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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
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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: calj@km.dk

For- og bagside billede
Mini-konfirmanderne Frida Bang Madsen
og Freja Overballe Kjeldsen. Se side 12.

Graver / gravermedhjælper


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

Lykke Sabrina Hansen
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)

Skødstrup Kirkes hjemmeside:
www.skoedstrup-kirke.dk
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TAK FOR IDÉERNE
Tak til alle der har indsendt bidrag til idékonkurrencen med jeres bud på, hvad sognegården yderligere kan anvendes til, hvordan
den kan indrettes og hvordan de ydre områder bliver anlagt endnu bedre.
Dommerpanelet mødes midt i december
for at diskutere de spændende forslag og
udpege vinderen af konkurrencen.
De bedste idéer vil blive tænkt med i det
endelige byggeprojekt.
Vi glæder os til at gøre Skødstrup Sognegård
til et endnu bedre mødested.
Menighedsrådet

ET MENNESKE ER ALTID ET BESØG VÆRD!
Alle har brug for nogen at tale med, nogen at hygge sig med, nogen, der kan bringe nyt liv og glæde ind i
deres stue. Eller nogen at komme lidt ud af huset med.
Og du har chancen for at blive lyspunktet for et andet menneske, hvis du kan finde en time eller to engang
imellem; for mere skal der faktisk ikke til.
Det behøver ikke at være en fast dag, hver uge året rundt – det kan frit aftales mellem de to ”venner”.
Og hvem ved, måske får du nogle fantastiske historier og en god portion livserfaring med hjem – måske får
du en ven for livet.
Kunne du – og det er lige meget, hvor gammel du er, om du er mand eller kvinde – tænke dig at blive
besøgsven? Eller mangler du én, der kommer på besøg hos dig? Så kontakt sognepræst Anita Fabricius på
telefon eller mail for nærmere information.
Glæd andre og dig selv – bliv besøgsven!
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BRUDSTYKKER AF EN
FORSTADSPRÆSTS DAGBOG
Af Anita Fabricius

Mandag morgen! Vækkeuret ringer. Jeg har fri. Jeg
har seks dages arbejdsuge og skal kunne træffes i
alle døgnets 24 timer, men mandag…Ah! Mandag
har jeg fri! Det er en intet mindre end fantastisk
måde at begynde ugen på. Jo, jo mine børn skal i
skole, min mand på arbejde og vækkeuret skal ringe,
men når de om en times tid er ude af døren, så vil
man lynhurtigt finde mig i min yndlingsstol i stuen
med en kop dampende kaffe og en god bog – lige
nu er det Knausgaards ”Sjælens Amerika”, der bid for
bid bliver slugt med ganske stor fornøjelse.
Ketcher og fjerbold bliver pakket i tasken. Mandag
er store-badminton-dag! Vor Herre vil vide, at jeg
ikke er det helt store sportsmenneske, men når jeg
mandag formiddag møder op i hallen, så sker det
imponerende at jeg, mens sveden driver af mig,
simpelthen smiler i halvanden time. Og det er absolut ikke, fordi jeg er dygtig, det er bare sjovt, og ikke
mindst er det nogle virkelig hyggelige og rare holdkammerater.
Så sker det alligevel (og det gør det nu rimelig ofte);
jeg kommer til at tænde for computeren. Min kalender i morgen er rimelig presset, så ugen bliver bare
lettere, hvis jeg lige får besvaret mails, lagt sidste
hånd på begravelsestalen og forberedt konfirmandundervisningen, i hvert fald sådan i grove træk.
Tirsdag… Ugen begynder for alvor. Den begynder
godt. Hver tirsdag morgen samles al personalet ved
kirken til kalendermøde. Vi drikker en kop kaffe sammen og gennemgår kalenderen for den nærmeste
fremtid. Det er rart at mødes. En kirke er jo en forholdsvis lille arbejdsplads og hver enkelt har deres
egen særlige funktion. Ingen funktioner kan und-

