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Skødstrup Kirkeblad

INDHOLDSFORTEGNELSE

KONTAKT OS HER:
Sognepræst (kbf)


Erik Søndergård, Kirkepladsen 2, 8541 Skødstrup
tlf. 29 24 68 06. Træffes efter aftale.
E-mail: esoe@km.dk
Sognepræst

Anita Fabricius, Kildebakken 2, 8541 Skødstrup
tlf. 61 78 02 99. Træffes efter aftale.
E-mail: afa@km.dk
Sognepræst

Susanne Kristensen
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
Organist og korleder


Torben Holm Christensen
tlf. 21 41 42 58.
Graverkontoret på kirkegården

Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup, 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
Graver / gravermedhjælper

Carsten Lund Jensen,

Jørgen Nielsen

Nina Stenstrup
Kirketjenere

Gitte Smærup, tlf. 21 41 48 36

Ditte Marinaro, tlf. 40 62 45 30
Mini-konfirmandlærer

Lene Frahm Nygaard, tlf. 25 14 46 84

Find os desuden på hjemmesiden:
www.skødstrup-kirke.dk
og facebook!
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Kirkelige handlinger
Kontakt kirkekontoret i forbindelse med:
Fødsel, dåb og navngivelse, navneændring, vielse, konfirmation, 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
sendes fredagen før inden kl. 13.00.
For- og bagside billede
Årets konfirmander – her 7.Z – ”dirigeres”
på plads og rettes til af fotograf
Palle Misser. Se mere på side 4-6.
Redaktion

Erik Søndergård (ansv.)


Birgit Svenningsen


Birgit Furholm


Anita Fabricius


Susanne Kristensen


Lene Friis Kanstrup

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

Deadline næste nr:
Udkommer:

1. juli 2019
1. september 2019

Skødstrup Kirkeblad

3

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

HUL I HÆKKEN
Det ser ud som om en mejetærsker er kørt en tur igennem hækken bag sognegården, hvor kun stubbene
af bøgehækken står tilbage og genstridigt stikker op af jorden, så man let kan falde over dem. Det er dog
ikke en høstmaskine, men en maskine til at foretage boreprøver med, der er kørt igennem og først måtte
noget af hækken lægges ned. Der skulle bores i jorden for at lave geotekniske undersøgelser før udvidelsen
af sognegården kan påbegyndes. Heldigvis er der intet usædvanligt at bemærke i undergrunden, så byggeriet kan opføres med en helt almindelig fundering.

KIRKEN KALKES

SOMMERSTAFET

Oppe ved kirken har den store
lift spærret gangstien ved tårnet.
Kirken trængte til at blive kalket,
og det skal gøres, når vejret er til
det. Kirken blev flot og hvid allerede til konfirmationerne og er
klar til sommerhalvårets mange
andre højtideligheder og aktiviteter, hvor en hvid kirke gør sig godt
i solskin og blå himmel.

Igen i år er syv kirker i Aarhus
Nord gået sammen om at arrangere Sommerstafet. Overskriften
er Kanter & Sprækker, og det
kommer til at handle om nogle
af de mange måder vi kan på
kanten. Se omtale i bladet side
11.
Menighedsrådet
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KONFIRMATION, GUD,
RØDDER OG VINGER
Af Susanne Kristensen

Så er bøgen sprunget ud og med den også årets konfirmander. Vi har taget afsked med hele fem hold
konfirmander i år. Konfirmander, som vi har tilbragt
mange timer sammen med i det forløbne skoleår.
Til stor glæde – og forhåbentlig også til en slags
gavn. Spørgsmålene melder sig – som de formentlig gør det hos de fleste, der underviser: Kom vi
nu omkring det væsentligste? Har vi givet dem det
med, som vi skulle? Blev vi overhovedet færdige?
Til det sidste spørgsmål har jeg efterhånden lært,
at svaret er ”nej”. Selvfølgelig blev vi ikke færdige, for der er ikke noget afsluttet pensum for konfirmationsforberedelsen – og de spørgsmål, som er
dukket op undervejs, er jo ikke endegyldigt besvaret og bliver det aldrig. Så det er ikke en flok færdiguddannede ”top-tunede” troende vi har taget
afsked med i Skødstrup Kirke i bededagene. Troen
bliver aldrig fiks og færdig. Den kommer aldrig til at
stå som et stort urørligt uindtageligt slot. For den
hører menneskelivet til, og i menneskelivet er der
ikke noget fikst og færdigt resultat vi kan sætte to
streger under.

