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MENIGHEDSRÅD, PERSONALE OG PRÆSTER
TIL INSPIRATIONSDAG I SOGNEGÅRDEN
Lørdag den 2. november havde menighedsråd, personale
og præsterne ved Skødstrup Kirke besluttet at afsætte
en dag til at holde seminar/inspirationsdag. Denne ide
havde været et stykke tid i støbeskeen, da der var enighed om i det nye menighedsråd, som tiltrådte november
2012, at det måske var tid til at afstemme forventninger
og ønsker til arbejdet i menighedsrådet og i sognet som
helhed i perioden frem til 2016.
En planlægningsgruppe, bestående af Gunhild Langballe,
Birgitte Hørby og Karen Holmgaard Nielsen, havde i samarbejde med Erling Andersen gjort et stort forarbejde
og sammensat et varieret program for dagen. Erling
Andersen, som har været præst i 22 år, og som nu blandt
andet arbejder med lederuddannelse, var mand for både
at starte debat blandt deltagerne, men også for at stoppe drøftelserne igen for at komme videre i dagens program. Til tider var diskussionslysten blandt deltagerne så
ivrig, at Erling Andersen måtte rømme sig kraftigt for at
komme til orde. Mange havde lyst til at lufte synspunkter
om både dette og hint.
I tre grupper drøftede deltagerne en række
spørgsmål, som Erling Andersen stillede, herunder blandt andet, om dett er
rer
de rigtige aktiviteter, vi gennemfører
ge
i sognet, om vi rammer de forskellige
igaldersgrupper, om vi involverer menigheden tilstrækkeligt i aktiviteterne, og
elle
om vi får foretaget evaluering af aktuelle
ntuelt
arrangementer med henblik på eventuelt
at satse på nye initiativer fremfor at fasthol-

de aktiviteter, som måske kunne sættes ”på pause”. Alt i
alt var der mange relevante emner at tage fat på, og det
blev der så sandelig!
Endvidere fik vi tiltrængt inspiration til, hvorledes
dagsorden for rådets møder skal se ud. I den forbindelse
vil der fra starten af 2014 blive udarbejdet en ny form for
dagsorden, som har til formål at sikre, at en række temaer, heraf nogle af dem, som blev drøftet på inspirationsdagen, vil blive gjort til genstand for mere intensiv debat,
mens der i mindre grad vil blive fokuseret på behandlingen af mere rutineprægede, daglige driftsopgaver, som
i højere grad kan afklares af forretningsudvalg og f.eks.
kirke-/kirkegårdsværger.
Generelt var alle deltagere enige om, at det var givet
godt ud, at vi havde brugt en lørdag på et sådant arrangement, hvor der var tid til at lufte ideer og synspunkter,
som vil danne udgangspunkt for fremtidige drøftelser, og
det vil ganske sikkert være en god ide at gennemføre et
seminar om et års tid for at se, hvor langt vi er kommet.
Alle var også enige om, at det naturligvis ikke er
tilstrækkeligt, at vi har noteret os en række
tilstrække
fokusområder at arbejde videre med. Det,
fokuso
der nu skal til, er, at der sættes handling
bag de mange ord, og at menighedsråd
råd, personale og præster også fremove
over holder sig for øje, at der er brug
for dialog og opfølgning på kommende
mød
møder i menighedsrådet og i personalegrupp
gruppen.

På menighedsrådets vegne
Birgitte Hørby/Birgit Svenningsen
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EN REVNE I ALTING
– mennesket i Leonard Cohens univers
Af sognepræst Erik Søndergård