væres, og vi kan ikke meget uden hinanden, men i
mange henseender er man som ansat ved en kirke
meget alene i sit arbejde, og derfor er det både dejligt og godt i hvert fald én gang om ugen at være
sammen alle sammen på én gang.
Jeg starter bilen (og har straks dårlig samvittighed
for jeg burde tage min cykel, men det er det der
med sportsmennesket igen) og kører på plejehjemmet. Nogle pårørende har ringet. Deres far er ramt
af det, som vi alle sammen kan blive ramt af; det vi
kunne kalde ”ondt i livet”. Jeg sætter mig på en stol
ved siden af ham. Vi snakker lidt. Jeg lytter og holder
hans hånd. Jeg føler mig som ansat i ”afdelingen for
alt det, der ikke kan fikses”. Jeg kan ikke fjerne det,
der gør ondt. Jeg kan ikke få det, der gør ham bange
til at forsvinde. Men jeg kan og jeg tør være der sammen med ham, i alt det der for ham netop nu føles
som det rene helvede.
Da kirken smukt kommer til syne midt på bakken, er
flaget allerede hejst på halv, og de pårørende er så
småt begyndt at ankomme. Jeg går på mit kontor.
Lukker døren efter mig og tager min præstekjole på.
Jeg sætter mig roligt og kigger min tale igennem og
fokuserer fuldstændig på det jeg nu skal. En begravelse skal altid være absolut i orden, og jeg gør mig
simpelthen så umage for at sige noget, man kan
genkende den afdøde i, og som kan være til liv og
til håb for de pårørende. Oftest kender jeg ikke selv
den afdøde og er derfor dybt afhængig af de fortællinger, familien giver mig. Nogen gange har jeg
ganske lidt at tage udgangspunkt i, og andre gange
skriver talen nærmest sig selv, fordi fortællingerne
står i kø.
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Jeg trækker vejret dybt og går op i kirken. Tager
mikrofonen på. Siger goddag til familien. Sætter mig
på stolen ved siden af alteret. Kirkeklokkerne begynder at ringe. Nu er vi i gang.

Erik og Susanne træder ind af døren. Vi skal have
præstemøde, hvor vi planlægger gudtjenester og
aktiviteter og finder ud af, hvad vi skal have af nye
fokuspunkter i Skødstrup Sogn.

Man kan tydeligt høre, når de kommer. Konfirmanderne går ikke stille med dørene. Men de er
skønne. Jeg holder virkelig meget af at undervise
konfirmander. De smiler nærmest altid og hilser så
pænt. De tager sig et glas saft og noget frugt. Spiller
lidt bordtennis og når alle er ankommet, går vi i
gang. I dag skal vi lægge sidste hånd på en film, vi
skal indsende til en konkurrence. Vores opgave er at
lave en lille film, der fortæller, hvad kirkens opgave
er i dag. Vi fanger an med kamera og drejebog og
bevæger os mod kirken. Halvanden times kvalitetskaos kan begynde…

Jeg springer på cyklen (ja- du læste rigtigt) og cykler ud på næste dåbsbesøg og derefter videre til det
næste. Tre dåb på en søndag i Skødstrup Kirke er slet
ikke udsædvanligt – og præsten synes sådan set det
er ret dejligt!

Onsdag morgen dufter der igen af kaffe i sognegården. Jeg får besøg af en lille ny familie, der skal have
deres barn døbt på søndag. Det er altid dejligt at
mødes med dåbsfamilierne inden dåben. Høre om
den første tid med barnet. Høre om deres liv; om
deres tanker for fremtiden. Jeg sætter meget stor
pris på alle de forskellige møder med mennesker,
jeg har i løbet af en uge. Min opgave er jo hele tiden
at forsøge at tale ind i menneskers liv, og derfor er
det både vigtigt og vidunderlig at få lov at blive fortalt om folks tanker om liv og død, tro og tvivl, glæde
og sorg; og alt det indimellem.
Inden mine kollegaer træder ind ad døren, bruger
jeg en times tid på de første forberedelser til gudstjenesten på søndag. Jeg læser de tekster igennem,
der skal læses, gør mig tanker om i hvilken retning
prædiken kunne gå, kigger på lidt forskellige bønner og vælger salmer, der gerne skulle passe nogenlunde ind med teksterne, med årstiden, og så havde
dåbsfamilien også lige et ønske til en salme. Alt går
vidst op til sidst. Salmerne bliver sendt til organisten
og kirketjeneren, og ”prædiken-gryden” er for alvor
sat over.

