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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
Babysalmesangsunderviser

Kristine Thastum, tlf. 29 61 12 34
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
Fra sommerens udflugt til
Bramslev bakker og Mariager fjord.

Redaktion
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Lene Friis Kanstrup

Grafisk Produktion
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STUDIEORLOV

I september, oktober og november måned
har jeg fået tildelt studieorlov.
Som præst har man den mulighed ca. en
gang i ens arbejdsliv, at kunne få tildelt studieorlov i tre måneder for at fordybe og dygtiggøre sig inden for et særligt felt.
Jeg har søgt om studieorlov til at færdiggøre en såkaldt fleksibel master i ”Kristendom,
eksistens og fortælling” og skal i orloven
skrive et speciale om ”begravelsestalers
betydning med udgangspunkt i nyere nordisk litteratur”.
Jeg ser frem til nogle måneder med fordybelse og ikke mindst til at blive færdig med
den master, jeg på sidelinjen, har haft gang
i et par år. – Samtidig er jeg slet ikke i tvivl
om, at jeg også kommer til at glæde mig til
at vende tilbage den 1. december.
I min orlov varetages mit embede af Anne
Christine Benner. Hun er både sød og dygtig,
så tag endelig godt imod hende.
På gensyn!
Anita Fabricius

NYT OM
SOGNEGÅRDSUDVIDELSEN
Vi har haft byggeriet i licitation, som viste
sig at blive noget dyre end forventet.
Vi arbejder på en løsning.

PRÆSENTATION
Mit navn er Anne Christine Benner.
Fra d. 1. september og tre måneder frem skal jeg
fungere som præstevikar i jeres sogn, mens sognepræst Anita Fabricius har studieorlov. Om mig selv
kan jeg fortælle, at jeg er 34 år, opvokset i Viborg,
hvor jeg også bor nu, og uddannet fra København.
I de fire år jeg har været præst, har jeg oplevet
både at være præst på landet og i byen. Det sidste halvandet år har jeg været i Aarhus Nordre
Provsti, sidst i Ellevang Kirke i Risskov. Nu med
disse flere års erfaring som sognepræst i folkekirken har jeg både lært noget om, at kirker rundt
omkring kan se og synes meget forskellige, men
endnu vigtigere har jeg erfaret, at selvom meget
kan se forskelligt ud, så er vi fælles om det vigtigste. Det er en stærk og håbefuld erfaring. Og lige
så vigtigt har jeg lært, at der overalt er gode, venlige mennesker som jeg kan lære meget af – og at
vi mennesker i det hele taget har meget at give
og lære hinanden, selv når vi har svært ved at tro
det. Nu får jeg muligheden for at komme til jeres
kirke i Skødstrup og lære jeres sogn at kende. Det
glæder jeg mig over og jeg glæder mig til at møde
jer. Til gudstjenester, til konfirmandforberedelse,
i kirkens daglige almindelige liv og i alle de sammenhænge, der opstår.
Find mine kontaktoplysninger på
skødstrup-kirke.dk fra den 1. sept. 2020.
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VALGET ER DIT –
FOLKEKIRKEN ER DIN
Læg din hånd på det kolde, krumme dørhåndtag
af mønstret massivt jern. Tryk det nedad og hiv
samtidig døren udad. Træd ind i våbenhuset, hvor
mænd gennem tiderne har stillet deres våben fra
sig, før de trådte ind i kirken, for netop i kirken
var der fred. Du kan stadig lægge dine våben fra
dig. Måske ikke lanser og geværer, men alt det
som forstyrre freden. Det som giver uro og dårlige vibrationer.
Tag en dyb indånding, mens du lader øjnene falde
på de to snoede stolper, der angiver det første og
oprindelige dørparti i kirken og vidner om håndværkere, der allerede omkring år 1000, har rejst
både Norden og Europa tynd for at give deres kunnen videre og sætte netop deres præg på kirker
og katedraler verden over. – Og altså også har lagt
turen forbi Skødstrup.
Lad luften, der måske bærer lidt præg af svampespore, sætte sig dybt i lungerne, tag skridtet ind i
selve kirkerummet – pas på du ikke falder, for der
er et næsten usynligt trin. Find en bænk. Sænk
skuldrene. Løft blikket. Ikke mange, men små
finurlige mønstre, præger de hvidkalkede vægge
og hvælvinger og vidner om reformationen. For
kradser man i overfladen, kommer der måske et
væld af figurer og fortællinger til syne.
Se, prædikestolen med duen under taget. Den sirligt, i træ, udskårne altertavle med påskens begivenheder og stor symbolik. Herskabsstolene med
våbenskjold. Gravsten, der før dækkede over
gravene i gulvet, men nu står op ad væggene. Alt
det fortæller os, at der var en periode i 1600-tallet, hvor kirken ikke var folkets, men hørte under
Rosenholm Slot og Vosnæsgård.