Når man lytter til Leonard Cohens (f. 1934) seneste indspilninger, kan man få det indtryk, at det er dejligt at
blive gammel. Der er ro, venlighed og en overflod af gode
ord i hans sange. Han formår at skabe et væld af nye
sprogbilleder, som alligevel trækker veksler på noget, vi
kender både fra erfaringen og fortællingerne.
Cohen har jødisk baggrund, og hans tekster er inspireret
af de jødiske og kristne fortællinger. Han bruger bibelske
billeder, når han mikser samfundskritik, kærlighedssange
og helt almindelige menneskelige erfaringer i sin originale, stærke og fantasirige poesi.
Hans univers kredser om menneskelivets vilkår. Han har,
ligesom os andre, brug for at finde sig selv og genfinde
sig selv også i en moden alder. Så gælder det ikke om at
holde krampagtigt fast i ungdommen, men om at være
sig selv. Man skulle næsten tro, at han havde læst noget
af Søren Kierkegaard.
”Hvem er jeg?”, spørger vi i vor søgen efter identitet. Vi
bliver ved med at spørge, fordi tiden ændrer sig, og det
gør vi også selv. Vi skal personligt tilegne os vort liv i
virkelighedens verden. Vore forhåbentligt tænksomme
valg skal give vores foranderlige verden mere eksistentiel tyngde.

Revnen og lyset
Livet er ikke et enten-eller med succes eller nederlag.
Som livet kommer, oplever vi, at nye og uanede muligheder opstår, som det lyder i koret fra sangen Anthem
(1992):

There is a crack, a crack in everything.
That’s how the light gets in
(Der er en revne, en revne i alting.
Det er sådan, lyset slipper ind)
Her gælder det om at se revner, sprækker og huller i alt
det, der giver én modgang og problemer. Får man øje på
revnerne i det problematiske, så bliver der åbnet for det,
man ikke havde ventet.
At der er revner, og lyset slipper ind, kunne man også se
på kunstudstillingen ”Sculptures by the Sea”, hvor der
var en lille vogn med skodder for vinduerne. Der burde
være helt mørkt inde i vognen, men der var mange bittesmå huller i vægge og tag. Indefra blev mørket som en
stjernehimmel, og lyset blev tydeligt fra verden udenfor.
Der er heldigvis huller og revner i hverdagen. Der er
revner i sorgen, når gode minder strømmer ind. Der er
revner i ensomheden, når andre kommer os i møde. Der
er revner ligegyldigheden, når vi læser gode bøger, ser
gode film og hører god musik med gode tekster. Der er
revner i stilstanden, når inspirationen stråler frem. Hvor
lyset kommer ind, er opstandelsen – der, hvor livet får en
ny og bedre retning. Lyset bryder ind, mens vi konfronteres med livets dunkle sider. Trods fortvivlelse er der en
åbning for håbet, så muligheder og sandhed kommer ud,
ligesom lyset strømmer ud af revnerne.
Revnen og lyset ses også i vore kirkers arkitektur. Alle
kirker vender mod øst, og man plejer at have et vindue,
hvorigennem man ser den opgående sol. Korvinduet er
en revne i muren, sådan at morgensolen slipper ind.
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Leonards Hallelujah
Lysglimtet går igen i den kendte sang Hallelujah (1984).
Den er indspillet i mere end 300 coverversioner, sunget i
X-faktor og brugt i film som Shrek.
Hallelujah er et hebraisk udråb, som betyder ”priset
være Gud” og er et udtryk for eksistentiel taknemlighed.
Cohen blander ekstase og nedtur i sangen ved at inddrage almindelige erfaringer sammen med fortællinger fra
Det Gamle Testamente. Her beskrives kong David både
som en stor salmedigter, en heltekonge og en tragisk
figur. Tragedien indtræffer, da David ser den smukke
Batseba bade, og han straks begærer hende. For at få
hende sender David hendes mand til fronten, hvor han
dør for landet, mens kongen tager konen.