Inden det i aften går løs med menighedsrådsmøde
formår jeg også selv at være mor! Være hjemme når
mine børn kommer fra skole. Lige høre om deres
dag. Hjælpe med lektier. Vaske lidt tøj. Lave aftensmad. Støvsuge…
Kl. 18.00 mødes vi i kirkens kommunikationsudvalg og planlægger det kommende kirkeblad og kl.
19.00 går menighedsrådsmødet i gang. Der bliver
diskuteret og besluttet mange ting. Og det er sådan
set godt at tænke på, at det er et lille stykke virkelig
nært demokrati der fungerer. Hvis du vil have indflydelse på din kirke er det det letteste i verden!
Torsdag går jeg i hi! Jeg skal skrive prædiken. I
denne uge er det lykkedes mig at få sat en arbejdsdag af til det, og når det lykkedes er det godt. Min
telefon er åben, men min mail er lukket, og så skriver jeg ellers for fuld udblæsning…Skriver og skriver
og finpudser og til sidst – sådan lige inden aftensmad, skulle jeg gerne stå med en nogenlunde færdig prædiken (der alligevel altid lige bliver finpudset
søndag morgen).
Inden jeg når så langt ringer kirkekontoret. Der er
et dødsfald. Bisættelsen skal være i næste uge. Jeg
afbryder mit skriveri. Kontakter de på rørende og får
lavet en aftale om at mødes i morgen. Jeg lægger
telefonen og forsætter hvor jeg slap.
>>
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Fredag formiddag kører jeg ud til den familie, der
skal have bisættelse i næste uge. De fortæller, hvordan det hele er gået for sig. Om den sidste tid. Om
hele det levede liv. De samtaler gør altid stort indtryk på mig. Nogen gange fornemmer man, at taknemmelighed overskygger alt, fordi der egentlig var
så meget at sige tak for. Andre gange overskygges
det af alt det, der slet ikke gik, som det skulle. Det vi
aldrig rigtig fik fortalt. Det vi måske misbrugte. Fordi
man som præst forholdsvis ofte er en del af de samtaler, bliver man virkelig opmærksom på, i hvor høj
grad vi holder hinandens liv i vores hænder. At vi
hver især har et kæmpe ansvar, ikke kun for vores
eget liv, men så sandelig også for hinandens. At
vores liv er her og nu, og ingen ved, hvornår vi ikke
er her mere.

juleaften. Og da første salme begynder er det som
om taget letter. Selv er jeg ret vild med at gå til gudstjeneste. Nogen siger, at det er med gudtjenesten
lige som med stærk alkohol og tobak. Det er lidt
besk i begyndelsen, men stærkt vanedannende. –
Det kan jeg godt nikke genkendende til.

På vej tilbage stopper jeg op ved sognegården. De
salmer, vi lige har aftalt, skal gives videre til organisten. Der skal skrives en hilsen i børnebiblerne som
dåbsbørnene skal have på søndag og en hilsen til
fadderne. Og så bliver jeg faktisk også lige nødt til
at kaste et blik på forberedelsen til konfirmanderne
på tirsdag.

Da jeg går ned af Grenåvej og på samme tid nærmest kan dufte søndagsfrokosten i mit køkken og
mærke trætheden kravle op ad min ryg, rammes
jeg af stor taknemmelighed! Taknemmelighed over
at lave det jeg gør, lige netop her.