Af sognepræst
Anita Fabricius

Tænk hvis de tykke mure kunne tale. Forestil dig,
hvad de har lagt øre til. Og stenene i gulvet – der
er nærmest spor efter danseglade tåspidser fra
brudepar, dåbsbørn, konfirmander og hele fordybninger fra tyngede kroppe, der gennem de mange
år har båret kister ud.
Måske kan du ane konjekturerne fra den tidligere indgang på nordsiden, kun beregnet til kvinder?
Måske bemærker du, at bænkene ikke just bærer
præg af, at have været i kirken altid? De har snarere lidt halvfjerdserstemning over sig. Måske fanger
dit blik en stor hvid projektor oppe under loftet?
Eller det brede hvide lærred? Et blåt klistermærke
med mobilepay ved siden af kirkebøssen?
Jo, kirken og folkekirken forandrer sig hele tiden
og det er der sådan set ikke noget nyt i. Mange er
af den opfattelse, at den smukke hvide kirke lige
der på bakketoppen i begyndelsen af vores langstrakte by, altid har ligget, hvor den ligger og altid
har set ud, som den ser ud i dag. Men den har forandret sig – og også forandret sig meget - gennem
tiderne. Og i høj grad forandret sig fordi nogle har
taget et valg.
En gang valgte nogle, at der da skulle et tårn på
kirken. Det er der tydelige spor efter, hvis man
tager turen ad de smalle og stejle trapper op til
kirkeklokkerne, som nogle i øvrigt engang valgte
skulle kunne programmeres til at ringe automatisk,
så graveren ikke fik ondt i armen og ikke hver dag
skulle så tidligt op.
En gang valgte nogle at flytte døbefonden, så det
var muligt at komme ind i kirken uden at blive
døbt. Nogle valgte at indføre lørdagsdåb, fordi der
bliver født så mange børn herude, at søndagene
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ikke længere rakte. Et år valgte nogle at installere et højtaleranlæg så det var muligt for folk med
høretab, at følge med. Nogle valgte at babyer og
deres forældre skulle komme om formiddagen og
få salmer, musik og sang ind med modermælken
og en kop kaffe. At der skulle være gudstjenester
med spaghetti i. At kirken skulle brandes med et
nyt logo.

I løbet af efteråret skal der vælges nyt menighedsråd. Der er valg til Danmarks måske mest nære
demokrati. Jeg forestiller mig ikke, at vi skal til
at opføre et ekstra kirketårn, men vi skal da til at
udvide sognegården. Og ikke mindst skal vi fylde
den med liv. Så hvordan ser din kirke ud? Helt fysisk
og mere abstrakt. Valget er lige nu dit og folkekirken er din.

Ja, inden du rejser dig fra kirkebænken og mere
end tusind års historie og bevæger dig ud i den
hektiske hverdag, bliver jeg nødt til at fortælle
dig, at valget lige nu er dit. Folkekirken er din!

Anita Fabricius

VALGFORSAMLING
den 15. sept. kl. 19.00
i Skødstrup Sognegård.
KOM OG STEM
– eller kom og stil op – og
vær med til at sætte netop
DIT præg på livet i Skødstrup
og Skødstrup Kirke.
Alle er velkomne!
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KONCERT

KONCERT

– AMALIE OG
HELLE ASMILD

- FALGREN, FISCHER
& PETRI

Søndag d. 25. oktober kl. 16 er der
koncert med Helle Asmild på akkordeon og Amalie Asmild, sang. Koncerten
er en blanding af historie og musik og
temaet er ”Et lille lys i et stort mørke
– Armenien og Karen Jeppe”. Armenien
er verdens ældste kristne land og
hymner fra 400-tallet bliver sunget
i Armeniens klostre
den dag i dag. Helle
Asmild og Amalie
Asmild væver den
armenske musik ind
i fortællingen om
det armenske folks
historie og fortællingen om Karen Jeppe
- denne lille danske
kvinde, der reddede
flere tusind armeniere ud af fangeskab og slaveri, og som den dag i dag
bliver hyldet for sin dåd langt fra
Danmarks grænser.

