endvidere til at sætte fokus på arbejdet med
kommunikation, kirkens hjemmeside og facebook.
Jeg ser frem til at møde jer alle hen ad vejen!
Hjerteligt velkommen til Lene.
Menighedsrådsformand Birgit Svenningsen

SKØDSTRUP
SOGNEGÅRD
SKAL VOKSE
MED BYEN

Skødstrup vokser drastisk, så vi nu er over
9.200 indbyggere.
Byen vokser, skolen vokser, dagtilbuddene vokser, og sognegården skal også have
plads til byens borgere.
Vores sognegård bliver brugt meget, og
der skal være plads til mere aktivitet. Ofte
sker der noget i kirke og sognegård samtidigt, så pladsen i alle bygninger bliver
udnyttet til det yderste.
Vi mangler undervisnings- og mødelokaler,
en stor sal til flere formål, et hensigtsmæssigt køkken, kontorer og de udendørs arealer bag sognegården kan udnyttes endnu
bedre til Grundlovsdag, friluftsgudstjeneste, koncert og andre events.
Menighedsrådet vil gerne skabe plads til
nye initiativer.
Vores kirke og sognegård hænger sammen
med vores by. Derfor skal sognegården
være indbydende i arkitektur, udformning
og tilbygning, når udbygningen af sognegården begynder. Menighedsrådet modtager gerne gode idéer og indbyder til konkurrencen Kirken for byen. Læs mere på
side 10.
Menighedsrådet
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NU FALMER SKOVEN
Af Susanne Kristensen

Når dette blad udkommer, nærmer efteråret sig.
Det er skønt at gå en efterårstur i skoven, fordi den
gløder i de mest vidunderlige farver, og der dufter
skønt af jord, mos og svampe. Samtidig er det også
lidt vemodigt, for vi ved jo godt, at bladenes skønne farver er tegn på, at efteråret snart afløses af vinterens kulde og mørke. Bladene falder af træerne,
og ”skoven falmer trindt om land”, som vi med N.F.S.
Grundtvigs ord fra 1844 vil synge rundt om i kirkerne
den næste måneds tid.
Uanset hvilken årstid vi færdes i skoven, så er der
noget fascinerende ved træer. Det er f.eks. fascinerende at sidde under et stort gammelt træ og
mærke den urokkelige stamme i ryggen. Det er
fascinerende at vide, at rødderne er dybt forankret
i jorden, at lytte til bladenes stille knitren i vinden
og bare kigge op i kronen, der hvælver sig over en.
Man kan også betragte dets grene – hver enkelt en
– følge dem fra deres udspring på stammen og helt
op i toppen. Se hvordan stammen først deler sig i
tykke grene, så i tyndere grene for til sidst at ende
i helt fine kviste, der om sommeren hver især springer ud i et væld af blade, titusindvis i alt – ja millioner måske?
Fascinerende er det også, at tænke på, hvordan træerne favner tiden og evigheden. Om efteråret bliver
bladene godt nok både gule, røde og brune og falder af træerne. Der ligger de sprøde og indbydende i skovbunden lige til at dufte til, lave bunker af
og gå og sparke i. Men når foråret kommer, springer
træerne ud igen med nye friske og lysegrønne skud.
Bladene falder altså godt nok af en gang om året,
men træerne bliver stående i årevis, nogle endda i
mange menneskealdre…