Lørdag har jeg umiddelbart ikke nogen aftale i
kalenderen!!! Der kunne have været en begravelse.
Der kunne have været et bryllup. Der kunne have
været en dåbsgudstjeneste. Men der er ingenting!!!
Vi tager os god tid med morgenmaden, men inden
jeg er færdig, ringer telefonen. Det er fra hospitalet.
Et sognebarn er blevet indlagt. Det er alvorligt. Og
vedkommende vil tale med den præst, han kender.
Jeg springer i bilen og kører afsted.
Søndag morgen vågner jeg før alle andre i huset.
Prædiken skal lige finpudses…Jeg tulrer rundt for
mig selv og koncentrerer mig virkelig. Jeg går i
sognegården. Klæder om. Går op i kirken. Den er
stuvende fuld. Alle dem jeg bare altid kan regne
med er der; de er kommet. De tre dåbsfamilier.
Konfirmanderne og en god del af deres forældre.
Det er simpelthen så skønt! Det føles næsten som

Det hele går, som det skal. Babyer bliver døbt.
Prædiken bliver holdt (og jeg havde faktisk også fornemmelsen af at der blev lyttet). Der er mange til
alters. I det hele taget er jeg okay træt og tilfreds!
Mens jeg tager præstekjolen af bladrer jeg lige
kalenderen for næste uge igennem. Den byder på
vielsessamtale og bryllup, gudstjeneste på plejehejmmet, møde med provsten, konfirmander, bisættelse og alt det, jeg slet ikke ved noget om endnu…

Tirsdag den 20. februar kl. 19.30 er der
koncert med jazz-trioen Indra, som består
af Indra Rios-Moore, vokal; Bejamin Trærup,
saxofon og Thomas Sejthen på bas. Trioen
er på rekordtid blevet internationalt kendt,
og den var forbi Skødstrup Kirke for et par
år siden, hvor gruppen spillede en fantastisk koncert! Trioen har gennem årene
vundet flere musikpriser i ind – og udland.
Indra’s stemme er blevet sammenlignet
med nogle af jazzens største navne f.eks.
Billie Holiday. Så kom til en koncert med
musik af høj karat !
Der er fri adgang til koncerten.

Skødstrup Kirkeblad
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JULEKONCERT
M/ AARHUS STUDIEKOR

JULEKONCERT

Onsdag den 13. december kl.19.30 er der julekoncert med Aarhus Studiekor dirigeret af Mathias
Skaarup Sørensen. Koret synger velkendte, danske
julesange og -salmer, engelske christmas carols i
nye, spændende arrangementer og værker for kor
og orgel af W.A. Mozart og J. Brahms.
Der er gratis adgang.

Søndag den 3. december kl.16
er der julekoncert i kirken med Skødstrup
Kirkes Pigekor og Skødstrup Kirkes Kantori.
Der vil blive sunget julemusik fra nær og
fjern, og traditionen tro indledes koncerten
med Lucia-optog.
Efter koncerten er der kaffe i sognegården.
Der er gratis adgang. Velkommen til en
festlig optakt til den forestående jul!

KONCERT MED INDRA
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SOGNEAFTEN
 ET AKTUELT FOREDRAG

ALLE HAR ET LIV, DER ER VÆRD AT LEVE
Ved rejsejournalist og globetrotter
Anders Kofoed Pedersen

Onsdag den 28. februar kl. 19.00
I denne verden handler alt om at præstere, og om
at ramme en topplacering i sit lokale hierarki. Din
og min værdi måles efter, hvad vi kan præstere, og
som ung i dag er det et pres, som kan synes uudholdeligt. Derfor bliver verden ofte til et sted, hvor livet
ikke leves – men overleves. Tro ikke på myten om det
grønnere græs…
Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at lykkes, må vi
starte med at forstå, at vi alle sammen har et liv, der
er værd at leve.
• Hvordan lever vi med os selv og hinanden?
• Hvordan vokser vi som mennesker
gennem hele livet?
• Betyder vi noget for andre mennesker?
• Er vi, hvad vi gør os selv til, eller har vi
også værdi lige meget hvad?
Foredraget bliver serveret i en uhøjtidelig ramme
med lige dele humor, alvor og et kærligt spark.
(Sogneaftenen er åben for alle og konfirmanderne
er med denne aften)
Der er fri adgang til arrangementerne. For kaffen
betales 30 kr. som går til Menighedsplejen.

