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Susanne Kristensen
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Kordegn: Lene Friis Kanstrup
Kontoret er åbent man.-fre. kl. 9.30 -13.00,
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Organist og korleder (Kantor?)
 
Torben Holm Christensen
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Kirkelige handlinger
Kontakt kirkekontoret i forbindelse med:
Fødsel, dåb og navngivelse, vielse,
konfirmation, ind-/udmeldelse af
folkekirken og begravelse/bisættelse.
Kirkebilen
Til alle gudstjenester og til menigheds
rådets 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.
For- og bagside billede
Vinterbillede af Skødstrup Kirke,
taget af Erik Søndergård.

Kirketjenere
 Gitte Smærup, tlf. 21 41 48 36
 Ditte Marinaro, tlf. 40 62 45 30

Redaktion
 
Erik Søndergård (ansv.)
 
Birgit Svenningsen
 
Birgit Furholm
 
Anita Fabricius
 
Susanne Kristensen
 
Lene Friis Kanstrup

Mini-konfirmandlærer
 Lene Frahm Nygaard, tlf. 25 14 46 84 (barsel)
 Lis Rigmor Nellemann (barselsvikar), tlf. 28 91 16 05

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

Find os desuden på hjemmeside:
www.skødstrup-kirke.dk og facebook!

Deadline næste nr:	  1. januar 2019
Udkommer:	  1. marts 2019
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LOGO
Det nye logo for Skødstrup kirke signalerer åben
hed og rummelighed med den brudte cirkel, hvor
kirken bryder igennem, på et fundament af marker
og hav. Både udsigten og lyset er centrum i logoet.

Farverne er
inspireret af lyset,
markerne og vandet
omkring Skødstrup.

Tanken er at signalere lys, lokal forankring, udsigt,
bakkeskråning bølger, højt til loftet, åbenhed, rum
melighed, kvalitet, synlighed og historie i et let og
positivt design.
Menighedsrådet

UDVIDELSE AF
SOGNEGÅRDEN
Kompetente arkitekter har udarbejdet nogle inspi
rerende forslag til udvidelsen af sognegården. Vi
er nu et skridt nærmere i processen, hvor menig
hedsrådets vision er skabe en sognegård, som
samler byens borgere i aktiviteter og sociale arran
gementer inde såvel som ude. Udvidelsen kobles
til eksisterende byggeri for at skabe en sammen
hængende sognegård, med fokus på de ansat
te, plads til fællesskab i relation til kirken, til byen
og for de enkelte borgergrupper. Det er et tilbud
for byen og en udvidelse af byens rum midt i det
grønne.
Menighedsrådet
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BLIND MED 1000 ØJNE
- OM FORFÆNGELIGHED
Af sognepræst Erik Søndergård

Godt og fornuftigt er det at hige efter ander
kendelse, kærlighed og velstand, mens en for
fængelig stræben efter tom ære er problematisk.
Forfængelighedens tomme ære viser sig, når vi kun
kan lide at være til, fordi andre roser os, ser os og
beundrer os. Den forfængelige er dybt afhængig af
de andres blik og er ikke sig selv. Den forfængelige
vil give sit liv for blive set.
Med en sund forfængelighed passer vi på vores
image og omdømme. I den ødelæggende for
fængelighed kan vi ikke holde ud at være til uden
andres beundring og anderkendelse. Vores person
lighed forsvinder til fordel for en sminket overfla
de, en kliche, en behagesyge, en evindelig stræben
efter de andres tilbedelse, så vi bliver en hul skal,
varm luft og ren overfladiskhed. Livet bliver ingen
ting, når vi vil dø for de andres beundring og købte
”likes”.