Søndag den 22. november kl.16 kommer Bjarke Falgren,
Jacob Fischer og Mathias Petri til Skødstrup Kirke og spiller koncert. Den 4 dobbelte grammy-vindende Bjarke
Falgren inviterer til en storswingende koncert med sin
300 år gamle sigøjnerviolin.

Armensk musik – både kirkemusik, folkemusik og klassisk musik – bliver sunget og spillet i dette musikforedrag som
en del af beretningen om det armenske
folks utrolige historie og skæbne.
I sommeren 2018 rejste Helle Asmild til
Armenien i 5 uger med en rygsæk, en
sovepose og små stykker husflid fra et
loppemarked. Amalie har spillet violin,
fra hun var 6 år, og hun optrådte første
gang som historiefortæller på Moesgård
Museum som 12-årig.
Der er gratis adgang.

Mange fremhæver Bjarke som en spillemand, der mestrer sit instrument
til en grad, som gjorde, at Svend
Asmussen kort før sin død bestemte,
at hans arvtager som den første skulle
modtage ”The Ellen & Svend Asmussen
Prize 2017.” Bjarke turnerer verden over og har udgivet
9 cd´er. Desuden skriver og producerer Bjarke film og
teatermusik og underviser på flere musikkonservatorier.
Jacob Fischer, guitar har i efterhånden mange år været en af de mest
efterspurgte musikere i Danmark,
både i kraft af sit alsidige spil, og sin
evne til både at kunne spille opfindsomme gnistrende soloer, og være
en lydhør akkompagnatør. I dag har han fuld gang i en
international karriere med turneer og pladeindspilninger
i både USA og Japan Fischer har blandt andet arbejdet
med Svend Asmussen, Toots Thielemans, Scott Hamilton
og Richard Galliano.
Den unge bassist Matthias Flemming
Petri vendte for et år siden hjem til
Danmark efter at have boet i New
York, hvor han tilbragte to år som
studerende på Manhattan School of
Music. Efter sin hjemkomst har han
været meget aktiv på den danske jazzscene.
Der vil blive budt på fortolkninger af kendte jazz og latin
standards såvel som nye originale kompositioner af både
Falgren og Fischer.
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.

”PIE BAASTRUP
THOMSEN”
Ved Lise Baastrup og Poul Smedegaard
Andersen

SØREN RYGE
FORTÆLLER HISTORIER
Tirsdag den 27. oktober kl 14.00
Tirsdag den 29. september
kl. 14.00

Lægedatteren fra Hornslet og hendes familie bliver vigtige brikker i modstandskampen under besættelsen 1940-45. Fra det
trygge hjem, hvor retfærdighed er en dyd,
kommer Pie ind i modstandsbevægelsen,
og hun huser faldskærmsfolk, er kurér og
er med til våbenmodtagelser og alskens
illegalt arbejde. To faldskærmsagenters tilfangetagelse fører Gestapo på sporet af op
mod 100 modstandsfolk. Pie gennemlever
det hele: cellen i Vestre Fængsel, forhørene i krigsretten, transporten i kreaturvogne til 10 måneders rædsler i nazismens
tugthuse. Med sit lyse sind forsøger hun at
holde modet oppe hos sine lidelsesfæller og
undertrykke sin egen angst – men kampen
har sin pris, og den sætter dybe spor i livet
hos ”modstandsbevægelsens børn”.

Hele Danmarks havemand har siden de første programmer i 1977 lavet mange udsendelser. Mest kendt er måske DR derude,
som blev sendt direkte med et kamera fra
hans egen have på Djursland.
Han har også produceret en lang række
udsendelser om natur og mennesker, været
fast haveskribent på Politikken og meget
mere. I dag fortæller han historier om...?
Kom og hør det selv.