FILMOPTAGELSER
I SKØDSTRUP KIRKE
Tidligt om morgenen ringer det på døren, og de
første morgenfriske filmfolk står uden for døren.
De hilser, smiler og efter et par venlige bemærkninger til at starte dagen på, går de målrettet
ind på præstekontoret for at stille stativer, lys og
kamera op. Imens bliver der flyttet lidt på et par
bøger, og skrivebordet rykkes, så optagelserne
kan begynde. Skuespillerne ankommer en efter
en og ser på manus en ekstra gang. Filmens
hovedperson låner præstekjolen, og optagelserne kan begynde.
Et par timer senere begynder optagelserne i
kirken. Hovedpersonen skal tale fra prædikestolen og der filmes en scene ved alteret og en på
kirkegården. En person fra præstens fortid dukker op. Hvad lavede præsten egentlig før?
Det bliver en kortfilm produceret af elever fra
Potemkin Film i Aarhus. Den skal gerne vises ved
filmfestivaler.
Tak fordi I havde lyst til at bruge netop
Skødstrup Kirke og omgivelser som scenografi
– og held og lykke med det videre arbejde med
filmen.
Af Erik Søndergård

Fra venstre ses: Karoline Vinge Jensen (produktionsleder), Lisbeth Christensen (skuespiller), Morten Lilleris
(fotograf), Martin Arnold Agersnap (skuespiller),
Anne-Mette Weise Pedersen (skuespiller), Billy Woods
(tonemester), Henrik Glahder (skuespiller), Frederik
Westergaard (producer), Jonathan Overgaard Munk
(manuskriptforfatter), Jonas Frost Brændgaard
(instruktør). Pigen på gulvet hedder Simone
Reinholdt Nielsen (klipper).
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Gudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00. Kaﬀe og underholdning er i sognegården.

JANTELOV
OG
HJERTELOV
PH
 EN VISE OM DANMARK

Ved Jørgen Skammeritz

Ved Poul Smedegaard Andersen

Tirsdag den 30. januar kl. 14.00

Tirsdag den 27. februar kl. 14.00

I over et halvt århundrede satte PH sit
umiskendelige aftryk på dansk kultur med
sin nyskabende og igangsættende vitalitet.
Han var multikunstner, og hans talent
rakte langt. En provokerende, veludviklet
skarpsindighed bragte ham ofte på kollisionskurs med de gængse økonomiske
og politiske opfattelser. I foredraget
skildres Poul Henningsens liv i al sin
mangfoldighed. Mange af hans viser er
blevet til elskede klassikere, som vi skal
synge flere af i løbet af dagen.

De fleste kender Aksel Sandemoses bog
“En flygtning krydser sit spor”, som handler
om janteloven og ikke mindst om Nykøbing
Mors. Skammeritz har til denne eftermiddag
lavet et humoristisk sammendrag af danskens forhold til janteloven, belyst ud
fra hverdags ting. Jørgen Skammeritz som
til daglig arbejder som sygeplejerske på
skadestuen i Århus kunne godt tænke
sig at vi i stedet indførte en hjertelov. Et
humoristisk foredrag med bid og vid om
os alle sammen og vores hverdag.