Hvad spejlet fortalte
Hvorfor dog leve i et vedvarende selvbedrag?
Hvorfor leve med et indre tomrum frem for en vir
kelighedsnær personlig identitet? Hvorfor blive et
menneske som man egentlig ikke vil være?
Meget kan lede os til at styres af et billede, vi selv
eller andre har skabt. Bliver vi mødt med billig smi
ger og overdreven ros, kan vi ende med at tro på
det. Opnår vi pludselig velstand og hurtig forfrem
melse kan vi pludselig blive arrogante og indtage en
kunstig rolle, fordi vi ikke nåede at vokse med opga
ven, men tror os for betydningsfulde.
Dronningen i eventyret Snehvide anede måske pro
blemet og spurgte spejlet: ”Lille spejl på væggen
der, hvem er smukkest i verden her?” Spejlet svare
de ærligt, at dronningen da var meget pæn, men
Snehvide var bestemt smukkest. Dronningen ville
slå Snehvide ihjel i sit forfængelige raseri. Hun var
ikke sig selv, men sin forfængelighed. Hun var kun
sin falske maske, sin sminke og indre tomhed.
Et kunstigt og utroværdig menneske kan ikke skabe
tillid og troværdighed omkring sig. Det kan gøres
bedre!

Farvel til forfængelighedens verden
Det gode liv handler blandt andet om at blive sig
selv, afslappet og naturlig. At mærke livet, moden
heden og virkeligheden, hvor vi end befinder os.

Øjnene ser alt andet end afslappet ind i spejlet på
Léon Perraults maleri Vanitas (latin: Forfængelighed)
fra 1886.

Den livsglade digter og biskop Thomas Kingo elske
de god mad, skønhed, arbejde, andres agtelse, kær
lighed og smukke ord. Derfor er det ikke verden,
men forfængelighedens verden han siger farvel til i
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Påfuglen symboliserer meget forskelligt såsom opstandelse, evigt liv, Solen (især dens opgang), himmelhvælving og stjerner,
øjne, skønhed og pragt, men også forfængelighed og hovmod. “Øjnene” på fuglens halefjer er til pynt og ser ingenting,
ligesom den forfængelige er blind i Kingos salme.

sin kendte salme Far, verden, far vel. De første syv vers
slutter med ordet forfængelighed. Forfængelighed er
en af de klassiske dødssynder, hvor noget godt kam
mer over og bliver livsødelæggende.
Som barok digter anvender Kingo metaforer, vi let
kan se for os, og den forfængeliges jagt efter tom
ære males med ordene:
”med tusinde øjne du dog løber blind;
hvad est du, når man dig ved solen har set?
Forfængelighed”
(DDS 615 vers 6)
Den forfængelige vil ses og ses og ses af mindst
tusind øjne, men jager blindt efter andres yndest og
gunst, og har ikke selv nogen personlighed at vise.
Hvordan skal man kunne stå op i sin egen ret som
menneske, hvis alt afhænger af de andres beun
dring?

Livet kan bestemt leves bedre. Som modgift til for
fængelighedens livsholdning bruger Kingo lignel
sen om Den rige mand og Lazarus. Den rige mand
levede i overflod, luksus og med andres beundring.
Uden for hans dør lå den fattige og syge Lazarus,
men den rige så ham ikke. Da de døde endte den
rige mand et pinefuldt sted, mens Lazarus lå til
bords hos Abraham. Den rige pintes over at være
en tom illusion, mens Lazarus hvilede som et men
neske med identitet. Lignelsen viser det livgivende
i at være båret af en grundlæggende tilgivelse og
accept, der gør det lettere at tage imod livet, dagen
og vejen som det menneske, man er.
Der er forskel på forfængelighedens tomme ære og
at være nogen som menneske. Vi behøver ikke nøjes
med ingenting, for vi kan sagtens stå ved os selv og
hinanden.
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SOGNEAFTEN – ET AKTUELT FOREDRAG
FRA FOLKESKOLELÆRER
TIL FORFATTER
– fra virkelighed til drøm eller omvendt!
Ved forfatter Anni Bahnson

Onsdag den 30. januar 2018 kl. 19.30
Annie Bahnson fortæller historien om, hvordan hun
gik med en drøm i maven i mange år, før hun ende
lig handlede på den.
Hun fortæller om, hvordan hun kom ind på
Forfatterskolen for Børnelitteratur og pendlede mel
lem Århus og København i to år, hvorefter hun
sagde sit faste job op og nu satser på et liv som fuld
tidsforfatter. Glæden ved det første manuskript, der
blev antaget. Skuffelsen over at få et afslag. Glæden
ved endelig at sidde med den første bog i hånden.
At turde tage chancer og at acceptere, at der ikke
længere er noget, der hedder fast løn. At forfølge
sine drømme, og at det aldrig er for sent.

