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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
 Engskovvej

1, 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 (barsel)
 Lis Rigmor Nellemann (barselsvikar), tlf. 28 91 16 05
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, 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
Pigekoret ved Skødstrup Kirke.
Læs mere om Pigekoret og om
overnatningen i sognegården på side 10.
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:	  1. april 2019
Udkommer:	  1. juni 2019
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SKØDSTRUP KIRKE
– NU SOM VEJKIRKE!
Skødstrup Kirke vil gerne være en åben kirke for
alle sognets beboere og for dem, som på en tur
rundt i landet, lige lægger vejen forbi. Derfor har
vi tilmeldt os ”Vejkirker”, som forpligter os på at
holde kirken åben for besøgende i dagtimerne –
med undtagelse af tidspunkter, hvor der er begra
velser og andre kirkelige handlinger.
Snart vil du kunne finde Skødstrup Kirke i den bro
chure om vejkirker, der hvert år udgives. Den for
midler fakta om kirken, åbningstider, kontaktop
lysninger og kørselsvejledning.
Hent brochuren i sognegården og få inspiration til
at besøge andre vejkirker eller kig forbi Skødstrup
Kirke. Nyd stilheden. Tænk en tanke. Fordyb dig i
detaljerne. Mærk tusindårs historie.
Menighedsrådet

FORÅRETS FORNØJELIGE FEST!
Konfirmationerne nærmer sig… konfirmanderne
kan sådan set næsten ikke vente længere
– de glæder sig! Og vi glæder os til at se
dem og deres familier i Skødstrup Kirke til
en god begyndelse på en festlig dag.
Store bededag
fredag den 17. maj konfirmeres
7. Q kl. 09.00 v/ Erik Søndergård
7. V kl. 11.00 v/ Louise Holmen
Lørdag den 18. maj konfirmeres
7. X kl. 09.00 v/ Anita Fabricius
7. Y kl. 11.00 v/ Anita Fabricius
Søndag den 19. maj konfirmeres
7. Z kl. 10.00 v/ Susanne Kristensen
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Af sognepræst
Anita Fabricius

DRYP, DRYP, DRYP…
Dryp, dryp, dryp - tre små håndfulde vand lander
langsomt på det lille barns hoved. Et skævt smil
eller et, i dyb undren, løftet øjenbryn dukker op
på det fine ansigt. Familien er samlet omkring den
tons tunge døbefont, der i generation efter gene
ration har stået lige dér og mindet os om, at ingen
af os kan bære os selv. Vi står på skuldrene af hin
anden! Flere på de benhårde bænke har blanke
øjne og mor må med den ene hånd hurtigt tørre en
begyndende tåre væk fra øjenkrogen. Det er betyd
ningsfuldt. Det er glædeligt og det er gravalvorligt.
Dryp, dryp, dryp - tre håndfulde vand lander lang
somt på den kommende konfirmands voksbesat
te og velfriserede hår. Han er tydeligt nervøs, da
han bøjer sine ben og knæler på den lille skammel.
Nærmest automatisk falder hans hoved ind over
døbefonten og vandet forsøger ihærdigt at hænge
fast. Præsten tørrer de sidste stædige dråber med
en fin serviet. En serviet indeholdende hundredevis
af masker med mening og tanker, sirligt sat sammen
af skønne skødstrupkvinder. Dåben og detaljerne
vidner om, at vi hænger sammen. Vi er forbundet.
Ingen er alene. Da han igen står udstrakt stråler
stoltheden ud af hele hans krop. Kammeraterne i
kirken smiler. De siger det ikke højt, men de tæn
ker: ”Godt gået!”
Dryp, dryp, dryp - tre håndfulde vand lander lang
somt og bliver nærmest væk i det kraftige kulsor
te hår. Kirken er byttet ud med et besøgslokale i et
fængsel. Dåbsfadet. To stearinlys. En præst i præ
stekjole, vidner om, at i dag er ikke en almindelig
dag i besøgslokalet. Han er i gang med at afsone en
lang dom og når det er gjort, skal han udvises til et
land, hvor det er farligt at være kristen. Præsten
har flere gange spurgt ham, om han da ikke kan
nøjes med at være kristen i sit hjerte? Han vil ikke