En anden tragisk helt, Samson, forrådte sit land for kvinden Delilah. Alligevel lød der et Hallelujah.
Sangens mening er, ifølge Cohen, at den fortæller om
mange slags hallelujah’er, hvor både de fuldendte og
de nedbrudte halleluja’er har samme værdi. Værdien i
indlevelse og taknemlighed over livet. Livet er stort lige
meget hvad.
Kvaliteten i Cohens værk er, at han forstår at tale personligt og ærligt om det alment menneskelige – om troen,
tvivlen, frygten, kærligheden, begæret og drifterne.
De livsbekræftende tekster, de billedskabende ord og
musikken er igennem fem årtier blevet til mange hits.
Der er mulighed for at høre et generøst udvalg af Cohens
sange i Skødstrup Kirke den 23. januar kl. 19.30.

Med ordene ”der er en revne i alting” tænkte Cohen også på revner i Berlinmuren.
Den mur, der gennem årtier havde adskilt venner, familier og borgere fra hinanden,
var fuld af huller. Denne del af muren er nu et kunstværk, East Side Gallery.
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MINIKONFIRMANDER

NYT INITIATIV

Nu må vi igen sige farvel til to hold skønne minikonfirmander. Det har været et rigtig dejligt efterår med
masser af liv i kirken og sognegården. Her bliver stille
de næste par måneder!

KREATIVE HYGGESTUNDER
FOR ÆLDRE, BØRN OG ANDRE
MENNESKER

Heldigvis kan vi glæde os til at modtage to nye hold
efter vinterferien i februar. Eleverne i Skødstrup Skoles
3.C og 3.D vil få en invitation med posten til at deltage
i forårets undervisning hhv. onsdage (3.C) og torsdage
(3.D) fra kl. 14.00-16.00.

– Vær med til at genskabe fortællinger
fra Bibelen med fantasi og enkle materialer.
Der kræves ingen fingerfærdigheder – kun lysten til at
være sammen på tværs af generationer.
Kom alene eller medbring børnebørn, bedste- eller
oldeforældre, gamle venner, unge venner, naboer, mor
eller far… Alle er velkomne!
Første gang bliver TORSDAG DEN 30. JANUAR FRA
KL. 14.00-17.00 i sognegården med PÅSKEN som tema.
Det koster ikke noget at være med, og tilmelding er ikke
nødvendig; men vi bliver glade for at få et praj om, hvor
mange boller vi skal bage ;-) Send evt. en e-mail til:
karenholmgaard@gmail.com eller ring på: 51317318 for
yderligere oplysninger eller praj om antal boller.
Vi har allerede en del materialer til formålet; men
skulle I ligge inde med noget, I mener, der kan bruges,
så tag det gerne med. Kun fantasien sætter grænser!
Vi glæder os til en kreativ eftermiddag sammen med
jer – måske den første i en række?
Marie Ørgaard og Karen Holmgaard Nielsen

Noa - fremstillet af en fummelfingret sognemedhjælper
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SOGNEAFTEN

- AKTUELLE FOREDRAG

BROTHERS OF MERCY
– sange af Leonard Cohen
Torsdag den 23. januar kl. 19.30 i Skødstup Kirke
Brothers of Mercy spiller et generøst udvalg af
Leonard Cohens sange med lidenskab og intensitet.
Leonard Cohen har udgivet 15 originalalbums, mange
digtsamlinger og 2 romaner. Hans tekster trækker på
billeder og temaer fra jødedom og kristendom samt
Zen-buddhisme.
Sune Liisberg: Bas og harmonika
Carsten Tranberg-Krab: Guitar og mandolin
Peter Danielsen: Guitar og sang.

JULEKONCERT
– med Skødstrup-Løgten Koret
Mandag d. 9. december kl. 19.00 i Skødstrup Kirke
Ved koncerten synger Skødstrup-Løgten Koret under
ledelse af Christian K. Lorentzen. Koret synger blandt
andet Dejlig er Jorden, Blomstre som en rosengård,
Glade jul, Vom Himmel Hoch da komm ich her, In the
bleak Midwinter og Go tell it on the Mountain.
Sopranen Mathilde Arenholdt Mosekjær medvirker
også, og vi skal selvfølgelig synge julesalmer sammen
ind imellem.
Efter koncerten er der fællessang og kaffebord i sognegården, hvor alle er velkomne. Kaffen koster 20 kr.
Af Jane Enna
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaffe og underholdning er i so
sognegården.