LUCIAOPTOG
OG JULESANGE
Ved Skødstrup Pigekor og Ungdomskor

Tirsdag den 24. november
kl. 14.00
Koret synger under ledelse af
organist Torben Holm Christensen.
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OFFENTLIGE FOREDRAG
I NATURVIDENSKAB
Foredragsserien arrangeres af Science and Technology, Aarhus Universitet og vises på storskærm i
Skødstrup Sognegård. Der er fri entré, men for kaffen betales 20 kr.

TANG
Ved seniorforsker i marin økologi Annette Bruhn

Tirsdag den 27. oktober kl. 19.00
Under havets overflade danner tang spektakulære
undersøiske skove som er vigtige for livet i havet
og klimaet på kloden. Ny forskning viser at tang
også kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer inden for sundhed, fødevarer, klima og miljø.

DYBHAVET - NYT FRA
EN UKENDT VERDEN
Ved professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen
og professor i biogeokemi Ronnie N. Glud

Tirsdag den 3. november kl. 19.00

TILBLIVELSEN AF DET
MODERNE MENNESKE
Ved professor i DNA-forskning Eske Willerslev

Forskere har fundet uventet liv på de største havdybder og dybt i havbunden. Hør om organismer
der er tilpasset det ekstreme tryk. Og hør om bakterier i havbunden som har generationstider på
tusinder af år og som er afgørende for livsforholdene på Jorden.

Tirsdag den 17. november kl. 19.00

SMAGEN AF ØL

GRØNLANDS INDLANDSIS

Ved brygmester Zoran Gojkovic og Erik Lund,
Carlsberg Laboratorium

Ved professor i kvartærgeologi Nicolaj Krog Larsen
og professor i geofysik David Lundbek Egholm

Tirsdag den 10. november kl. 19.00

Tirsdag den 24. november kl. 19.00

Hør professionelle brygmestre fortælle om gærens
betydning for øllets aroma, om maltens indflydelse
på farve, smag og smagsholdbarhed og om humlens
rolle som smags- og aromagiver. Under foredraget
får du serveret små smagsprøver på fem udvalgte
øltyper.

Indlandsisen har ændret Grønlands landskab og
gemmer stadig på mange hemmeligheder. Hør om
forskernes nylige fund af meteorkrater under isen,
og om den globale opvarmnings påvirkning på indlandsisen – overlever Indlandsisen eller er den
dødsdømt?
Marianne Christensen

Molekylærbiologien har fundamentalt ændret vores
forståelse af menneskets historie. Kom med på en
tur gennem menneskets genetiske historie med
nedslag i nogle af de begivenheder der skabte de
befolkningsgrupper vi kender fra nutidens verden.
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JULEHJÆLP
Efteråret er begyndt at
melde sin ankomst, og snart
er julen også over os. Men
bekymringer over økonomien
skulle nødig sætte en stopper
for juleglæden.
Der kan derfor søges
om Julehjælp hos Skødstrup
Kirkes Julehjælp.

MINI-KONFIRMANDER
I SKØDSTRUP
I Skødstrup Kirke kan man blive minikonfirmand, når man går
i 3. klasse. Man bliver inviteret til et forløb på 8 gange sammen med sin klasse, og vi mødes i sognegården efter skoletid.
Forløbet afsluttes med en børnegudstjeneste og fællesspisning
med familien i sognegården.
Når man går til minikonfirmand, lærer man Skødstrup Kirke og
dem, der arbejder der, godt at kende. Organisten, præsterne og kordegnen fortæller om deres arbejde, og vi skal rundt
at kigge på kirken, kirkegården og sognegården. Vi har mange
spændende steder, som ikke så tit vises frem, som du skal med
rundt at se – og vi starter altid med et glas saftevand og lidt at
spise. Vi håber, at du har lyst til at være med.
På gensyn Lene Frahm Nygaard, Mini-konfirmand underviser.

Minikonfirmanderne
fra 3.A og 3.B begynder i uge 38.
3.A: mandage efter skoletid
3.B: torsdage efter skoletid
De øvrige 3. klasser bliver inviteret til minikonfirmand i det
nye år :) ! Husk at udfylde og aflevere tilmeldingsskemaet til
kirkekontoret!