nøjes! Han vil døbes! Hans forældre og søskende
sidder på den meget lidt magelige madras bag dem.
Deres ansigter er som sten. Hans mor græder - det
er ikke af glæde. Hun er dybt berørt af hele situ
ationen. Hendes dreng! I fængsel og nu også ind i
en, for hende, fremmed religion og kultur. Han er
stålfast. Det er dét her han vil og har villet længe.
Det er dét her, han har brug for.
Dryp, dryp, dryp - tre håndfulde vand lander lang
somt på hovedet af det alt for tidligt fødte barn.
Det hele er gået så stærkt. Pludselig var hun her. Så
spinkel og lille og ikke nødvendigvis stærk nok til at
kunne leve. ”Vil I have hende døbt?” blev de spurgt.
Uden ord kiggede de hinanden i øjnene og nikkede
nøjsomt. Inden længe stod præsten på fødestuen.
Det hele var gået så hurtigt, men nu var det som
om at tiden stod stille. Et navn. Noget vand. Et
håb. Ingen vidste hvad de næste timer ville brin
ge, men fornemmelsen af, at alt ikke kun lå i men
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neskehænder var god, selvom ”god” var elendigt i
hele det her helvede. Og så havde deres datter fået
navn. Emma. For altid ville hun være deres Emma.
Levende eller død.
Dryp, dryp, drop-in. Drop-in-dåb. Lige først havde
selve navnet fået ham til at tænke på fastfood og
quickfix. Havde vores samfund ikke rigeligt af den
slags? Men som dagene gik og ordene bogstav for
bogstav landede lunt i sindet, oplevede han det
egentlig bare som den åbne invitation, han så længe
havde manglet. Han var ikke blevet døbt som spæd,
men som årene og livet langsomt overmandende
ham, havde han virkelig lyst til at blive døbt. Alt
for længe havde han stået der og luret ind i tro
ens og kirkens univers uden at turde tage det sidste
skridt. Drop-in-dåb - det var i bund grund en åben
invitation. Og nu stod han her ved døbefonten. Det
var på en gang alvorligt og festligt. Fyldestgørende
og legende let. Ingen fastfood. Intet Quickfix. Den
nødvendige dokumentation hos kordegnen. En for
trolig samtale med præsten. Og så dryp, dryp, dryp.
Tre håndfulde vand og gode ord til at leve et helt
liv på.
Anita Fabricius

En åben invitation!

GÅR DU MED TANKER
OM AT BLIVE DØBT?
Så kontakt din præst og få en snak
om under hvilken form og på hvilket
tidspunkt, der kunne passe dig.
Eller mød op (medbringende billede-id)
til Drop-in-dåb i Skelager Kirke
fredag den 10. maj kl. 16.00-20.00
eller i
Skødstrup Kirke
torsdag den 13. juni kl. 16.00-20.00

UBERØRT AF
BYENS TRAVLHED…
I løbet af en uge kan du, ofte flere
gange og på forskelligvis, komme til
gudstjeneste i Skødstrup Kirke.
Der er børnegudstjenester med histori
er og hurlumhej. Hverdagsgudstjenester
med efterfølgende foredrag. ”lys
i mørket” med sang og stilhed.
Søndagsgudstjeneste, hyppigt med dåb
af både store og små. Den første søndag
i måneden er der oftest ingen dåb ved
søndagsgudstjenesten, da vi lørdagen
før holder dåbsgudstjeneste.
Find den gudstjeneste,
der lige passer dig!
Find indenfor! Find fred i kirken.
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FOR ALT I VERDEN!
SØNDAG
DEN 10. MARTS
KL. 11.00

Klimaet er under forandring. Klimaforandringerne er her allerede og er nok kommet for at blive. Millioner
af mennesker er truet af sult og oversvømmelser, og allerede nu må mange forlade deres hjem for at finde
mad og sikkerhed. Men der er en god nyhed: Vi ved, hvad der skal gøres!