Gennem aftenen fortæller hun om sit forfatterskab
og læser højt.
Bøgerne kan købes til en favorabel pris på aftenen,
og Annie signerer gerne!

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 kl. 10.00 og 11.30.
Kontakt Kristine Thastum på kristinethastum@gmail.com
Har du spørgsmål så ring på mobil: 29 61 12 34
www.skødstrup-kirke.dk

Skødstrup Kirkeblad
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Samtalesalon Århus Nord

6 SAMTALESALONER – 6 SOGNE
Så er vi klar med god Rødvin, Baguette og Brie og
Dybe Samtaler om Livet.

Torsdag den 10. januar kl. 19.30:
Lystrup Kirke, TEMA: Lykke

Med inspiration fra 1920’ernes salonsamtaler i Paris
og filosofiske saloner på Vesterbro i København
anno 2018 åbner vi for samtaler med mennesker,
der ikke nødvendigvis ligner dig selv. Med salon
samtalerne tilbyder vi et rum for intensive og eksi
stentielle samtaler om menneskelivet, om lykke,
sårbarhed, frygt og den hunger efter nærværende
møder med andre, som mange af os kender.

Tirsdag den 29. januar kl. 19.30:
Elev Sognehus, TEMA: Sårbarhed

Vi stemmer rummene med musik og lys, sørger
for tapas, rødvin og gode non-alkoholiske drikke,
så der er noget for enhver smag, og først og frem
mest sætter vi rammerne for gode intense samtaler.
Hver aften begynder med en halv times kvalificeret
oplæg, hvorefter samtalerne sættes fri og samtidig
styres, så I kommer ud i kroge, I ikke nødvendigvis
selv ville have fundet vej til.

Torsdag den 28. februar kl. 19.30:
Egå Sognegård, TEMA: Mødet
Torsdag den 7. marts kl. 19.30:
Skæring Kirke, TEMA: Tro
Torsdag den 21. marts kl. 19.30:
Skødstrup Sognegård, TEMA: Frygt
Torsdag den 4. april kl. 19.30:
Lisbjerg Sognegård, TEMA: Valg

SAMTALESALON

- Aarhus Nord

Så tag din ven eller veninde med og mød nye men
nesker ved 6 Samtalesaloner i Århus Nord.
6 SAMTALESALON
ER
6 SOGNE
LYSTRUP | ELEV
EGÅ | SKÆRING
SKØDSTRUP | SKEJ
BY/LISBJERG

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.30

EVE KOMMER TIL SKØDSTRUP!
Det prisvindende pigekor bestående af 35 piger
i alderen 15-22 år, synger ved denne koncert en
række helt nye arrangementer af gamle danske
folkemelodier, særligt arrangeret til EVE af Niels
Nørgaard og Ole Faurschou. Desuden vil man kunne
opleve en afdeling med musik af unge, nulevende
komponister fra Danmark, Estland, USA og Island
som skriver med hver deres tonesprog og musikal
ske baggrund i bagagen.

EVE ledes af Birgitte Næslund Madsen, som er lek
tor i musik og engelsk på Egaa Gymnasium, og som
desuden er stifter af flere kor for børn og unge og
tilknyttet Den Jyske Operas ungdomstalentprogram
TalentU.
Musik af bl.a Niels Nørgaard, Ole Faurschou, Søren
Møller, Laura Jekabsone, Susan LaBarr, Hreiðar Ingi
Þorsteinsson.
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KONCERT – AKKORDEON & SAXOFON
Søndag d. 20. januar kl. 16 spiller Duo Passion kon
cert i Skødstrup Kirke. Duoen består af Julija Skipore
på akkordeon og Bartlomiej Warwryniuk på saxofon.
Julia er uddannet på Jazep Vitols Musikakedemi i
Riga og på Syddansk Musikkonservatorium, og hun
har derudover studeret på Conservatorio Di Musica
G. Verdi i Milano. Hun har endvidere modtaget pri
ser ved internationale konkurrencer i bl.a. i Italien,
Estland og Rusland. Hun har spillet koncerter flere
steder i Europa.
Bartlomiej er uddannet på Fryderyk Chopin
Musikkonservatoriet i Warszawa, Syddansk Musik
konservatorium og det Jyske Musikkonservatorium
i Aarhus. Han har spillet koncerter i bl.a. Polen, Italien
og USA.