SKØDSTRUP
KVARTETTEN
Tirsdag den 25. februar kl. 14.00
Sang og musik
med Ulla Kühl,
Olav Liengaard,
Bent Liengaard
og Erik Frederiksen.

ISRAEL FØR OG NU
Ved provst Helge Qvist Frandsen
Tirsdag den 28. januar kl. 14.00
Mellemøsten er et af verdens brændpunkter, og
forholdet mellem Israel og det palæstinensiske
selvstyre har i mange år været meget anspændt.
Der er gjort flere forsøg på at nå frem til en
fredsløsning, men hidtil uden held.
Vi skal se billeder fra en Israelsrejse (foråret 2011),
og vi skal høre om forholdene i Israel i dag, men
foredraget handler først og fremmest om de steder i
Israel, hvor de kendte begivenheder fra Det Gamle og
Det Nye Testamente fandt sted.
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FAMILIEGUDSTJENESTER
En god tradition

FASTELAVN
Søndag den 2. marts kl.l. 13.00
Kom gerne udklædt.
Slå katten af tønden.
Vi får kaffe, saftevand og
fastelavnsboller
i sognegården.

BØRNEGUDSTJENESTE
Onsdag den 5. februar kl. 17.00
For børn i førskolealderen med deres
familier. Vi begynder med en kort gudstjeneste
i kirken. Vi skal høre om nogle
af de mange spændende personer fra
Det gamle Testamente. Efter gudstjenesten
er der aftensmad i sognegården.
Det er gratis at spise med.
Hvis I har mulighed for at tilmelde jer
inden kl. 12.00 dagen før gudstjenesten,
vil det være en stor hjælp for dem,
der skal lave maden.
Tilmelding kan ske på tlf.: 86 99 22 08
eller på mail: skoedstrup.sogn@km.dk

Ved BUSK-familiegudstjenesten den 27. oktober spillede
rockbandet Topguns fra Skødstrup Skoles SFO nummeret
Hjertestarter af Nephew. Det gjorde de så flot, at det smittede af på præstens prædiken!
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JULEGUDSTJENESTER
JULEGUDSTJENESTER

NYTÅRSGUDSTJENESTE

Tirsdag den 24. december
kl. 12.45, kl. 14.00, kl. 15.15 og kl. 16.30.

Tirsdag den 31. december kl. 14.00

Velkommen til julegudstjeneste.
Der er parkeringspladser
ved kirke, sognegård og Grenåvej.
Det er også muligt at parkere langs kirkegården.

Nytårssalmer og nytårsprædiken i kirken.
Menighedsrådet byder på champagne
og kage efter gudstjenesten.

Vi håber, at trafikken vil glide
ubesværet. Bor du i nærheden,
kan det være en fordel at gå til kirken.
Menighedsråd, præster og øvrige ansatte ser
frem til en festlig jul i Skødstrup Kirke.

JULEGUDSTJENESTER FOR BØRN
Julegudstjenester for alle børn under skolealderen.
Kom og hjælp præsten med at genfortælle
juleevangeliet.

Gudstjenesten varer en halv time,
hvorefter der er saft og kage i sognegården.

Tirsdag den 17. december kl. 10.00
Onsdag den 18. december kl. 10.00
Torsdag den 19. december kl. 10.00

Tilmelding af større grupper senest
søndag den 15. december kl. 13.00
på tlf.: 86 99 22 08.
Marie Ørgaard og Erik Søndergård
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KIRKEFILMKLUB

– GODE OG UFORGLEMMELIGE
FILM OM MENNESKELIVETS VILKÅR

DEN SKALDEDE FRISØR

JAGTEN

Tirsdag den 10. december kl. 19.00

Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19.00

”Den skaldede Frisør” er en romantisk komedie fra
Oscar-vinderen Susanne Bier og er en varm, sjov og
livsbekræftende historie om, at lige som man tror, alt
er forbi, så skal det hele måske først til at begynde.