SØNDAG DEN 10. MARTS KL. 11.00 sender Skødstrup Sogn og Folkekirkens Nødhjælp frivillige ind
samlere på gaden for at samle ind til de mennesker, der er hårdest ramt af klimaforandringerne. I verdens
fattigste lande mangler man alt det, der beskytter os danskere mod klimarelaterede katastrofer. Men med
klimatilpasning kan vi klæde verden på til et klima i forandring. Det kan være diger, dæmninger og opsam
lingssøer, der kan forhindre oversvømmelser. Det kan være broer og solide bygninger, der ikke dratter sam
men ved jordskred. Men det kan også handle om at hjælpe en sulten småbonde med at dyrke quinoa, som
er fyldt med protein og bedre til at modstå tørke end andre afgrøder.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder i verdens fattigste lande, hvor klimaforandringerne slår meget hårdere,
end de gør i Danmark. En person fra Etiopien udleder langt mindre CO2 end den gennemsnitlige dansker.
Men det er alligevel etiopieren, der betaler regningen i form af oversvømmelser, tørke og andre naturkata
strofer. Det synes vi er uretfærdigt. Og derfor vil vi sammen med tusindvis af danskere samle ind til klima
løsninger den 10. marts. Vi gør det for verdens fattigste, men vi gør det også for vores egen skyld. Kloden
er nemlig noget, vi deler, og klimaforandringerne er hele klodens problem.

Så har du et par timer til at gå en tur for klimaet søndag den 10. marts?
For dig selv. For vores klode. For verdens fattigste. For vores børn. For alt i verden!
Meld dig som indsamler til sognepræst Anita Fabricius på afa@km.dk eller 61780299
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“MUSIK I MØRKET”
Søndag d.17. marts kl. 19 vil der være
”Musik i mørket” i kirken. Kirken vil kun
være oplyst af l evende lys og guds
tjenesten være en vekselvirkning mel
lem musik og tekster til ro og efter
tanke. Skødstrup Kirkes Kantori synger
under ledelse af organist Torben Holm
Christensen og sognepræst Susanne
Kristensen fremsiger læsningerne.
Alle er meget velkommen til denne
stemningsfulde aften.

FORÅRSMATINÉ
I SOGNEGÅRDEN
Søndag d. 28. april kl. 15.00
Her vil Skødstrup Kirkes Pigekor og
Skødstrup Kirkes Kantori synge et bredt
udvalg af musik fra forskellige genrer.
Der vil også blive lejlighed til at synge
med på nogle af vores dejlige forårs
sange. Der vil under koncerten blive
serveret lidt at spise og drikke.
Vel mødt til en hyggelig eftermiddag
med sang og musik.
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SOGNEAFTEN – ET AKTUELT FOREDRAG
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.

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.

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 musikalske baggrund i bagagen.

Musik af bl.a Niels Nørgaard, Ole Faurschou, Søren
Møller, Laura Jekabsone, Susan LaBarr, Hreiðar Ingi
Þorsteinsson

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

Tirsdag den 26. marts kl. 14.00

DANMARK RUNDT
I 60’ERNE
Ved Steen Ivan Hansen
60’erne var meget mere end
ungdomsoprør og beatmusik.
Det var ikke mindst i den periode,
at vores nuværende livskultur begyndte at
danne sig, samtidig med at meget af det gamle
fandtes endnu. Måske husker du købmanden på
hjørnet, mælkevognen, Richs kaffeerstatning
og storebæltsfærgen?
Cand. mag. i historie og middelalderarkæologi
Steen Ivan Hansen vil tage os med på en rejse
landet rundt og gennem en stribe originale bil
leder få perioden til at træde lyslevende frem
for vores øjne.