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 persondataforordning må vi ikke
modtage personfølsomme
oplysninger på almindelig
mail. Benyt derfor i stedet
de muligheder for at sende
sikker mail, som findes på
hjemmesiden
www.skødstrup-kirke.dk.
Ansøgningerne må også gerne
afleveres i Kirkekontorets
postkasse, Kirkepladsen 2A,
8541 Skødstrup. Mærk
ansøgningen ”Julehjælp”.
Alt foregår under
100 % tavshedspligt.
Sidste ansøgningsfrist:
tirsdag den 1. december.
Spred gerne budskabet,
så alle kan få en glædelig jul.

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!
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KIRKEFILMKLUB
DRUK
Tirsdag den 29. september kl. 19.00
Fire gymnasielærere og venner beslutter sig for at teste en teori om,
at mennesket er født med en halv promille for lidt. Teorien lyder, at alkohol
i blodet åbner sindet for omverdenen og får kreativiteten til at stige.
Resultatet er vildt. Både undervisningen og resultaterne løfter sig, og vennerne
begynder for alvor at mærke livet igen.
I takt med, at spritten ryger indenbords, skrider eksperimentet fremad for
nogen - og af sporet for andre.

PARASITE
Tirsdag den 20. oktober kl. 19.00
Oscar- og Cannes-vinderen ”Parasite” handler om en fattig familie af småsvindlere, der bor i et ubeskriveligt slum, efter begge forældre mistede deres job.
De to store børn er dog begge lige så handlekraftige som forældrene, så da
sønnen får mulighed for at undervise datteren i en meget velhavende og
godtroende familie, begynder en større overtagelse, hvor hele hans familie
snyder sig ind som medarbejdere.

TRÆKFUGLE
Tirsdag den 17. november kl. 19.00
Colombia i 1960’erne. Den unge indfødte Rapayet begynder at sælge marihuana
til amerikanske turister for at kunne købe en medgift til sin udkårne.
Forretningen vokser snart Rapayet over hovedet. Hans makker forråder ham,
og klanens åndelige leder frygter, at den stadig mere omfattende narkohandel
bliver enden på deres stolte, traditionsrige folk.

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, www.kombi.dk.
Filmene bliver introduceret af sognepræsterne Erik Søndergård, Skødstrup,
Carsten Tranberg-Krab, Hornslet og Iben Nordestgaard, Elsted.
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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 3. september
v/ Susanne Kristensen
- Om høst, livets træ og edderkopper
Onsdag den 7. oktober
v / Erik Søndergård - Tag med ud og fisk
Torsdag den 5. november
v / Anne Christine Benner
– Græskarmænd og evighedslys

Ingen madspild her – så husk TILMELDING altid
senest søndagen før via skoedstrup.sogn@km.dk
eller facebook og angiv hvor mange børn og
voksne, der kommer.

ALLEHELGENSDAG
- DEM VI SAVNER
Gudstjeneste
søndag den 1. november kl. 10.00

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 20. september
kl. 10.00
I slutningen af september – når
høsten er ved at være i hus – markeres dette efter gammel tradition
med en gudstjeneste i kirken.
Kirken vil være smukt pyntet med
årets høst og Skødstrup Kirkes
pigekor medvirker.
Efter gudstjenesten er der kaffe i
våbenhuset.

I musik, tekster og prædiken vil gudstjenesten
Allehelgensdag give mulighed for at mindes dem,
vi hver især har taget afsked med. Invitation bliver
sendt til de pårørende.
Navnene på de, som er
døde i Skødstrup Sogn
siden sidste Allehelgen
vil blive læst op.
Sognepræst Susanne Kristensen
afholder gudstjenesten
og Skødstrup Kirkes kor under
ledelse af organist Torben
Holm Kristensen medvirker.
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REND MIG I
TRADITIONER!
Tirsdag den 6. okt. 2020 kl. 19.30
Foredrag med Benno Blæsild om 70’erne,
hønsestrik, studentermarxisme og opbrud
med vaner og normer.
Skødstrup Kirke inviterer indenfor til et spændende foredrag med Benno Blæsild cand.
mag. i historie og tidligere Museumsinspektør
i Den Gamle By.
Han vil fortælle om perioden efter Oliekrisen
i 1973 som blandt andet var præget af hønsestrik, studentermarxisme og hjemmebagte
hashkager i køleskabet og ikke mindst kendetegnet ved opbrud i vaner og normer. Håret
blev langt og kernefamilien blev udfordret
som familieideal. Kollektiverne blev fremhævet som idealistiske og eksperimenterende
oprør mod den konformer parcelhusfamilie,
men de havde også en lavpraktisk funktion
som en mulighed for fattige studerende til
at bo sammen med repræsentanter for det
modsatte køn i smukke villaer og højloftede
patricierlejligheder.
Benno Blæsild fortæller masser af anekdoter, og vi glæder os til at byde velkommen i
Skødstrup Sognegård.
Vel mødt til en god aften.
Birgit Furholm