Tjaikovskij, Piazolla samt originale kompositioner af
Bartlomiej selv.

Koncerten byder på en buket af både klassisk,
moderne, jazz og fransk musik af bla, Strauss,

Der er gratis adgang

KONCERT
– CELLO OG KLAVER
Søndag d. 24. februar kl. 16 kommer Duo Rastogi/Fredens og spil
ler koncert i Skødstrup Sognegård. Duoen består af Janne Fredens på
cello og Søren Rastogi på klaver. De har efterhånden spillet rigtig mange
koncerter over hele landet. Janne Fredens spiller desuden også i Jalina
trioen, som har vundet priser ved mange internationale kammermusik
konkurrencer, og i 2004 modtog trioen P2 Prisen for årets bedste kam
mermusik-cd.
Søren Rastogi har vundet priser ved flere konkurrencer bl.a. Nordisk
Pianistkonkurrence og han har været solist ved Aarhus Symfoniorkesters
koncerter.
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.

NARCISSISME

TUREN GÅR TIL PERU

Ved Susanne Møberg

Med Birte & Knud Buch-Jepsen

Tirsdag
den 29. januar
kl. 14.00

Tirsdag den 26. februar kl 14.00

Susanne Møberg er uddannet pædagog
med særlig interesse for psykologien.
Hun har arbejdet på Psykiatrisk
Børnehospital i Århus samt inden for
voksenpsykiatrien.
Nu har hun sin egen virksomhed og har
udgivet flere bøger bl.a. bogen ”Forelsket
i en narcissist”. Susanne Møberg vil dele
ud af sin store viden om de narcissistiske
personlighedstræk.

Oplev Peru og det store avancerede
inkarige, som blev ødelagt af spanske
soldater, som plyndrede landet for guld
og sølv. Få et indblik i inkaernes byggestil,
hvor husene kan modstå jordskælv. Tag
med til Sydamerikas mest besøgte turist
attraktion Machu Picchu, oplev et
primitivt øsamfund uden el og
et andet samfund, der lever
på øer af siv i Titicasøen.
Der vises eksempler på
indianernes husflid af
alpaka-uld.

KYNDELMISSE
Søndag d. 3. februar kl.19.00 er der traditio
nen tro musikgudstjeneste i anledning af kyn
delmisse. Det er en gammel tradition, at man i
kirken på denne tid af året fejrer kyndelmisse.
Vi fejrer, at vi er halvvejs gennem vinteren, og
at lyset langsomt er begyndt at vende tilbage.
Kirken vil være oplyst af stearinlys og gudstje
nesten vil være en vekselvirkning mellem fællessang, musik, korsang og oplæsning. Gudstjenesten
varer ca. 1 time. Skødstrup Kirkes Kantori synger under ledelse af organist Torben Christensen og
sognepræst Susanne Kristensen læser læsningerne.
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GUDSTJENESTER
I JUL OG NYTÅR
JULEGUDSTJENESTER
Mandag den 24. december
Kl. 11.00 (…mest for børn)
Susanne Kristensen
kl. 12.15 Erik Søndergård
kl. 13.30 Erik Søndergård
kl. 14.45 Anita Fabricius
kl. 16.00 Anita Fabricius
Der er parkeringspladser ved kirke, sogne
gård og Grenåvej. Det er også muligt at par
kere 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
v/ Sognepræst Anita Fabricius

MANDAG DEN 31. DECEMBER KL. 14.00
Nytårssalmer og nytårsprædiken i kirken.
Menighedsrådet byder på champagne og
kage efter gudstjenesten.