JULEKONCERT MED SKØDSTRUPLØGTEN KORET
Mandag den 4. december kl. 19.00 i Skødstrup kirke.
Koret synger et blandet program med danske og udenlandske salmer/sange under ledelse
af Christian K Lorentzen. Derudover spiller violinist Mathias Flodgaard Høgsbro solo.
Efter koncerten er der kaffebord og fællessang i sognegården.
Koncerten er gratis. Kaffe/kage koster kr. 20.
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FAMILIEGUDSTJENESTER
– en god tradition

JULEGUDSTJENESTER
FOR ALLE BØRN UNDER
SKOLEALDEREN
Kom og hjælp præsten med at
genfortælle juleevangeliet.
Gudstjenesten varer en halv time, hvorefter der er saft og hygge i sognegården.
Tirsdag den 12. december kl. 10.00
Torsdag den 14. december kl. 10.00
Fredag den 15. december kl. 10.00
TILMELDING
senest søndag den 10. december
kl. 13.00 på tlf.: 86 99 22 08 eller mail:
skoedstrup.sogn@km.dk
Anita Fabricius, Susanne Kristensen
og Erik Søndergård

BØRNEGUDSTJENSTER
I VINTEREN 2018
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.
4. januar ved Susanne Kristensen
Emne: Hellig tre konger
1. februar ved Erik Søndergård
Emne: De betroede talenter
1. marts ved Anita Fabricius
Emne: Den barmhjertige samaritaner

Søndag den 26. februar kl. 13.00

HUSK TILMELDING
altid senest søndagen før via facebook
eller skoedstrup.sogn@km.dk og
angiv hvor mange børn og voksne,
der kommer.

Kom gerne udklædt og slå katten af tønden
efter gudstjenesten. Vi får kaffe, saftevand
og fastelavnsboller i sognegården.

Gitte Smærup og Ditte Marinaro
tilbereder maden.

FASTELAVN

Skødstrup Kirkeblad
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GUDSTJENESTER I JUL OG NYTÅR
JULEGUDSTJENESTER
Søndag den 24. december
kl. 12.15
kl. 13.30
kl. 14.45
kl. 16.00

Erik Søndergård
Erik Søndergård
Anita Fabricius
Anita Fabricius

Juledag den 25. december
kl. 10.00

Anita Fabricius

2. juledag den 26. december
kl. 10.00

Susanne Kristensen

VELKOMMEN TIL JULEGUDSTJENESTE
Der er parkeringspladser ved kirke, sognegård og Grenåvej. Det er også muligt at parkere langs kirkegården.
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.

NYTÅRSGUDSTJENESTE
Søndag den 31. december kl. 14.00
Nytårssalmer og nytårsprædiken i kirken.
Menighedsrådet byder på champagne
og kage efter gudstjenesten.
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LEGENDE LET KRISTENDOM!
Ved du, hvor mange klokker, der hænger oppe i tårnet på Skødstrup Kirke? Enhver minikonfirmand ville lynhurtigt kunne svare: ”tre!” For de har nemlig været helt deroppe! Lagt deres hænder
på de tunge, kolde klokker, holdt sig for ørerne, når de stille og uden automatik lige giver et enkelt
rungende ring, åbnet lugerne og nydt udsigten ud over vores by.
Kort sagt, når minikonfirmanderne er færdige med deres
forløb i Skødstrup Kirke, har de styr på lidt af hvert. Deres
bamser er blevet døbt i døbefonten. Fortællingerne bag
vores sirligt udskårne altertavle sidder under huden, de kan
nogle af historierne bag navne og tal på gravstenene, de
ved, at et orgel har piber, der hverken oser eller lugter, de
kan synge med på en håndfuld salmer og genfortælle historier fra Bibelen. De ved, at kirken er deres, og de får et godt
og relevant kendskab til den kristendom, som hele vores
kultur bygger på.
Hvert år bliver tredje årgang fra Skødstrup Skole inviteret til minikonfirmand i kirken efter skoletid. I det forgangne
efterår har vi haft glæden af børn fra 3. a og 3. c og i foråret
bliver 3. b, d og e inviteret. Vi glæder os altid til at tage i mod
jer! Det er hyggeligt og legende let!
Anita Fabricius

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 eller se mere på www.skoedstrup-kirke.dk