ves at du er, eller ser ud på en bestemt måde for
at være med. Her er ingen eksamen – her er ikke
noget rigtig eller forkert. Vi skaber sammen et frirum, hvor vi kan snakke om alt det livet indebærer.
Der er engang blevet sagt, at der er to ting vi skal
give vores børn. Det ene er rødder. Det andet er
vinger.

Til gengæld har vi sammen med konfirmanderne
skabt et rum, hvor vi sammen har kunnet tale om
og undersøge det menneskeliv vi alle står midt i, og
som i særlig grad presser sig på hos de unge mennesker, som står lige på tærsklen til deres voksenliv. Disse skønne unge mennesker. Disse udfordrede
unge mennesker. Hvem husker ikke sit eget 13-14
årige brydsomme sind og alle de ubesvarede spørgsmål, der svævede rundt for en - sammen med den
store livsappetit. Der stilles i dag ufatteligt store
krav til de unge mennesker på alle fronter. Det gælder hele tiden om, at få flest ”likes”, klare sig godt
i skolen, se helt rigtig ud osv. I konfirmationsforberedelsen kan vi tilbyde et fællesskab, hvor der ikke
forventes et resultat. Et sted, hvor der ikke kræ-

RØDDER – rødderne derimod er et symbol på det, vi
kommer af, vores familie, vores normer, vores tro
og holdninger. Vores fælles kulturarv. Som planterne henter næring til deres liv gennem rødder, gør
vi mennesker det også. Vores rødder er så at sige
fundamentet under os. Det er rødderne, der holder os fast, når livets storme raser hen over os, og
vi svajer i vinden. Rødderne er også det sted hvor
vi kan hente ny næring og livsmod, når vingerne er
blevet trætte, og vi trænger til hvile og fordybelse. Derfor er vores rødder vigtige, og det er vigtigt
at give vores børn gode rødder, som f.eks. tryghed
i familiens kærlighed, forståelse af betydningen af
fælles normer, tro og holdninger, der kan være pejlemærker og holdepunkter i en omskiftelig verden.

VINGER – vingerne er et symbol på livsmod, frihed
og selvstændighed. Vingerne skal gøre det muligt
for os at bevæge os opad, udad, gøre det muligt
at drage ud og opleve verden, se nye steder og få
øje på alle muligheder, der ligger og venter på os.
Selvfølgelig kan vi godt være lidt nervøse, når vi
første gang skal prøve om vingerne kan bære – når
vi første gang skal stå på egne ben og selv bære
ansvaret for vore handlinger – men når først vi flyver og mærker vingernes herlige sus – mærker suset
af friheden, af mulighederne, så ved vi hvorfor vi
skal lære at flyve. Så ved vi, at vinger er en livsnødvendighed for os, hvis vi vil leve vort eget liv og
ikke kun leve som en skygge af andre.