Tirsdag den 30. april
kl. 14.00

ÅND
Hans-Jørgen Schanz, professor
ved Idéhistorisk Institut, Aarhus
Universitet tager denne tirsdag,
fat på noget så stort som Ånd.
Han konstaterer, at vi i dag mangler
sprog, for de dele, der omfattes af
ånden. Når det gælder videnskab
og klare fakta, er sproget
på plads. Men hvad angår
poesi, religion og alt
det, der gælder det
indre liv, er vi nu
om dage, ifølge
Schanz, fattige på
ord. Måske han kan
hjælpe os?!

Tirsdag den 28. maj kl. 14.00

BØRN I PRÆSTEGÅRDEN I 1960-ERNE
Hvordan var det som halvstore børn, at komme til Skødstrup sogn
i 1962-63, og bebo præstegården midt i byen? Store forskelle i forhold
til i dag, eller fuldstændigt det samme? To der har prøvet det på egen
krop fortæller om oplevelsen og hvordan det føles i dag i et foredrag ledsaget
af en del billeder. Dorte og Peter Christensen var med da familien flyttede ind for ca. 55 år siden.
Billede fra Søby præstegård ca 1961
– Olfert Christensen med sine to forældre og de tre børn Dorte, Hans og Peter.
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FASTELAVN
Søndag den 3. marts kl. 13.00

Sørøver, prinsesse eller forklædt som
voksen. Kom gerne udklædt og slå
katten af tønden efter gudstjenesten.
Vi får kaffe, saftevand og fastelavnsboller
i sognegården.

SOV I KIRKEN!
Pigekoret havde længe spurgt Torben, kir
kens organist og korleder, om de da ikke
kunne få lov at få en overnatning i sogne
gården. Og en weekend i februar blev det
til virkelighed!

FORÅRSKONCERT
MED SKØDSTRUP-LØGTEN
KORET I SOGNEGÅRDEN
Mandag den 13. maj kl 19.30.

Pigerne ankom med taskerne fulde af for
ventninger, soveposer, lommelygter, bamser
og godt humør. Og så blev der ellers hygget
med sang, musik, quiz, leg, discolys, slik og
pizza. Alt sammen godt arrangeret Torben
og hans kone Anna.
Søndag morgen, efter de havde spist mor
genmad sammen med deres forældre, tog
de (lidt trætte) hjem igen med masser af
gode oplevelser i bagagen.

Efter koncerten er der kaffebord og
fællessang.

Det efterhånden meget store Pigekor har et
skønt sammenhold, og skulle du have lyst til
at være med og synge dig glad hver onsdag
kl. 15.15, synge til gudstjenester en gang i
mellem og være med til næste overnatning,
er du meget velkommen!

Koncerten er gratis.
Kaffe/kage koster 20 kr.

Se evt. mere på skødstrup-kirke.dk eller følg
pigerne på instagram: @kirkens.pigekor.

Koret synger et blandet repertoire med
danske og udenlandske sange under
ledelse af Kristine Kjølner.
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Så er vi klar med god rødvin, baguette og brie og dybe samtaler om livet.
Tag din ven eller veninde med og mød nye mennesker
ved Aarhus Nords 6 Samtalesaloner.
Den 21. marts kl. 19.30 kommer det i Skødstrup Sognegård til at handle om:

FRYGT!
Hvad frygter du? Hvad er du bange for?
Terrorisme, krig, kemiske våben?
Flyveture eller naturkatastrofer?
Kræft og ubærlige tab?
Indbrud eller overgreb?
Er din frygt egentlig reel?
Eller bruger du faktisk en masse energi på at frygte det helt forkerte
– eller måske energi på at frygte overhovedet?
Fodrer vi i virkeligheden hinanden med frygt?
Fodres vi med frygt gennem de sociale medier og nyhedsudsendelser.
Og hvis vi gør – hvorfor spiser vi den så?
Skal vi måske bare være lidt lalleglade og lade som, at verden kun er god?
Skødstrups lokale krimiforfatter Jacob Holm Krogsøe og sognepræst Anita Fabricius
fodrer i hvert faldsamtalen med oplæg, gys og skæve vinkler.
Forhåbentlig går vi alle sammen både rolige og klogere hjem.
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KIRKEFILMKLUB

THREE BILLBOARDS
OUTSIDE EBBING,
MISSOURI
Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.00
Efter flere måneder uden en eneste anholdelse for
mordet på datteren, tager Mildred Hayes sagen i
egen hånd ved at male tre store skilte, der fører
ind til hendes by med en kontroversiel besked ret
tet mod byens ærede politimester.