Træer er også symboler. Stamtræet er f.eks. et symbol på vores slægt, et billede på dem, vi hører sammen med – hører til. Hver person er en gren på
stamtræet, og grenene springer ud fra den stamme
og rod, som slægten og hjemmet er. Når vi tegner
vores slægt som et stamtræ, viser det fint og tydeligt
en vigtig sandhed, nemlig at vi som mennesker ikke
svæver frit i rummet. Vi er ikke faldet ned fra månen,
men bliver født ind i en sammenhæng, der er større end os selv, og som er forud for os selv. Vi er, sagt
med andre ord, en del af en historie og en sammenhæng på godt og ondt. Det er en sammenhæng,
der præger os, og som vi med vores handlinger er
med til at præge nu og fremover.
Da Jesus engang ville sige noget vigtigt om sit forhold til os, brugte han også træet som symbol og
sagde: ”Jeg er det sande vintræ. Jeg er vintræet, I er
grenene.” Vi er altså en del af to grundlæggende fællesskaber symboliseret ved træer. Stamtræet er den
sammenhæng, vi gennem vores slægt er sat ind i
fra begyndelsen af. Jesus er det sande vintræ, Livets
træ, som vi bliver podet ind på i dåben – med deraf
følgende fællesskab med ham og med hinanden –
et stort fællesskab, der strækker sig ud over hele jorden og bagud og forud i tid. I dåben får vi nemlig
tegnet korsets tegn både for vores ansigt og vores
bryst til et vidnesbyrd om, at vi skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus og dermed Gud, som
vi hører det til hver eneste dåb. Korstegnet bliver,
med andre ord det tydelige og vidunderlige tegn
på, at vi fra dåbsøjeblikket og til evig tid, foruden at
høre til i vores familiære sammenhæng, også hører
til hos Gud.

Skødstrup Kirkeblad
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At være grene på livets træ udruster os med et håb,
der svarer til det håb, som lever her i efteråret. Det
håb, som får os til at synes, at høsttiden og efteråret
er smuk, trods den død og det forfald tiden også kan
minde os om. Det håb, der fortæller os, og får os til
at huske, at når vinteren kommer, og bladene er faldet af træerne, da er træet ikke dødt, men derimod
parat til at springe ud igen næste forår.

til, at vi er blevet til ingenting, men vi er bevaret hos
Gud, som grene på Livets træ. Med det håb i hjertet,
kan vi også med Grundtvigs salme synge:

Sådan er det også med vores liv i Guds hænder. Vi
fødes, lever og dør. Og for vores efterladte ser det ud

GODT EFTERÅR!

”Ham takker alle vi med sang/ for alt, hvad han har
givet, / for hvad han vokse lod i vang, / for ordet og
for livet. ”

PATCHWORKUDSTILLING
I SKØDSTRUP KIRKE
Lørdag den 7. oktober 2017 fra kl. 11-15
RosenQuilterne fejrer deres 10-års jubilæum med en
udstilling i Skødstrup Kirke lørdag den 7. oktober 2017
fra kl. 11-15. Udstillingen er åben for alle interesserede.
Her vil der være udstillet et bredt udvalg af Quilts, der
viser en mangfoldighed i teknikker og farver.
Det vil hovedsageligt være tæpper, som bliver udstillet.
RosenQuilterne er et af de mange tilbud, som Lokalcenter
Rosenbakken kan tilbyde. De mødes hver torsdag eftermiddag, hvor der bliver lavet mange forskellige ting. Det
er et hold, hvor der ikke er en underviser, men hvor alle
hjælper hinanden med de erfaringer, som hver især er i
besiddelse af.

Ønsker du yderligere information
om holdet, kan de kontaktes på
Tlf. 52231744
Email. rosenquilterne@outlook.dk
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SOGNEAFTEN – ET AKTUELT FOREDRAG
Ved pædagog, motorikvejleder og
gymnastikinstruktør Hanne Busk Poulsen.

SLIP
LEGEN FRI
 IGEN!

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.

Tirsdag den 26. september kl. 19.00

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?

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

Oplægget er krydret med mange eksempler fra
hverdagen, billeder, citater og små filmklip.

LOVELESS & LANGE
BLUES, FOLK OG SPIRITUALS
Tirsdag den 14. november kl. 19.30 i kirken
Nogle gange giver én plus én tre. Sådan er det med
en dugfrisk duo med James Loveless og H.P. Lange.
Det nye samarbejde præsenterer nye sider af de to
blues-veteraner. Det er stadig Loveless og Lange
med alt, hvad de har med i bagagen.
James Loveless har med sig sin opvækst i Florida
USA, hvor han sang gospel og blues i kirkekor og
R&B bands – og hans videre karriere i DK i blandt
andet Shades Of Blue.