Skødstrup Kirkeblad
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Rodfæstethed er et værn mod vilkårlighed og tomhed. Rødderne er vigtige, for uden rødder bliver vi
ikke kun rodløse, men mister også sansen for, hvad
der er op og ned, ondt og godt - og så bliver livet
for alvor svært at leve.
GUD, RØDDER OG VINGER – hos Gud har vi fået
rødder, da vi i vores dåb blev sat ind i en tradition, der rækker langt tilbage i tiden. En tradition,
som forbinder jord og himmel – tiden og evigheden.
Det er en tradition, der derfor også giver os vinger,
fylder os med både tro og håb, der peger fremad,
udad og opad. Hos Gud har vi fået normer for både
hvad, der er ondt og godt, men vi har også fået en
kærlighed, der tror alt, håber alt og udholder alt som altid er klar med en ny begyndelse. En kærlighed, der aldrig vil svigte os. Gud er en del af den

faste grund under vores fødder. Men Gud er også de
vinger, der løfter os videre, når vi hænger fast i alt
det, der hæmmer os.
I al beskedenhed prøver vi i konfirmationsundervisningen at hjælpe konfirmanderne på vej til at få øje
på, hvad der er deres rødder og vinger her i livet.
KONFIRMATION, RØDDER OG VINGER – konfirmation betyder bekræftelse. Det er en bekræftelse på,
at Guds kærlighed er med os som vore rødder, og er
de vinger, der kan bære os ind i fremtiden.
Med det løfte sender vi vore skønne konfirmander
videre i livet og ønsker dem alt godt fremover! – og
vi glæder os allerede til at møde alle de nye unge
mennesker, der starter til august.

FAKTABOKS OM emner, som
konfirmationsundervisningen indeholder
 Livsvisdom, medmenneskelighed
og respekt for naturen
 Sang, fortælling, bibelhistorier
og gode traditioner
 Etik, filosofi, sandhed og værdier
 Identitet. Hvem er jeg? Hvad kan jeg vide?
Hvad er det gode liv?
 Styrke evnen til selvstændige tanker
gennem samtale og gruppearbejde
 Kærlighed og foragt, hævn og tilgivelse,
modgang og mod til livet
 Litteratur, film og udflugt
 Gudstjenester, hvor et livstema udfoldes
 Konfirmandklub
 Hvordan har vores opfattelse af livet
udviklet sig gennem historien?
 Kundskab om vigtige livstemaer
 Fællesskab med jævnaldrende
Selvom du skal være døbt før konfirmationen,
er det nok at være menneske. Du er også velkommen til at følge undervisningen, selvom
du er i tvivl om, om du vil konfirmeres.
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KONFIRMATIONER 2022
St. bededag fredag den 13. maj konfirmeres
7.C kl. 9.00 og 7.D kl. 11.00
Lørdag den 14. maj konfirmeres 7.E kl. 9.00
og 7.F kl. 11.00
Søndag den 15. maj konfirmeres 7.A kl. 9.00
og 7.B kl. 11.00
Vi tager forbehold for ændringer eksempelvis
i tilfælde af klassesammenlægninger eller lign.

TILMELDING

2020

2021

Fredag den 8. maj
7.a kl. 9.00
7.b kl. 11.00

Fredag den 30. april
7.a kl. 9.00
7.d kl. 11.00

Lørdag den 9. maj
7.c kl. 9.00
7.d kl. 11.00

Lørdag den 1. maj
7.b kl. 9.00
7.e kl. 11.00

Søndag den 10. maj
7.e kl. 10.00

Søndag den 2. maj
7.c kl. 10.00

til konfirmandforberedelse
og konfirmation:
se www.skødstrup-kirke.dk
Husk både
via NemID
OG Blanket!

7.X venter spændt på at blive konfirmeret.

Skødstrup Kirkeblad
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KONCERT
Søndag den 18. august kl.16

BILAL DUO
Bilal Duo består af Bilal Irshed på oud
og Rasmus Møldrup på kontrabas.
Duoen er en hyldest til oud’en, hvis varme og meditative sound indfanger Østens historie og skønhed.
Men kombinationen af denne sound med og kontrabassen fra den skandinaviske jazz tradition, placerer oud’en i en yderst interessant og nutidig kontekst.

Trioen spiller både moderne original og traditionel
musik fra Mellemøsten, og giver en fængende skildring af nutidig musik stilarter blandet med traditionel orientalsk musik.
Der er gratis adgang.