DU PUSTER
TIL DET HELE
- EN SALMEFORTÆLLING
med komponist Østen Mikal Ore
sopran Julie Kold Vilstrup og
pianist Jacob Nielsen

Søndag den 20. september
kl 16.00 i sognegården
Til fortællekoncert i stil med DRs mange fællessangsudsendelser kan du møde komponisten bag
én af de nye salmemelodier, der kommer med i
den nye Højskolesangbog 2020. Teksten er af den
markante danske lyriker og salmedigter Simon
Grotrian.
Koncerten tager afsæt i nyere salmer fra samarbejdet mellem Simon Grotrian og Østen Mikal
Ore.
Musikerne lader dig opleve salmernes nyskabende form. Komponisten introducerer musikken
og Grotrians fabulerende, farverige og finurlige billedsprog, hvor der er plads til både humor
og alvor.
Koncerten er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen
som en del af regeringens Sommerpakke for
dansk kulturliv efter Covid-19-nedlukningen.

Skødstrup Kirkeblad
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DU DANSKE SOMMER JEG ELSKER DIG…
Vejret var, i ordets bogstaveligste forstand, strålende, den tirsdag i juni hvor vi drog afsted på sommerudflugt.
Vi stod dog alle på bussen i tørvejr, men snart åbnede himlen sine sluser og mens vi kørte gennem det
smukke og frodige sommerland, forbi Clausholm
slot og Bjørn Nørgaards ”Hundelort” i Randers,
kunne vinduesviskeren på bussen knap følge med.
Heldigvis var det tørvejr, da vi ankom til Hobro. Vi
sprang over et par gedigne vandpytter og ombord
på ”Svanen”, hvor en ægte kaptajn med skipperhue
og hvidt krøllet skæg, tog imod os.
Mens lagkagen og kaffen blev serveret fik vi fortalt
om Mariager fjord og dens omgivelser og kunne der-

efter i ro og mage nyde udsigten, mens regnen igen
gav duggede ruder og man i sit stille sind sad og
blev lidt lykkelig over at ”Svanen” ikke længere var
et åbnet skib, men godt lukket til for vejr og vind.
Tænk sig i Mariager skinnede solen igen. Vi gik
fra borde og ind i bussen hvor hjemturen gik forbi
Hvidsten kro og den gamle kaserne i Randers.
Præsten – og måske også et par andre – mærkede en
begyndende nervøsitet, da vi nærmede os Segalt og
regnen igen stod ned i mængder, der mindede om
skybrud. Men vupti… da vi kørte gennem bytorvet
i Løgten blev det tørvejr og alle kunne stå af bussen uden brug af hverken regnfrakke eller paraply.
Tak for en skøn og hyggelig dag.
Anita Fabricius
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OPGAVE
Find 28 stednavne fra det nye og gamle testamente (lodret - vandret og diagonalt)
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Vær med i konkurrencenom to biografbilletter.

Birgit Furholm

Indsendt af:
Navn ______________________________________

Indsend løsningen til:
Skødstrup Kirke,
Kirkepladsen 2,
8541 Skødstrup.

Adresse ___________________________________
Mail ______________________________________
Mobil _____________________________________
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ORDET ER NOGET VI GLÆDER OS TIL... SOMMERFERIE
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SOGNEKALENDER
September

BUSK
FAMILIEGUDSTJENESTE
MED FROKOST
Ved Erik Søndergård

Søndag den 25. oktober
kl. 11.00
BUSK står for Børn, Unge,
Sogn og Kirke. Skødstrup Kirkes
Pigekor og Ungdomkor, samt
andre børn og unge medvirker.
Efter gudstjenestenen er der
frokost i sognegården.
TILMELDING
til frokost senest
onsdag den 21. oktober
kl. 12.00 på
e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk
eller tlf.nr.: 86 99 22 08.