”Jagten” foregår i en lille dansk provinsby op til jul. Vi
følger den 40-årige Lucas, som omsider er ved at få styr
på sit liv. Efter en hård skilsmisse har han fået sig en
ny kæreste, et nyt arbejde og er godt i gang med at
genopbygge forholdet til sin teenage-søn Marcus.

Susanne Bier har med kærlig og sikker hånd rystet en
vild cocktail af forelskelse, absurd humor, løssluppen
dialog og skarpt tegnede karakterer, der ikke vil lade
nogen urørt.
To meget forskellige familier mødes i en skøn gammel
villa i Italien, midt i en idyllisk citronlund, med forventningen om at skulle deltage i et romantisk bryllup, der
er planlagt til mindste detalje. Absolut intet går efter
planen - og alligevel lykkes alting til sidst.
”Den skaldede Frisør” er en befriende anderledes
komedie, der vil give håb til alle med hjertet på rette
sted.
Danmark 2012. T. f. alle.
Varighed 116 minutter.

– Men noget går galt. Bare en lille bemærkning. En
tilfældig løgn. - Og mens sneen daler og julelysene
tændes, spreder løgnen sig umærkeligt som en virus.
Chokket og mistroen løber løbsk, og det lille samfund
befinder sig pludselig i en tilstand af kollektivt hysteri,
mens Lucas ene mand kæmper med alt, hvad han har,
for at bevare sit liv og sin værdighed.
”Jagten” er en gribende og foruroligende skildring
af, hvordan løgn bliver til sandhed - en fortælling
om heksejagt, uretfærdighed, skyld og tilgivelse. En
beretning om, hvor skrøbeligt fællesskabet er, når
sladder, tvivl og ondskab får lov at florere.

Danmark 2012. T. o. 11.
Varighed 110 minutter

Alle film vises i Kom-Bi, Nyvej 3, Hornslet, kl. 19.00 – billetter kan bestilles og afhentes i biografen.
Tlf. 86 99 42 65, hjemmeside www.kombi.dk .
Filmene bliver introduceret af sognepræsterne Erik Søndergård, Skødstrup, og Carsten Tranberg-Krab, Hornslet.
Vel mødt til endnu en Kirkefilmklub-sæson med tankevækkende, smukke og store film.
Kirkefilmklubben er et samarbejde mellem Hornslet Sogn, Skødstrup Sogn – og naturligvis biografen Kom-Bi.
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DÅBSTRÆF – kirke for de yngste
søndag den 26. januar kl. 13.00
Dåbstræf for alle børn, der blev døbt i 2008.
Ved en kort gudstjeneste i småbørnshøjde giver vi de
små jubilarer en indføring i, hvad der sker i kirken.
Vi vil også gerne vise børnene døbefonten,
hvor de blev døbt for omkring 5 år siden.
Præsterne Marie Ørgaard og Erik Søndergård

OPGAVELØSNING

TEGNEKONKURRENCE
– tegn streger mellem tallene

Disse 22 kirker kunne findes i
sidste opgave:
Haderslev Domkirke
Helsingør Domkirke
Marmorkirken
Tunø Kirke
Holmens Kirke
Lukaskirken
Bregninge Kirke
Vedersø Kirke
Ribe Domkirke
Markuskirken
Gellerup Kirke
Mårup Kirke
Fårevejle Kirke
Viborg Domkirke
Garnisonkirken
Maribo Domkirke
Vestervig Kirke
Jelling Kirke
Roskilde Domkirke
Skødstrup Kirke
Grundtvigskirken
Århus Domkirke
Vinderen blev Malthe Gohr
Præmien er tilsendt