JULEKONCERT
Søndag d. 2. december kl. 16
er der julekoncert med Skødstrup Kirkes
Pigekor og Skødstrup Kirkes Kantori.
Desuden medvirker koret S.A.N.G.
Der synges julemusik fra nær og fjern
og traditionen tro indledes koncerten
med det stemningsfulde Lucia-optog.
Efter koncerten er der kaffe i Sognegården,
og der er gratis adgang.
Velkommen til en festlig optakt
til den forestående jul.
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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, hvor
efter der er saft og hygge i sognegården.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Fredag

den 10. december kl. 10.00
den 11. december kl. 10.00
den 12. december kl. 10.00
den 14. december kl. 10.00

BØRNEGUDSTJENESTER I
VINTEREN

TILMELDING senest
fredag den 7. december kl. 13.00
på tlf.: 86 99 22 08 eller mail:
skoedstrup.sogn@km.dk

Vi samles kl. 17.00 i kirken til en kort guds
tjeneste i absolut børnehøjde. Efter guds
tjenesten er der aftensmad i sognegården
(20 kr. pr. voksen – børn spiser gratis!).

Sognepræst Erik Søndergård

Onsdag den 9. januar
ved Anita Fabricius. Om at komme for sent

JULEGUDSTJENESTER
FOR BØRN I
SKOLEALDEREN?
Den 21. dec. (sidste skoledag) får vi
dagen igennem besøg af alle de glade
børn og unge fra Skødstrup Skole
Sognepræst Anita Fabricius

Torsdag den 7. februar
ved Susanne Kristensen. Lys og Mørke
Torsdag den 7. marts
ved Erik Søndergård. Spise med grise
HUSK TILMELDING altid senest
søndagen før via skoedstrup.sogn@km.dk
eller facebook og angiv hvor mange børn
og voksne, der kommer. Og sæt kryds
i kalenderen den 3. marts kl. 13.00,
hvor vi byder indenfor til fastelavn!
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LANGT UDE
I EN SKOV…

HVIS I SELV
MÅ BESTEMME…
Hvis I helt selv må bestemme,
hvordan skal en gudstjeneste så se ud?
Hvad skal den indeholde?

Konfirmanderne fra 7.Y blev en skøn efterårs
dag i september kørt langt ud i en skov! Inddelt
i grupper og med en GPS og et kort i hånden
skulle de finde frem til 9 forskellige poster med
hver deres udfordring og samarbejdsøvelse. Hver
post tog udgangspunkt i en fortælling fra kristen
dommen og præmien for hver løst opgave var et
symbol, som til sidst skulle bruges til at få fat i de
nøgler, der kunne låse den store skattekiste op!!!
Det blev en herlig anderledes dag med adskillige
kilometer på skridttælleren, sjov og virkelig godt
humør.
(Og de øvrige konfirmander skal selvfølgelig på tur
til foråret)
Anita Fabricius

Konfirmanderne fra 7.X blev stillet den opga
ve en tidlig morgen og havde egentlig bare den
deadline, at deres gudstjeneste skulle være fuld
stændig klar kl. 19.00, hvor deres forældre mødte
op i kirken.
Det blev en anderledes gudstjeneste!!! Der var
modeshow med kirkens messehagler, der var dans
og noget ”dakke-dak-musik” (tror jeg nok det hed
der). Men der var også en prædiken, de helt selv
havde skrevet. Der var ”stilletid”, hvor vi bare lyttede
til orgelmusik, der var altergang og lidt salmesang.
Det hele var anderledes og ikke helt som vi plejer;
men det var konfirmandernes og det var vigtigst!
Anita Fabricius

Skødstrup Kirkeblad
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KIRKEFILMKLUB
THE SHAPE OF WATER
Tirsdag den 4. december kl. 19.00
Filmen er et overnaturligt eventyr, der foregår under
Den kolde Krig i USA i 1962.
Vi befinder os på et tophemmeligt regeringsanlæg,
hvor den stumme Elisa er rengøringsassistent. Ved
et tilfælde opdager hun, at et væsen, der bedst kan
beskrives som en krydsning mellem et menneske
og en fisk, holdes fanget i et forsøgslaboratorium.
Mødet mellem undervandsvæsnet og den ensom
me kvinde udvikler sig i en overraskende retning, og
snart tager Elisa drastiske midler i brug for at befri
den tilfangetagne.

EN FRYGTELIG KVINDE
Tirsdag den 22. januar kl. 19.00
Komediedramaet handler om alt det frygtelige,
kvinder kan gøre mod mænd i et moderne parfor
hold, set gennem mandens øjne.
Da Rasmus møder Marie, er han sikker på, at han har
mødt kvinden i sit liv. – Men hun viser sig snart som
en besidderisk og manipulerende person, der sne
digt piller ham fra hinanden.