Skødstrup Kirkeblad
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KIRKEFILMKLUB
MIN FAR TONI ERDMANN

MANCHESTER BY THE SEA

Tirsdag den 5. december 2017 kl. 19.00

Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.00

Den tyske karriekvinde Ines arbejder på et outsourcing-projekt i Bukarest, da hendes far dukker uanmeldt op.
Winfred vil gerne ind på livet af hende, men det er
svært, og i afmagt iklæder han sig en kikset paryk
og falske tænder, hvorefter han – under dæknavnet
Toni Erdmann – begynder at mingle med hendes
venner og forretningsforbindelser.
Der er heldigvis mening bag galskaben, for tosserierne er filmens og Tonis redskab til at åbne op for
følelserne.
I Cannes grinte
publikum, så tårerne
trillede, og kritikerne
tildelte filmen det
højeste stjernesnit,
der nogensinde er
givet på festivalen.

Efter den karismatiske Joe Chandlers død får hans
lillebror Lee endnu et mindre chok, da det går op
for ham, at Joe i sit testamente har indsat ham som
formynder og værge for sin 16-årige teenagesøn
Patrick.
Lee tager orlov fra sit arbejde og vender modstræbende tilbage til Manchester-by-the-Sea for at finde
ud af, hvad han skal stille op med forholdet til sin
nevø.
Hans tilbagevenden tvinger ham også til at forholde
sig til fortiden, der skilte ham fra sin kone Randi, og
sine mange skjulte bånd til det lille samfund, hvor
han blev født og voksede op.

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.

14

Skødstrup Kirkeblad

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

KÆD
ORDENE
SAMMEN

HERRE

Ordene indsættes i en kæde
så hvert ord kan kædes sammen
med det foregående.

Eks.:
FOD-SPOR-SKIFTE-NØGLE

KASSE

UGLE

SKO

HANDEL

BOG

CYKEL

HORN

DÅBSTRÆF
 KIRKE FOR DE YNGSTE

Af Birgit Furholm
Løsning på opgaven i det sidste kirkeblad

Søndag den 14. januar kl. 13.00
De 27 stednavne er:
Bethlehem
Judæa
Israel
Jeriko
Golgata
Jerusalem
Nazaret
Galilæa
Nilen

Emmaus
Sodoma
Gomorra
Babylon.
Bethania
Mesopotamien
Damaskus
Hebron
Sinaj

Jordan
Ararat
Eufrat
Kapernaum
Nain
Kyrene
Genezaret sø
Zion
Ægypten

Vinder af to biografbilletter blev:
Ulrik Fredensborg. Præmien er tilsendt.

Dåbstræf for alle børn, der blev døbt
i 2011. Velkommen til en kort gudstjeneste
i børnehøjde.
Vi fortæller de små jubilarer,
hvad der sker i kirken, og de får lejlighed
til at dyppe fingrene i dåbsvandet.
Bagefter er der kaffe, sodavand og kage
i sognegården og mulighed for at lave
din helt egen døbefont.

Vel mødt!
Susanne Kristensen,
Erik Søndergård og Anita Fabricius

Skødstrup Kirkeblad
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KIRKESTATISTIK 2016

SOGNEKALENDEREN

Døbte: ................................................. 121
Konfirmerede: ................................ 83
Vielser og velsignelser: ............. 12
Begravelser: ..................................... 48

December

JULEHJÆLP
Der kan søges om julehjælp
hos Skødstrup Sogns
Menighedspleje,
Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup.
eller på skoedstrup.sogn@km.dk.
Julehjælpen er i år (pga. skatteregler) primært købmandskurve.
Der er dog mulighed for at få
gavekort til børn ved oplysning
om barnets/børnenes cpr. nr.
samt aktivering af barnets/børnenes frikort på www.skat.dk .
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 6. december
kl. 13.00.
Ansøgningen bedes
mærket ”Julehjælp”.