Af Birgit Furholm
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I PRAKTIK SOM PRÆST
Et par uger før efterårsferien havde jeg en erhvervspraktikant, som går i
9. klasse på Rønde Privatskole. Sofie kom med rundt til de opgaver, som
det er muligt at have en praktikant i 15-års alderen med til. Meget af en
præsts arbejdstid består i at skrive for eksempel prædikener og taler i
forbindelse med kirkelige handlinger. Når jeg måtte bruge tid på at skrive,
kunne Sofie af gode grunde ikke være med. Derfor bad jeg hende om at
skrive en artikel til kirkebladet om sin praktikuge. På den måde kan vi alle
høre om hendes oplevelser i løbet af ugen, og hun fik selv en fornemmelse
af, at præstearbejdet også handler om at sidde selv foran sin computer.
Marie Ørgaard
Sofie Gottenborg

Det hele startede, da min mor spurgte: ”Hvad med at
komme i praktik som præst”. Jeg grinede og svarede noget
med, at de da ikke ville tage praktikanter, men at hun da
godt måtte prøve at ringe til præsten. Det gjorde hun så, og
præsten ville gerne have mig i praktik. Da de andre fra min
klasse så mandag morgen tog i militæret, i en brugs, ud på
en efterskole eller i praktik i en børnehave, cyklede jeg ned
til Skødstrup sognegård, hvor præst Marie Ørgaard ventede
på mig. Mandag brugte vi på at tale en masse om jobbet og
at forberede alle tingene til tirsdagens konfirmandforberedelser. Det blev en dejlig kort dag.
Tirsdag mødte jeg klokken 8:00, hvor det første konfirmandhold kom. De lavede en masse opgaver, og jeg gav mig også
i kast med opgaverne. Det var svært, men syvendeklasserne var gode til det.
Så var der personalemøde, hvor der blev snakket om lidt
forskelligt. Derefter var der dåbssamtale med Bror, som
skulle døbes om søndagen. Efter frokost og lidt mere snak
kom det næste konfirmandhold. De var også gode til opgaverne, og der blev både snakket og grinet en masse. 15:30
havde jeg så fri.
Men kun indtil klokken 19:00, hvor der var forældremøde
for konfirmandholdet, som havde været der om morgenen.
Vi startede inde i kirken med at synge et par salmer og
høre søndagens tekst. Så gik vi ned i sognegården, hvor

Marie fortalte en masse, og hvor der blev serveret kage.
Klokken lidt over otte havde jeg så endelig fri.
Onsdag prøvede jeg at snakke i mikrofon i kirken, hvor jeg
øvede indgangs- og udgangsbønnen, som jeg skulle læse
op i kirken søndag. Så kom der et minikonfirmandhold, der
var rundt på kirkegården for at finde symboler, og bagefter
blev der snakket om, hvad symbolerne mon betød. Igen var
der kage, og så var den dag slut.
Torsdag mødte jeg kun i to timer for at være med ved endnu
et minikonfirmandhold, som lavede det samme som holdet
dagen før.
Fredag var fridag, men søndag var det så til gengæld af
sted igen. Denne gang inde i kirken. Den stod på gudstjeneste med to, der skulle døbes. Der var lidt sommerfugle i
maven, da jeg skulle bede indgangs- og udgangsbøn, men
jeg synes nu, at det gik meget godt. Jeg skulle også dele
oblaterne ud under altergangen.
Det var en spændende uge, hvor jeg lærte en masse om
det at arbejde som præst. Jeg fandt ud af, at man laver en
masse forskellige ting og ikke kun står og snakker i kirken
om søndagen.
Det var en god oplevelse.
Sofie Gottenborg, 15 år.
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13.050 MENNESKER
I SKØDSTRUP KIRKE
Også i 2012 er Skødstrup Kirke blevet flittigt brugt.
I runde tal ser det således ud:
4850 deltog i en almindelig gudstjeneste.
3960 var til begravelse eller bisættelse.
1440 var til bryllup eller kirkelig velsignelse.
2400 var til julegudstjenester.
400 var til andre gudstjenester
I alt blev det til 13.450 deltagelser i gudstjenester og andre kirkelige handlinger i Skødstrup Kirke i 2012. Hertil kommer koncerter
og de mange aktiviteter i sognegården; sogneaftener, foredrag,
legestue, forskellige klubber, sociale aktiviteter, udlån af sognegård til generalforsamlinger o.lign.
Folkekirken nyder således stor
opbakning i Skødstrup Sogn.