De to vokaler og én guitar giver et næsten skrøbeligt nærvær, og de to velkendte stemmer fletter på
naturligste vis ud og ind af repertoiret af folk, blues
og spirituals.

H.P. Lange har med sig sine 30 år på bluesscenen
i DK og 10 cd udgivelser i eget navn - og rejser til
Mississippi og Louisiana.

Der er fri adgang til arrangementerne. For kaffen
betales 30 kr. som går til Menighedsplejen.
Arrangeret af menighedsrådet

Skødstrup Kirkeblad
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KONCERT MED NORDSANG
SKØDSTRUP KIRKE DEN 3. SEPTEMBER KL. 16
NordSang blev dannet i Aarhus i 2015 af en gruppe
erfarne korsangere, som på forbløffende kort tid er
blevet sammensunget på et højt niveau. Koret
har på de to år sunget mange koncerter i ind- og
udland, og i sommeren 2018 drager de til Sydafrika
for at konkurrere mod kor fra hele verden ved World
Choir Games.

Søndag den 3. september synger
NordSang festugekoncert i Skødstrup Kirke

Eftermiddagens program vil byde på sange fra et
blandet repertoire, som spænder vidt mellem rytmisk jazz, smuk klassik og ældre etniske stykker.

Det århusianske kor fylder kirken med smuk musik
under ledelse af Alice Vestergaard og med akkompagnement af Niels Nørager.

Koncerten starter kl.16
og entré er gratis.

JULEKONCERT
Torsdag den 30. november kl. 19.30 er der julekoncert i kirken med Randers Statsskoles kor, orkester,
kammerkor under ledelse af Tomas Bang og Niels Viggo Jensen.
Der er gratis adgang.
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Gudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00. Kaﬀe og underholdning er i sognegården.

DET TABTE SYRIEN
Ved forfatter og kunstner Else Knudsen

Tirsdag den 31. oktober kl. 14.00

HISTORIEN OM
OTTO BRANDENBURG

Oplevelser i Syrien gennem 2 måneder
som backpacker. Om almindelige mænd
og kvinder, kultur og hverdag før borgerkrigen. Else og hendes mand skrev dagbøger og interviews på rejsen, hvilket der
også kom en bog ud af, Det tabte Syrien.

Ved sanger Karsten Holm

Tirsdag den 26. september kl. 14.00
Baggårdspumaen Otto Brandenburg blev
Danmarks første teenageidol. Den Danske
Elvis og hans sange lever videre sammen
med historien og anekdoterne om Otto.
Idéen til dette sangforedrag blev født efter
en optræden i TV2 Charlie, hvor Karsten
Holm sang ”To lys på et bord”. Ud over
denne klassiker vil Karsten også synge evergreens som ”Når en sailor går i land”, ”Min
elskning du er som en rose” og mange flere.

LUCIAOPTOG OG JULESANGE
Ved Skødstrup kirkes pigekor

Tirsdag den 28. november kl. 14.00
Koret synger under ledelse af organist Torben Holm Christensen
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FAMILIEGUDSTJENESTER
– en god tradition

BØRNEGUDSTJENSTER
I EFTERÅRET 2017

BUSK
FAMILIEGUDSTJENESTE

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.
7. september ved Erik Søndergård
Emnet er: Stormen på søen

Ved Erik Søndergård

Søndag den 29. oktober kl. 11.00
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke.

5. oktober ved Anita Fabricius
Potifar og Potimor, den gode Josef
og et alt for stort kys!

Skødstrup Kirkes Pigekor, FDF’erne og
musikelever fra Musikskolen medvirker.

2. november ved Susanne Kristensen
Emnet er: Allehelgen

Efter gudstjenestenen er der frokost
i sognegården.

Husk tilmelding altid senest søndagen
før via facebook eller hjemmesiden
www.skoedstrup-kirke.dk og angiv hvor
mange børn og voksne, der kommer.