KORSTART I SOGNEGÅRDEN
Onsdag den 14. august kl.15.15 begynder Skødstrup Kirkes Pigekor korprøverne igen i Sognegården. Korets
medlemmer for korløn både for fremmøde om onsdagen og når de af og til synger til gudstjeneste i kirken.
Der er et rigtig godt kammeratskab i koret, og nye interesserede er meget velkommen til at synge med.
Koret ledes af organist Torben Holm Christensen, som gerne giver yderligere oplysninger om koret.
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FRILUFTSGUDSTJENESTE
– ANDEN PINSEDAG

DET ER ALDRIG FOR SENT
AT BLIVE DØBT!

Mandag den 10. juni kl. 11.00
Traditionen tro holder vi også i år Pinsegudstjeneste i det grønne. Gudstjenesten
v/ Erik Søndergård foregår på plænen bag
Sognegården. I tilfælde af dårligt vejr flytter vi ind i Kirken. Efter gudstjenesten
er Menighedsrådet vært ved en frokost i
Sognegården og der vil ved samme lejlighed blive afholdt Menighedsmøde. På dette
korte møde kan Skødstrupborgerne bl.a.
høre om det nye byggeri ved Sognegården.
Tilmeldingsfristen er tirsdag den 4. juni
kl. 13.00 på tlf: 86 99 22 08 eller til
skoedstrup-sogn@km.dk.

Har du tænkt på at blive døbt? Eller få
dine børn døbt, men aldrig fået det gjort?
Så kom til Drop-Inn dåb i Skødstrup Kirke
torsdag den 13. juni mellem kl. 16.00 og
20.00.
Det eneste du skal gøre er at
• møde op
• medbringe billede legimitation
Vi er klar med
• vand i døbefonten
• vidner (hvis du ikke selv har nogle med)
• Et højtideligt ritual i en afslappet
atmosfære
Ses vi?

BØRNEGUDSTJENESTER I EFTERÅRET
– Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Vi samles kl. 17.00 i kirken til en kort gudstjeneste i absolut børnehøjde.
Efter gudstjenesten er der aftensmad i sognegården (20 kr. pr. voksen – børn spiser gratis!).
Torsdag den 5. sept. v/ Anita Fabricius – Kender du Hr. Gratis
Onsdag den 2. okt. v/ Erik Søndergård – Båden på bjerget
Torsdag den 7. nov. v/ Susanne Kristensen
HUSK TILMELDING altid senest søndagen før via skoedstrup.sogn@km.dk
eller facebook og angiv hvor mange børn og voksne, der kommer.

Skødstrup Kirkeblad

9

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

HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Gudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaﬀe og underholdning er i sognegården.

SOGNEUDFLUGT
TIRSDAG DEN 25. JUNI KL. 13.00
Vi håber på godt vejr og kører en tur gennem det smukke søhøjland til Silkeborg.
Her skal vi besøge Silkeborg Kirke og høre mere om den nye udsmykning ved alteret af Peter Brandes.
Kaffen bliver indtaget i Ludvigslysts hyggelige omgivelser.
Udflugten er gratis for alle interesserede i Skødstrup Sogn.
TILMELDING med angivelse af, hvor du står på bussen senest
tirsdag den 18. juni kl. 13.00 til kirkekontoret på tlf. 86 99 22 08
eller på e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk
Afgang:
Kl. 12.30 Rosenbakken
Kl. 12.45 Dagli’ Brugsen
Kl. 13.00 Kirkepladsen
Deltagere fra Kløvervangen hentes med kirkebil.