Fredag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Søndag

den 1.
den 3.
den 5.
den 6.
den 12.
den 13.
den 13.
den 14.
den 15.
den 20.
den 22.
den 24.
den 24.
den 24.
den 24.
den 25.
den 26.
den 31.

kl. 19.00
kl. 16.00
kl. 19.00
kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 15.00
kl. 19.30
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 14.30
kl. 12.15
kl. 13.30
kl. 14.45
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 14.00

Pigekoret - Luciaoptog på Rosenbakken
se omtale
Julekoncert
Kirkefilmklub
se omtale
Menighedsrådsmøde i Sognegården
se omtale
Julegudstjeneste for børn
Pigekoret – Luciaoptog på Kløvervangen
se omtale
Koncert - Aarhus Studiekor
Julegudstjeneste for børn
se omtale
Julegudstjeneste for børn
se omtale
Julegudstjenester for Skødstrup Skole
Julegudstjeneste på Kløvervangen
Juleaftengudstjeneste
Juleaftengudstjeneste
Juleaftengudstjeneste
Juleaftengudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Nytårsgudstjeneste

den 4.
den 14.
den 24.
den 29.
den 30.
den 30.

kl. 17.00
kl. 13.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 19.30

Børnegudstjeneste med spisning
Dåbstræf
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste
Kirkefilmklub

se omtale
se omtale

kl. 17.00
kl. 13.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 19.00

Børnegudstjeneste med spisning
Fastelavnsgudstjeneste
Koncert
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste
Sogneaften

se omtale
se omtale

Januar
Torsdag
Søndag
Onsdag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag

se omtale
se omtale

Februar
Torsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Mandag
Tirsdag
Onsdag

den 1.
den 11.
den 20.
den 21.
den 26.
den 27.
den 28.

se omtale

Skødstrup Menighedsråd

KIRKEKAFFE
Efter gudstjenesten er der kaffe, te, småkager og hygge i kirken.
Det er den 28. januar og 25. februar.
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GUDSTJENESTER
I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR

December
Den 3. 1.s.i.adv.
kl. 10.00 Erik Søndergård
Den 10. 2.s.i adv.
kl. 10.00 Anita Fabricius
Se omtale
Den 12. Børnejul
kl. 10.00 Susanne Kristensen
Se omtale
Den 14. Børnejul
kl. 10.00 Susanne Kristensen
Se omtale
Den 15. Børnejul
kl. 10.00 Susanne Kristensen
Den 17. 3.s.i. adv.
kl. 10.00 Erik Søndergård
Den 24. 4.s.i adv.
Juleaften
kl. 12.15 Erik Søndergård
kl. 13.30 Erik Søndergård
kl. 14.45 Anita Fabricius
kl. 16.00 Anita Fabricius
Den 25. Juledag
kl. 10.00 Anita Fabricius
Den 26. 2. juledag
kl. 10.00 Susanne Kristensen
Den 31. Nytår
kl. 14.00 Erik Søndergård

Januar

Februar

Den 4. Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Susanne Kristensen

Den 1. Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Erik Søndergård

Se omtale

Den 7. 1.s.e.H3K,
kl. 10.00 Anita Fabricius
Den 14. 2.s.e.H3K
Se omtale
Dåbstræf
kl. 13.00 Susanne Kristensen
Den 21. Sidste s.e.H3K
kl. 10.00 Anita Fabricius
Den 28. Septuagesima
kl. 10.00 Erik Søndergård
Den 30. Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Anita Fabricius

Se omtale

Den 4. Seksagesima
kl. 10.00 Anita Fabricius
Den 11. Fastelavn
kl. 13.00 Susanne Kristensen
Se omtale

Den 18. 1.s.i fasten
kl. 10.00 Erik Søndergård
Den 25. 2.s i fasten
kl. 10.00 Anita Fabricius
Den 27. Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Erik Søndergård

Se omtale

Se omtale

Marts
Den 1. Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Anita Fabricius
Se omtale

Den 4. 3.s.i fasten
kl. 10.00 Erik Søndergård

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