Tilmelding til frokost senest
onsdag den 25. oktober kl. 12.00 på
e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk eller
tlf.nr.: 86 99 22 08.

Gitte Smærup og Ditte Marinaro
tilbereder maden.

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 24. september kl. 10.00
Kirken er smukt pyntet med årets høst.
Skødstrup Kirkes Pigekor medvirker.
Efter gudstjenesten er der kaffe i kirken.
Vel mødt!
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IDÉKONKURRENCE  KIRKEN FOR BYEN

SOGNEGÅRDEN SKAL UDBYGGES
HAR DU EN IDE? // HVAD KAN SOGNEGÅRDEN OGSÅ BRUGES TIL?
HVORDAN SKAL DEN SE UD I FREMTIDEN?

PRÆMIE: 2.000 KR.
Menighedsrådet vil gerne skabe endnu bedre muligheder for at bruge sognegården som samlingspunkt
og mødested i vores voksende by.
Sognegården bliver brugt til konfirmand- og minikonfirmandundervisning, kor, foredrag, koncerter,
foreninger, kunstudstillinger, events, møder, sammenkomster efter bisættelser og meget mere.
Det forudsættes, at udbygning af sognegården skal
være sammenhængende med den eksisterende
bygning og skal som minimum rumme en stor sal
og et godt køkken, toiletter, entre og et par kontorer.
Der er et stort uudnyttet område bag sognegården,
som kan benyttes både til udbygning og udendørsfaciliteter.
Ellers er opgaven fri:
 Hvad skal sognegården ellers bruges til?
 Hvordan skal sognegården udbygges?
 Hvordan kan en indbydende facade se ud?
 Hvad skal sognegården indeholde af lokaler,
udstyr og muligheder?
 Hvad kan vi bruge pladsen foran sognegården til?
 Hvordan kan vi udnytte sognegårdens
ydre arealer bedre?
 Hvordan vil sognegården blive synligere
og flottere?
Konkurrencen slutter den 15. oktober,
hvorefter dommerpanelet udpeger vinderen.

Dommerpanelet består af:
Stephen Willacy (stadsarkitekt)
Arkitekt Christian Carlsen (Fællesrådet)
Henrik Wigh-Poulsen (biskop, Aarhus stift)
Birgit Svenningsen (menighedsrådsformand)
Erik Søndergård (sognepræst).
Indsend dit forslag og lav en tegning af facade
og grundplan.
Mød op til rundvisning på grunden og i sognegården søndag den 17. september kl. 11.30,
hvor du kan danne dig et overblik, tænke stort
og i helheder.
Menighedsrådet forholder sig frit til de indsendte
forslag.
Vil du deltage i konkurrencen, skal du maile
dit forslag til skoedstrup.sogn@km.dk
Du kan sende spørgsmål til samme adresse.

Skødstrup Kirkeblad
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SOMMERUDFLUGT
Solen stod højt på himlen, og bussen emmede af
glæde og snak, da vi tirsdag den 27. juni drog afsted
på Skødstrup Kirkes årlige sommerudflugt.
Vi kørte den smukke tur ned over Stilling og
Skanderborg, langs Mossø til Alken og videre til Øm
kloster. Undervejs kørte vi så tæt på søbredden af
Mossø, at vi næsten fik våde tæer, så den smukkeste bindingsværksidyl og et dansk sommerlandskab,
som det er skønnest.
Ved Øm Kloster blev vi modtaget af en (kvinde)
munk, som med stor iver fortalte os om hele klosterets historie fra år 1172, hvor de første cisterciensermunke begyndte opførelsen og til de i 1558 (nogle