TIRSDAG DEN 27. AUGUST KL. 14.00
V/ ANITA FABRICIUS
Kim Larsen – hele Danmarks nationalskjald
Ole Bech vil med guitar og god stemme tage os med gennem
hele Kim Larsens karriere. Lige fra begyndelsen i Gasolin over
solopladen Værsgo’ til filmmusikken fra Midt om natten. Det
hele krydres med muntre anekdoter og utallige løgnhistorier.
Gør dig klar til at synge med af karsken bælg.
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SKØDSTRUPS HR. KIRKEGÅRD
Ingen, der har deres daglige gang på Skødstrup
Kirkegård, kan være i tvivl om, at Skødstrups hr.
Kirkegård ikke kan være andre end vores graver,
Carsten. Carsten har også et efternavn, men jeg
tror, at de fleste kender ham som ”Carsten” eller
”graveren”.
Og hvorfor skriver jeg om Carsten: Det gør jeg,
fordi Carsten har 25-års jubilæum, og ikke kun
25-års jubilæum i statens tjeneste, men 25 år som
ansat ved Skødstrup Kirke. Carsten blev ansat som
medhjælper 1. marts 1994 og arbejdede som medhjælper under den tidligere graver, Hans Hjortshøj,

som gik på pension i 2012. Herefter blev Carsten
”chefgraver”; en stilling, Carsten udfylder med den
største professionalisme og dygtighed. Carsten er
altid venlig og imødekommende og tager sig tid til
at tale med folk, som kommer på kirkegården.
Egentlig er det mere end 25 år siden, at Carsten
startede ved Skødstrup Kirke, for pålidelige kilder oplyser, at Carsten faktisk har revet gangene
på kirkegården, før han blev konfirmeret (engang
først i 80´erne). Det kan man da kalde en målrettet medarbejder. Stort tillykke med de 25 år – og
tak for indsatsen.

Skødstrup Kirkeblad
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SOMMERSTAFET
Igen i år er syv kirker i Århus Nord gået
sammen om at arrangere Sommerstafet.
Overskriften er Kanter & Sprækker, og det
kommer til at handle om at leve på kanten,
som sårbar, som politiker, som lovbryder,
som forretningsmand og som kunstner.

Vi har truffet aftale med gruppen “Brothers of
Mercy”, der fortolker sange af Leonard Cohen.
Gruppen har igennem mange år turneret rundt
på barer, jazzklubber, i kirker, fængsler og på
lommemarkeder og givet deres fortolkning af
Leonard Cohens sangunivers.
De øvrige datoer for Sommerstafet er:

Elev Sognehus
6. juni kl. 19.30
Elsted Sognegård
13. juni kl. 19.30
Hjortshøj Kirke
20. juni kl. 19.00
Lystrup Kirke
27. juni kl. 19.30
Egå Sognegård
15. august kl. 19.30
Skæring Kirke
29. august kl.19.30

For yderligere oplysninger henviser vi til den lille folder, der er udgivet
i forbindelse med Sommerstafet. Folderen findes i sognegården.

Foto Thomas Kvist Christiansen, ElboBladet

Skødstrup Kirkes arrangement foregår
torsdag den 22. august kl. 19.30.
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SORGGRUPPER I FOLKEKIRKEN

SORGGRUPPETILBUD
TIL EFTERLADTE
NÅR SORGEN BÆRES SAMMEN…
Savn og sorg over at have mistet én af sine kære er ikke en sygdom, men tegn på, at man har
elsket. Byrden som efterladt bliver lettere at bære, når der er flere ”lidelsesfæller” til at
løfte.
Gruppen ledes af pensioneret hjemmesygeplejerske Kirsten Flugt
og cand. mag. i diakoni Lise Fauslet.
Gruppen mødes i ”Den Gamle Skole”, Smedebakken 14, 8530 Hjortshøj.
Tilbuddet er gratis og åbent for alle. Der er max. 8 deltagere.