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, udflugter… .
Se endvidere forsiden af: www.skoedstrup-kirke.dk

LEGESTUE
FOR DE MINDSTE
Torsdage fra kl. 10.00-12.00 i sognegården
Er du mellem 0 og 3 år så tag en voksen
i hånden og kom og leg med!
Tilmelding er ikke nødvendig, og dagens program
vil tilgodese såvel de mindste som
de lidt større børn – alt efter, hvem der møder op den
pågældende dag. Vi hygger os med sang, musik,
fagter, leg, snak og mange sunde grin!
Husk madpakke og hjemmesko.
Det er gratis at deltage, og vi glæder os til at se jer!
Legestuen holder JULEFERIE i december pga. en hel
masse julearrangementer i sognegården.
VI MØDES IGEN TORSDAG DEN 9. JANUAR.
Program kan findes på: www.skoedstrup-kirke-dk
under ”For børn”.
HAR DU SPØRGSMÅL:
Kontakt sognemedhjælper Karen Holmgaard Nielsen
på karenholmgaard@gmail.com

JULEHJÆLP
Der kan i år, som tidligere år, søges om hjælp til jul hos
Skødstrup Sogns Menighedspleje, Kirkepladsen 2A, 8541
Skødstrup.
Du skal oplyse antal børn og voksne, der er i familien.
Julehjælp kan søges af beboere i sognet, der er medlem
af Folkekirken.
Sidste ansøgningsfrist er onsdag den 11. december kl. 13.00.
Ansøgningen bedes mærket ”Julehjælp”.
Skødstrup Menighedsråd
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SOGNEKALENDEREN
DECEMBER
Søndag den

1. december kl. 19.00: Julekoncert med kirkens kor – se omtale

Onsdag den

4. december kl. 18.00: Menighedsrådsmøde i sognegården

Tirsdag den 10. december kl. 19.00: Kirkefilmklub i Kom-Bi, Hornslet– se omtale
Tirsdag den 17. december kl. 10.00: Børne-julegudstjeneste – se omtale
Onsdag den 18. december kl. 10.00: Børne-julegudstjeneste – se omtale
Torsdag den 19. december kl. 10.00: Børne-julegudstjeneste – se omtale
Tirsdag den 24. december kl. 12.45: Gudstjeneste v. Erik Søndergård – se omtale
Tirsdag den 24. december kl. 14.00: Gudstjeneste v. Erik Søndergård – se omtale
Tirsdag den 24. december kl. 15.15: Gudstjeneste v. Marie Ørgaard – se omtale
Tirsdag den 24. december kl. 16.30: Gudstjeneste v. Marie Ørgaard – se omtale
Tirsdag den 31. december kl. 14.00: Gudstjeneste v. Marie Ørgaard – se omtale
JANUAR
Søndag den 12. januar kl. 10.00:

Gudstjeneste og kirkekaffe – se omtale

Onsdag den 15. januar kl. 19.00:

Konfirmandklub

Onsdag den 22. januar kl. 19.00:

Menighedsrådsmøde i sognegården

Torsdag den 23. januar kl. 19.30:

Sogneaften i kirken – se omtale

Søndag den 26. januar kl. 13.00:

Dåbstræf – se omtale

Tirsdag den 28. januar kl. 14.00:

Hverdagsgudstjeneste og underholdning – se omtale

Torsdag den 30. januar kl. 14-17:

Kreative hyggestunder i sognegården – se omtale

FEBRUAR
Tirsdag den 4. februar kl. 19.00: Kirkefilmklub i Kom-Bi, Hornslet – se omtale
Onsdag den 5. februar kl. 17.00: Børnegudstjeneste med spisning. Husk tilmelding – se omtale
Onsdag den 19. februar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i sognegården
Tirsdag den 25. februar kl. 14.00: Hverdagsgudstjeneste og underholdning – se omtale
Onsdag den 26. februar kl. 19.00: Konfirmandklub
MARTS
Søndag den 2. marts kl. 13.00:

KIRKEKAFFE
søndag den 12. januar
Efter gudstjenesten er der kaffe, te,
småkager og hygge i våbenhuset.