år efter reformationen) måtte forlade stedet igen.
Øm Kloster er et af Danmarks bedst belyste middelalderklostre, og der findes et væld af genstande
og skelletter fra de mange udgravninger af klosterruinen.
På hjemvejen gjorde vi stop ved Vestermølle, som
ikke alene ligger smukt og kuperet mellem møllesøen og Skanderborg sø, men som også laver én
af de bedste lagkager, jeg længe har smagt. Efter et
overdådigt kaffebord og mulighed for at suge til sig
af de smukke omgivelser, satte vi igen kursen mod
Skødstrup fyldt op med gode oplevelser og dejligt
samvær.
Anita Fabricius
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KLOVNEMALERIER
TIL JERNALDERVEJEN
Lørdag den 7. oktober kl. 10-12
på Stationsvangen 70
I Skødstrup Lægepraksis sælger Peter Christensen sine
klovnemalerier til fordel for jernaldervejens anlæggelse. Malerierne kan ses i september måned, hvor de er
ophængt i Lægehuset.
De kan købes/reserveres med det samme, men først
afhentes i lægehuset den 7. oktober, hvor der vil være
fællessang og foredrag om jernaldervejen.
Alle er velkomne.
Erik Søndergård, sognepræst
Peter Christensen, læge

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

Skødstrup Kirkeblad

13

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

KIRKEFILMKLUB

GUD TALER UD

JEG, DANIEL BLAKE

Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00

Tirsdag den 14. november kl. 19.00

I et parcelhus på en villavej i Risskov regerer Uffe
– far, psykolog og selvbestaltet almægtig Gud, der
styrer sine omgivelser med hård, kærlig og finurlig
hånd. Uffes patienter er efterhånden blevet hans
disciple. I de gulbrune rammer diskuteres der livligt
og drikkes i et væk.

Daniel Blake har arbejdet som snedker i Newcastle
det meste af sit 59-årige liv. For første gang nogensinde har han nu brug for hjælp fra staten efter at
være blevet arbejdsløs på grund af sygdom.

Uffe har tre sønner. Den ældste søn Mikkel er flyttet
hjemmefra. Den mellemste søn Thomas forsøger at
tage en HF - på trods af, at han ikke tør bevæge sig
væk fra hjemmet. Thomas beskyttes af Gerd Lillian,
den evigt gode mor og hustru og hele familiens
faste holdepunkt.
Midt i alt dette står den yngste søn Jens på tærsklen
til at blive voksen og med et talent, der er ”gudsbenådet”: han kan skrive. Et oprør mod Gud ulmer…

Daniel møder den enlige mor Katie, som i desperation har sagt ja til at bo i en smadret lejlighed med
sine to børn. Daniel og Katie er fanget i et velfærdsbureaukrati uden fleksibilitet eller medmenneskelighed.
Deres venskab giver dem mod og styrke til at gå
imod et sygt system.
Filmen modtog Guldpalmen på filmfestivalen i
Cannes.

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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FIND 27 STEDNAVNE
FRA DET NYE OG DET GAMLE TESTAMENTE
Navnene findes lodret, vandret og diagonalt.
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Løsning på opgaven
i sidste nummer
af kirkebladet
Tegningerne forestiller
is, lys, anker, hus, nøgle,
noder, bog, abe.
Hvis man tager det første
bogstav i ordene og sætter
dem rigtig sammen, får man
drengenavnet Hannibal.
Af Birgit Furholm
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Indsend din besvarelse
Vi trækker lod om to biografbilletter blandt dem, der har fundet
flest rigtige ord.
Send din løsning inden den 1. oktober til:
Skødstrup Kirke, Sognegården, Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup

Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: ________________________________________________
E-mail: _____________________________________________

Skødstrup Kirkeblad
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ALLEHELGENS
DAG

SOGNEKALENDEREN

- dem vi savner

September
Søndag
Søndag
Torsdag
Onsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag

den 3.
den 3.
den 7.
den 20.
den 24.
den 25.
den 26.
den 26.
den 27.

kl. 11.30
kl. 16.00
kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 19.30
kl. 19.00

Dåbsgudstjeneste
Koncert
Børnegudstjeneste med spisning
Menighedsrådsmøde
Høstgudstjeneste
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste 14.00
Sogneaften
Litteraturkreds

kl. 11.30
kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 11.00
kl. 10.00
kl. 14.00