Ønsker du/I at høre nærmere om konkret deltagelse i sorggruppen i Hjortshøj,
kan du/I kontakte sognepræst Morten Skovsted, tlf. 86 22 02 30, mobil: 28 30 41 11
eller FolkekirkeSamvirkets sekretariat via www.folkekirkesamvirket.dk, tlf. 24 815 817

SØSKENDEKRAM I SKØDSTRUP SOGNEGÅRD
Når søskende mister en søster eller bror, mister
nogle søskende en del af sin identitet. Alle de ting
man har lavet sammen i barndommen, er man
måske lige pludselig den eneste der kan huske. Det
kan være utrolig svært, at blive „enebarn“, nogle
søskende mangler en søster eller bror at dele sit liv,
dele oplevelser og historier med, også selv om man
var en del af en større søskendeflok. Formålet er
desuden at skabe en åben og sund debat omkring
søskendesorg. En sorg der desværre alt for ofte ikke
er synlig for forældre, arbejdsplads, omgangskreds,
venner eller familie.
Søskendekram er ikke en erstatning for psykolog
eller lignende. Men ment som et supplement der-

til. Søskendekram er ikke drevet professionelt af
fagfolk, men af andre frivillige som kender dét at
miste en søskende.
Søskendekram er et gratis tilbud, et spark bagi til at
komme videre. Et sted hvor man kan få kontakt til
andre der har prøvet det samme som en selv.

Søskendekram er en organisation for søskende, der har mistet søskende. Vi mødes en lørdag ca. hver 2-3 måned. Vil du vide mere, så
se vores hjemmeside: www.soeskendekram.
dk (kontaktperson: Anne-Mette)

Skødstrup Kirkeblad
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GRUNDLOVSMØDE
TAG FAMILIEN MED
ONSDAG DEN 5. JUNI
Fotograf_Steen_Brogaard

 Grundlovsmødet holdes på
plænen bag sognegården.
 Lær vores lokalområde bedre
at kende.
 Mød naboen, foreningslivet
og mange flere.
 Menighedsrådet har i samarbejde
med lokale foreninger valgt at fejre
Grundlovsdag som en folkefest
og fejring af demokratiet
(det er ikke et politisk møde).
 Taler, musik, fællessang og hotdogs.
 Grundlovstale

PROGRAM
Velkomst, fællessang og lokale indslag.
Vilfred Friborg Hansen fortæller
om Naturpark Mols Bjerge
Musikalsk underholdning
ved Rock & blæs
Grundlovstale
ved miljø- og fødevareminister
Jakob Ellemann-Jensen
Fællessang
Arrangeret
af menighedsrådet
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FIND
BYNAVNE
I cirklen gemmer
sig 8 bynnavne.
Kan du finde dem?

Indsendt af:
Navn

_________________

Adresse _________________
_________________
Mail

_________________

Mobil

_________________

Løsning på opgave i sidste nummer af kirkebladet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Af Birgit Furholm

Vinderen af sidste
opgave blev:

Abraham kom fra Ur i Kaldæa
Victoria Fredensborg,
En sarkofag er en kiste af sten til at lægge de døde i.
som har vundet et gavekort
Johannes Døberen har fødselsdag 24.06.
på biografbilletter
Myrra er et stof fra myrratræet.
til Kom-bi i Hornslet.
Det blev brugt til lægemidler,velduftende salver, olie og røgelse.
Kains far var Adam
Den største bidragyder til Det Nye Testamente er Lukas.
Apostelen Paulus blev født i Tartus i nutidens Tyrkiet
Evangelierne er skrevet mellem år 70 og år 100
Påske betyder Forbigang
Traditionen med gældbreve stammer fra Danmark. Det ældre er fra år 1770
Fra Jesu død til hans opstandelse gik der 40 dage
Kristi Himmelfart foregik iflg, Bibelen fra Oliebjerget
Jesus er opvokset i Nazaret
De vise mænd fandt Jesus, fordi de så en stjerne
På Jesu kors stod der: Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge

Skødstrup Kirkeblad
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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!
Den 16. juni,
den 7. juli,
den 11. august og
den 1. september

SOGNEKALENDER
Juni
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Mandag

den 4.
den 5.
den 6.
den 10.

Torsdag den 13.
Onsdag den 19.
Tirsdag den 25.

kl.
kl.
kl.
kl.