Torsdag
Tirsdag
Mandag
Onsdag
Torsdag
Tirsdag

den
den
den
den
den
den

3.
15.
21.
23.
24.
29.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

17.00
19.00
10.00
19.00
19.00
14.00

Tirsdag den 29. kl. 19.00

Børnegudstjeneste med spisning
– se omtale
Valgforsamling
– se omtale
Strikke-café
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Litteraturkreds
Hverdagsgudstjeneste
– se omtale
Kirkefilmklub
– se omtale

Oktober
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag

den
den
den
den
den
den
den
den
den
den

6.
7.
20.
21.
25.
25.
26.
27.
27.
29.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

19.30
17.00
19.00
19.00
11.00
16.00
10.00
14.00
19.00
19.00

Foredrag
Børnegudstjeneste med spisning
Kirkefilmklub
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Buskgudstjeneste
Koncert
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste
Naturvidenskabelige foredrag
Litteraturkreds

– se omtale
– se omtale
– se omtale

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
19.00
17.00
19.00
19.00
19.00
19.00
16.00
14.00
19.00
19.00
16.00
10.00

Alle helgens gudstjeneste
Naturvidenskabelige foredrag
Børnegudstjeneste med spisning
Naturvidenskabelige foredrag
Kirkefilmklub
Naturvidenskabelige foredrag
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Koncert
Hverdagsgudstjeneste
Naturvidenskabelige foredrag
Litteraturkreds
Koncert
Strikke-café

–
–
–
–
–
–

– se omtale
– se omtale
– se omtale
– se omtale

November
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Mandag

den
den
den
den
den
den
den
den
den
den
den
den
den

1.
3.
5.
10.
17.
17.
18.
22.
24.
24.
26.
29.
30.

se
se
se
se
se
se

omtale
omtale
omtale
omtale
omtale
omtale

– se omtale
– se omtale
– se omtale
– se omtale

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!
Der er Kirkekaffe: 6. september, 4. oktober og 8. november.
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GUDSTJENESTER I SKØDSTRUP

– LIV OG TRO,
VÆRDIER OG KULTUR
September

Oktober

Torsdag d. 3. Se omtale
Børnegudstjenste
kl. 17 Susanne Kristensen
Søndag d. 6. 13.s.e.trin.
Kl. 10 Erik Søndergård
Søndag d. 13. 14.s.e.trin.
Kl. 10 Anne Christine
Benner
Søndag d. 20. Se omtale
Høstgudstjeneste
Kl. 10 Anne Christine
Benner
Søndag d. 27. 16. s.e.trin.
Kl. 10 Erik Søndergård
Tirsdag d. 29. Se omtale
Hverdagsgudstjenste
Kl. 14 Anne Christine
Benner

Søndag d. 4. 17. s.e.trin.
Kl. 10 Anne Christine
Benner
Onsdag d. 7. Se omtale
Børnegudstjenste
Kl. 17 Erik Søndergård
Søndag d. 11. 18.s.e.trin.
Kl. 10 Anne Christine
Benner
Søndag d. 18. 19. s.e.trin.
Kl. 10 Susanne Kristensen
Søndag d. 25. Se omtale
BUSK-familiegudstjenste
Kl. 11 Erik Søndergård
Tirsdag d. 27. Se omtale
Hverdagsgudstjenste
Kl. 14 Susanne Kristensen

November
Søndag d. 1. Se omtale
Alle helgens dag
Kl. 10 Susanne Kristensen
Torsdag d. 7. Se omtale
Børnegudstjenste
Kl. 17 Anne Christine
Benner
Søndag d. 8. 22. s.e.trin.
Kl. 10 Erik Søndergård
Søndag d. 15. 23. s.e.trin.
Kl. 10 Anne Christine
Benner
Søndag d. 22. Sidste s. i kirkeåret
Kl. 10 Erik Søndergaard
Tirsdag d. 24. Se omtale
Hverdagsgudstjenste
Kl. 14 Anne Christine
Benner
Søndag d. 29. 1.s. i advent
kl. 10 Susanne Kristensen

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

Søndag d. 6. 2.s.i advent
Kl. 10 Anita Fabricius

PÅ GENSYN I SKØDSTRUP KIRKE