Filmen modtog
Oscars for
Bedste Film og
Bedste Instruktør.

Dette er historien om, hvad der kan ske i et parfor
hold, hvor det kun er den ene part, der får lov til at
sætte dagsordenen. – En kommentar til ligestillings
debatten og en opfordring til både mænd og kvin
der til at besinde sig på, hvad man vil med sit par
forhold.

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 / Hverdagsgudstjenester / Børn og unge  / Aktiviteter / Kalender / Gudstjenester

OPGAVE

Løsning på opgave
fra sidste kirkeblad.

• 
2 af årets måneder indeholder et drengenavn.
Hvilke?

De 30 navne der skulle findes var følgende:

_________________________________________
_________________________________________

• 1
 måned indeholder et pigenavn.
Hvilken?
_________________________________________

Abraham
Lazarus
Jacob
Matthæus
Andreas
Rakel
Isak
Zakarias
Simon
Noah

Esajas
Judas
Johannes
Markus
Peter
Rebecca
Pilatus
Abel
Josef
Lukas

Jesus
Elias
Levi
David
Martha
Maria
Zakæus
Kain
Gabriel
Moses

• 
Hvis man tager første bogstav i 5 af årets
måneder, hvilket navn får man så?
_________________________________________

Af Birgit Furholm

DÅBSTRÆF
– KIRKE FOR DE YNGSTE
Søndag den 27. januar kl. 13.00
Dåbstræf for alle børn, der blev døbt i 2013.
Velkommen til en kort gudstjeneste i børnehøjde.
Vi fortæller de små jubilarer om 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

KIRKEKAFFE
Kirkekaffe er en uforpligtende hyggestund
sammen med andre efter søndagens
gudstjeneste. Der bydes på kaffe, te og
lidt sødt. Så bliv endeligt lidt længere
til lidt hyggeligt samvær!
16. december, 13. januar og 24. februar

Skødstrup Kirkeblad

15

/ Menighedsråd / Præsterne / Sogneaften / Koncerter / Hverdagsgudstjenester / Børn og unge  / Aktiviteter / Kalender / Gudstjenester

JULEHJÆLP

SOGNEKALENDEREN

Julen nærmer sig, men
bekymringer over økonomien
skulle nødig sætte en stopper
for juleglæden.

December

Der kan derfor søges om
julehjælp hos Skødstrup Sogns
Menighedspleje. Julehjælp
kan søges af beboere i sognet,
der er medlem af Folkekirken.
Anført antal børn (gerne alder
og køn) samt voksne, der er i
familien.
Pga. den nye persondatafor
ordning, må vi ikke modtage
personfølsomme oplysninger
på mail, derfor bedes
ansøgningerne afleveret i
Kirkekontorets postkasse,
Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup.
Mærk ansøgningen ”Julehjælp”.
Alt foregår under 100 %
tavshedspligt.
Sidste ansøgningsfrist:
Torsdag d. 13. december
kl. 13.
Vil du gerne hjælpe?
– Så støt Skødstrup
Menighedspleje ved at
overføre på mobilepay: 64756
– husk at skrive “julehjælp”
i beskeden.
Tak for hjælpen
– hver krone tæller.
Spred gerne budskabet,
så alle kan få en glædelig jul.

Søndag den 2. kl. 16.00
Tirsdag den 4. kl. 19.00
Onsdag den 5. kl. 17.00
Mandag den 10. kl. 10.00
Tirsdag den 11. kl. 10.00
Onsdag den 12. kl. 10.00
Fredag den 14. kl. 10.00
Fredag den 21. 		
Fredag den 21. kl. 14.30
Mandag den 24. kl. 11.00
Mandag den 24. kl. 12.15
Mandag den 24. kl. 13.30
Mandag den 24. kl. 14.45
Mandag den 24. kl. 16.00
Mandag den 31. kl. 14.00