Fastelavnsgudstjeneste for hele familien – se omtale

GUDSTJENESTER I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR
Det er også muligt at følge gudstjenesten fra våbenhuset, hvor der er installeret højttaler.

DECEMBER

FEBRUAR

Søndag d. 1.

1. s. i advent
kl. 10.00 Erik Søndergård
Luk. 4,16-30

Søndag d. 8.

2. s. i advent
kl. 10.00 Erik Søndergård

Søndag d. 15.

3. s. i advent
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Luk. 1,67-80
Folkekirkesamvirket

Tirsdag d. 17.

Børne-julegudstjeneste
kl. 10.00 Erik Søndergård
Se omtale

Onsdag d. 18.

Børne-julegudstjeneste
kl. 10.00 Erik Søndergård
Se omtale

Torsdag d. 19.

Børne-julegudstjeneste
kl. 10.00 Erik Søndergård
Se omtale

Tirsdag d. 24.

Juleaftensdag
kl. 16.30 Marie Ørgaard
Luk. 2,1-14
Børnesagens Fællesråd

Onsdag d. 25.

Juledag
kl. 10.00 Erik Søndergård
Joh. 1,1-14
Børnesagens Fællesråd

Torsdag d. 26.

2. juledag
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Matt. 10,32-42
Børnesagens Fællesråd

Søndag d. 2.

4. s. e. h. 3 k.
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Matt. 14,22-33

Onsdag d. 5.

Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Erik Søndergård
Se omtale

Søndag d. 9.

Sidste s. e. h. 3 k.
kl. 10.00 Erik Søndergård
Joh. 12,23-33

Søndag d. 16.

Septuagesima
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Matt. 25,14-30

Søndag d. 29.

Julesøndag
kl. 10.00 Erik Søndergård
Matt. 2,13-23

Søndag d. 23.

Seksagesima
kl. 10.00 Erik Søndergård
Mark. 4,26-32

Tirsdag d. 31.

Nytårsaftensdag
kl. 14.00 Marie Ørgaard
Det Danske Bibelselskab

Tirsdag d. 25.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Marie Ørgaard
Se omtale

Se omtale
Søndag d. 22.

4. s. i advent
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Joh. 3,25-36
Børnesagens Fællesråd

Tirsdag d. 24.

Juleaftensdag
kl. 12.45 Erik Søndergård
Luk. 2,1-14
Børnesagens Fællesråd

Tirsdag d. 24.

Juleaftensdag
kl. 14.00 Erik Søndergård
Luk. 2,1-14
Børnesagens Fællesråd

Tirsdag d. 24.

Juleaftensdag
kl. 15.15 Marie Ørgaard
Luk. 2,1-14
Børnesagens Fællesråd

MARTS
JANUAR

Søndag d. 2.

Søndag d. 5.

Helligtrekonger
kl. 10.00 Marie Ørgaard

Søndag d. 12.

1. s. e. h. 3 k.
kl. 10.00 Erik Søndergård
Mark. 10,13-16
Kirkekaffe

Søndag d. 19.

2. s. e. h. 3 k.
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Joh. 4,5-26

Søndag d. 26.

Dåbstræf
kl. 13.00 Erik Søndergård
Se omtale

Tirsdag d. 28.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Erik Søndergård
Se omtale

Familiegudstjeneste
kl. 13.00 Marie Ørgaard
Fastelavn
Se omtale