Frances McDormand modtog en Oscar
for bedste kvindelige hovedrolle.

Da politimesterens næstkommanderende, en umo
den mors dreng med en forkærlighed for vold, bli
ver involveret, øges kampen mellem Mildred og
Ebbings politi.

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.

USA 2017.
T. o. 11.
Varighed 115 minutter.
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GRUNDLOVSMØDE
TAG FAMILIEN MED
- DER ER OGSÅ SJOVE
AKTIVITETER FOR BØRNENE
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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OPGAVE

Af Birgit Furholm

Husk der er gevinst på denne opgave - præmien er biografbilletter.
Test din viden.
1. Hvad hed byen hvor Abraham kom fra? ______________________________________________________
2. Hvad er en sarkofag? _____________________________________________________________________
3. Hvornår har Johannes Døberen fødselsdag? ___________________________________________________
4. Hvad er myrra? __________________________________________________________________________
5. Hvem var far til Kain? _____________________________________________________________________
6. Hvem er den største bidragyder til Det Nye Testamente? _______________________________________
7. Hvor blev apostelen Paulus født? ___________________________________________________________
8. Hvornår er evangelierne skrevet? ___________________________________________________________
9. Hvad betyder ordet “Påske”? ______________________________________________________________
10. Hvor stammer traditionen med Gældsbreve fra? ______________________________________________
11. Hvor mange dage gik der fra Jesu død til hans opstandelse? ____________________________________
12. Hvor foregik iflg Bibelen Kristi Himmelfart? __________________________________________________
13. I hvilken by er Jesus opvokset i? ____________________________________________________________
14. Hvordan fandt De Vise Mænd Jesus? ________________________________________________________
15. Hvad stod der på Jesu kors? _______________________________________________________________

Løsning på opgaver i
sidste nummer af kirkebladet
Opgave 1:
2 af årets måneder indeholder et drengenavn.
Hvilke?
Svar: JANuar og AUGUST
Opgave 2:
1 måned indeholder et pigenavn. Hvilken?
Svar: MAJ
Opgave 3:
Hvis man tager første bogstav i 5
af årets måneder, hvilket navn får man så?
Svar:
Januar
August
September
Oktober
November
Det giver navnet JASON

BØRNEGUDSTJENESTER
I FORÅRET
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 7. marts ved Erik Søndergård
Spise med grise
Torsdag den 4. april ved Erik Søndergård
Den stærke, den kloge og den blinde far
Onsdag den 8. maj ved Anita Fabricius
Et stort brød
HUSK TILMELDING altid senest søndagen
før via skoedstrup.sogn@km.dk eller face
book og angiv hvor mange børn og voksne,
der kommer.

Skødstrup Kirkeblad
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ET STORT TAK!
- FOR HJÆLPEN TIL
JULEHJÆLP
TAK til alle i Sognet,
for bidragene til
Julehjælpen.
TAK til Lions Club
for jeres bidrag.
TAK til SuperBrugsen
- Løgten for hjælpen
med gavekort.
I var medvirkende
årsag til, at det i år
var muligt at give
julehjælp til i alt 54
børn og voksne
i Skødstrup Sogn.
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!

SOGNEKALENDER
Marts
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Torsdag

den
den
den
den
den
den
den
den
den
den

3.
5.
6.
7.
10.
20.
21.
25.
26.
28.