Dåbsgudstjeneste
Børnegudstjeneste med spisning
Kirkefilmklub
Menighedsrådsmøde
Litteraturkreds
BUSK-familiegudstjeneste
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste

kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 11.30
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 19.30

Børnegudstjeneste med spisning
Alle helgens Gudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Menighedsrådsmøde
Litteraturkreds
De Kreatives Juleudstilling
De Kreatives Juleudstilling
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste
Julekoncert

se omtale

se omtale

Oktober

Gudstjeneste søndag
den 5. november kl. 10.00
Allehelgens dag vil gudstjenesten, i salmer, tekster og prædiken, bære præg af, at vi mindes
vore kære i glæde over det levede liv og med tanker om dem, vi
hver især har taget afsked med.
Sognepræst Anita Fabricius
afholder gudstjenesten, og
Skødstrup Kirkes Kantori
under ledelse af organist Torben
Holm Kristensen medvirker.

Søndag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag

den 1.
den 5.
den 10.
den 25.
den 26.
den 29.
den 30.
den 31.

se omtale

se omtale

November
Torsdag
Søndag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Torsdag

den 2.
den 5.
den 5.
den 22.
den 23.
den 24.
den 25.
den 27.
den 28.
den 30.

KIRKEKAFFE
Den 24. september (Høstgudstjeneste)
Den 19. november

se omtale
se omtale

se omtale
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GUDSTJENESTER I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR

SEPTEMBER
Søndag d. 3. 12. s. e. trin
Kl. 10.00
Susanne Kristensen
Søndag d. 3. Dåbsgudstjeneste
Kl. 11.30
Susanne Kristensen
Torsdag d. 7. Børnegudstjeneste
Se omtale
Kl. 17.00
Erik Søndergård
Søndag d. 10. 13. s. e. trin
Kl. 10.00
Anita Fabricius
Søndag d. 17. 14. s. e. trin
Kl. 10.00
Erik Søndergård
Søndag d. 24. Høstgudstjeneste
Kirkekaffe
Kl. 10.00
Anita Fabricius
Tirsdag d. 26. Hverdagsgudstjeneste
Se omtale
Kl. 14.00
Susanne Kristensen

OKTOBER
Søndag d. 1. 16. s. e. trin.
Kl. 10.00
Erik Søndergård
Søndag d. 1. Dåbsgudstjeneste
Kl. 11.30
Erik Søndergård
Torsdag d. 5. Børnegudstjeneste
Se omtale
Kl. 17.00
Anita Fabricius
Søndag d. 8. 17. s. e. trin.
Kl. 10.00
Anita Fabricius
Søndag d. 15. 18. s. e. trin.
Kl. 10.00
Susanne Kristensen
Søndag d. 22. 19. s. e. trin.
Kl. 10.00
Erik Søndergård
Søndag d. 29. BUSK-familiegudstj.
Se omtale
Kl. 11.00
Erik Søndergård
Tirsdag d. 31. Hverdagsgudstjeneste
Se omtale
Kl. 14.00
Erik Søndergård

NOVEMBER
Torsdag d. 2. Børnegudstjeneste
Se omtale
Kl. 17.00
Susanne Kristensen
Søndag d. 5. Alle helgens dag
Kl. 10.00
Anita Fabricius
Søndag d. 5. Dåbsgudstjeneste
Kl. 11.30
Anita Fabricius
Søndag d. 12. 22. s. e. trin.
Kl. 10.00
Anita Fabricius
Søndag d. 19. 23. s. e. trinitatis
Kirkekaffe
Kl. 10.00
Erik Søndergård
Søndag d. 26. Sidste s. i kirkeåret
Kl. 10.00
Susanne Kristensen
Tirsdag d. 28. Hverdagsgudstjeneste
Se omtale
Kl. 14.00
Anita Fabricius

DECEMBER
Søndag d. 3. 1. s. i advent
Kl. 10.00
Erik Søndergård

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