19.30
13.30
19.00
11.00

kl. 16.00
kl. 19.00
kl. 13.00

Klaverkoncert
Grundlovsmøde
Konfirmandfest
Anden Pinsedag

se omtale
se omtale

Friluftsgudstjeneste & Menighedsmøde
Drop-in Dåb
se omtale
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Sogneudflugt
(Hverdagsgudstjeneste)
se omtale

August
Onsdag
Søndag
Onsdag
Torsdag

den
den
den
den

14.
18.
21.
22.

Mandag den 26.
Tirsdag den 27.

kl.
kl.
kl.
kl.

15.15
16.00
19.00
19.30

kl. 10.00
kl. 14.00

Opstart – Pigekoret
Koncert
se omtale
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Sommerstafet - Kanter & Sprækker
– Brothers of Mercy
se omtale
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste
se omtale

17.200 MENNESKER I SKØDSTRUP KIRKE I 2018
Skødstrup Kirkebliver flittigt brugt tilhøjtideligheder, som vi håber du husker med glæde. Også i 2018
er Skødstrup Kirkeblevet flittigt brugt. I runde talser statistikken således ud:
6000
5000
1700
3000
1500

deltog i en almindelig gudstjeneste.
var til begravelse eller bisættelse.
var til bryllup eller kirkelig velsignelse.
var til julegudstjenester.
var til andre gudstjenester

I alt blev det til 17.200 deltagelser i gudstjenester og andre kirkelige handlinger i Skødstrup Kirke i 2018.
Hertil kommer plejehjemsgudstjenester, koncerter og de mange
aktiviteter i sognegården; sogneaftener, foredrag, forskellige klubber, sociale aktiviteter, udlån af sognegård til generalforsamlinger
og lignende. Folkekirken er et bredtfavnende mødested.
Her var højtideligheder for: 103 døbte
21 vielser/velsignelser
62 begravelser/bisættelser
93 konfirmander
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GUDSTJENESTER
I SKØDSTRUP

– LIV OG TRO,
VÆRDIER OG KULTUR
Juni

Juli

Søndag d. 2. 6. s.e.påske
kl. 10 Susanne Kristensen
Søndag d. 9. Pinsedag
kl. 10 Erik Søndergård
Mandag d. 10. 2. pinsedag
kl. 11 Erik Søndergård
Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 16. Trinitatis
kl. 10 Anita Fabricius
Søndag d. 23. 1.s.e.trin.
kl. 10 Anita Fabricius
Tirsdag d. 25.
kl. 13 Erik Søndergård
Hverdagsgudstjeneste
Sogneudflugt
Søndag d. 30. 2.s.e.trin
kl. 10 Erik Søndergård

Søndag d. 7.
kl. 11
Søndag d. 14.
kl. 11
Søndag d. 21.
kl. 11
Søndag d. 28.
kl. 11

September
3.s.e.trin
Karen T. Hansen
4. s.e.trin.
Louise Holmen
5. s.e.trin.
Erik Søndergård
6. s.e.trin.
Susanne Kristensen

Søndag d. 1. 11.s.e.trin
kl. 10 Anita Fabricius
Torsdag d. 5. Se omtale
kl. 17 Anita Fabricius
Børnegudstjeneste

August
Søndag d. 4. 7. s.e.trin.
kl. 11 Anita Fabricius
Søndag d. 11. 8. s.e.trin.
kl. 10 Susanne Kristensen
Søndag d. 18. 9. s. e. trin.
kl. 10 Erik Søndergård
Søndag d. 25. 10. s.e.trin.
kl. 10 Anita Fabricius
Tirsdag d. 27. Se omtale
kl. 14 Anita Fabricius
Hverdagsgudstjeneste

Det er også muligt at følge gudstjenesten fra våbenhuset, hvor der er installeret højttaler.

PÅ GENSYN I SKØDSTRUP KIRKE