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

13.00
19.30
19.30
17.00
11.00
19.00
19.30
10.00
14.00
19.00

Fastelavn
Kirkefilmklub
Koncert m. EVE
Børnegudstjeneste
Landsindsamling
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Salonsamtale
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste
Litteraturkreds

den
den
den
den
den
den
den

3.
4.
24.
25.
28.
29.
30.

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

17.00
17.00
19.00
19.00
15.00
10.00
14.00

Afslutningsgudstjeneste – Mini-konfirmander
Børnegudstjeneste med spisning
– se omtale
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Litteraturkreds
Forårsmatiné v/ Kirkens Kor
– se omtale
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste
– se omtale

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

April
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag

Maj
Onsdag den
Søndag den
Fredag den
		
Lørdag den
		
Søndag den
Onsdag den
Torsdag den
Mandag den
Tirsdag den

8. kl. 17.00 Børnegudstjeneste med spisning
– se omtale
12. kl. 16.00 Koncert i Sognegården
17. kl. 09.00 Konfirmation 7. Q
kl. 11.00 Konfirmation 7. V
18. kl. 09.00 Konfirmation 7. X
kl. 11.00 Konfirmation 7. Y
19. kl. 10.00 Konfirmation 7. Z
22. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegården
23. kl. 19.00 Litteraturkreds
27. kl. 10.00 Strikke-café
28. kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste

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 7. april og den 12. maj.
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GUDSTJENESTER
I SKØDSTRUP

– LIV OG TRO,
VÆRDIER OG KULTUR
Marts
Søndag d. 3. Fastelavn
kl. 13 Erik Søndergård
Torsdag d. 7. Børnegudstjeneste
kl. 17 Erik Søndergård
Søndag d. 10. 1.s. i fasten
kl. 10 Anita Fabricius
Søndag d. 17. 2.s. i fasten
kl. 10 Erik Søndergård
Søndag d. 24. 3.s. i fasten
kl. 10. Susanne Kristensen
Tirsdag d. 26.			
Hverdagsgudstjeneste
kl. 14 Erik Søndergård
Søndag d. 31. Midfaste
kl. 10 Anita Fabricius

April
Torsdag d. 4.
kl. 17
Søndag d. 7.
Mariæ
kl. 10
Søndag d. 14.
kl. 10

Børnegudstjeneste
Erik Søndergård
bebudelsesdag
Erik Søndergård
Palmesøndag
Anita Fabricius

Torsdag d. 18. Skærtorsdag
kl. 10 Erik Søndergård
Fredag d. 19. Langfredag
kl. 10 Erik Søndergård
Søndag d. 21. Påskedag
kl. 10 Susanne Kristensen
Mandag d. 22. Anden påskedag
kl. 10 Anita Fabricius
Søndag d. 28. 1.s.e. påske
kl. 10 Anita Fabricius
Tirsdag d. 30.			
Hverdagsgudstjeneste
kl. 14 Erik Søndergård

Maj
Søndag d. 5.
kl. 10
Onsdag d. 8.
kl. 17
Søndag d. 12.
kl. 10
Fredag d. 17.
kl. 09
kl. 11

Lørdag d. 18. Konfirmationer
kl. 09 Anita Fabricius
kl. 11 Anita Fabricius
Søndag d. 19. Konfirmation
kl. 10 Susanne Kristensen
Søndag d. 26. 5.s.e. påske
kl. 10 Erik Søndergård
Tirsdag d. 28. 		
Hverdagsgudstjeneste
kl. 14 Erik Søndergård
Torsdag d. 30.
Kristi himmelfarts dag
kl. 10 Anita Fabricius

Juni
2.s.e. påske
Susanne Kristensen
Børnegudstjeneste
Anita Fabricius
3.s.e påske
Anita Fabricius
Konfirmationer
Erik Søndergård
Louise Holmen

Søndag d. 2. 6.s.e. påske
kl. 10 Susanne Kristensen
Søndag d. 9. Pinsedag
kl. 10 Erik Søndergård
Mandag d. 10. 2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste
kl. 11 Erik Søndergård

PÅ GENSYN I SKØDSTRUP KIRKE