Julekoncert
– se omtale
Kirkefilmklub
– se omtale
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Julegudstjeneste for børn
– se omtale
Julegudstjeneste for børn
– se omtale
Julegudstjeneste for børn
– se omtale
Julegudstjeneste for børn
– se omtale
Julegudstjenester for Skødstrup Skole
Julegudstjeneste på Kløvervangen
(…mest for børn) Juleaftengudstjeneste
Juleaftengudstjeneste
Juleaftengudstjeneste
Juleaftengudstjeneste
Juleaftengudstjeneste
Nytårsgudstjeneste

Januar 2019
Onsdag den 9.
Søndag den 20.
Mandag den 21.
Tirsdag den 22.
Onsdag den 23.
Søndag den 27.
Tirsdag den 29.
Onsdag den 30.
Torsdag den 31.

kl. 17.00
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 19.30
kl. 19.00
kl. 13.00
kl. 14.00
kl. 19.30
kl. 19.00

Børnegudstjeneste med spisning
– se omtale
Koncert
– se omtale
Strikke-café
Kirkefilmklub
– se omtale
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Dåbstræf
– se omtale
Hverdagsgudstjeneste
– se omtale
Sogneaften
– se omtale
Litteraturkreds

Februar 2019
Søndag den 3.
Tirsdag den 5.
Torsdag den 7.
Onsdag den 20.
Søndag den 24.
Mandag den 25.
Tirsdag den 26.
Torsdag den 28.

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 19.00

Kyndelmisse
– se omtale
Konfirmandklub
Børnegudstjeneste
– se omtale
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Koncert
– se omtale
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste
– se omtale
Litteraturkreds

Marts 2019
Søndag den 3.

kl. 13.00 Fastelavnsgudstjeneste
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GUDSTJENESTER I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO,
VÆRDIER OG KULTUR

December 2018
Søndag den 2. 1. s. i adv.
kl. 10.00 Erik Søndergård
Søndag den 9. 2. s. i adv.
kl. 10.00 Susanne Kristensen
Søndag den 16. 3. s. i adv.
kl. 10.00 Anita Fabricius
Søndag den 23. 4. s. i adv.
kl. 10.00 Susanne Kristensen
Mandag den 24. Juleaften
kl. 11.00 Susanne Kristensen
– mest for børn
kl. 12.15 Erik Søndergård
kl. 13.30 Erik Søndergård
kl. 14.45 Anita Fabricius
kl. 16.00 Anita Fabricius
Tirsdag den 25. Juledag
kl. 10.00 Erik Søndergård
Onsdag den 26. 2. juledag
kl. 10.00 Erik Søndergård
Søndag den 30. Julesøndag
kl. 10.00 Anita Fabricius
Mandag den 31. nytår
kl. 14.00 Anita Fabricius
Se omtale

Jul for dagplejere
og institutioner
Mandag den 10.
kl. 10.00 Erik Søndergård

Tirsdag den 11.
kl. 10.00 Erik Søndergård
Onsdag den 12.
kl. 10.00 Erik Søndergård
Fredag den 14.
kl. 10.00 Erik Søndergård
Fredag den 21.
	Julegudstjenester for skolen
– i kirken hele dagen
Anita Fabricius
Fredag den 21.
Julegudstjeneste
på Kløvervangen
kl. 14.30 Susanne Kristensen

Januar 2019
Søndag den 6. H3K
kl. 10.00 Erik Søndergård
Onsdag den 9.
Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Anita Fabricius
Søndag den 13. 1. s. e. H3K
kl. 10.00 Susanne Kristensen
Søndag den 20. 2. s. e. H3K
kl. 10.00 Anita Fabricius
Søndag den 27.
Dåbstræf
kl. 13.00 Erik Søndergård

Tirsdag den 29. 			
Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Susanne Kristensen

Februar
Søndag den 3. 4. s. e. H3K
kl. 10.00 Anita Fabricius
Torsdag den 7.
Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Susanne Kristensen
Søndag den 10. S. s. e. H3K
kl. 10.00 Susanne Kristensen
Søndag den 17. Septuagesima
kl. 10.00 Anita Fabricius
Søndag den 24. Seksagesima
kl. 10.00 Erik Søndergård
Tirsdag den 26.
Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Anita Fabricius

Marts
Søndag den 3. Fastelavn
kl. 13.00 Erik Søndergård
Torsdag den 7.
Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Erik Søndergård
Søndag den 10. 1. s. i fasten
kl. 10.00 Anita Fabricius

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

