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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, navne
ændring, 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
Kaffe og hyggeligt samvær ved
Hverdagsgudstjenesterne.
Læs mere på side 11
Redaktion
 
Erik Søndergård (ansv.)
 
Birgit Svenningsen
 
Birgit Furholm
 
Anita Fabricius
 
Susanne Kristensen
 
Lene Friis Kanstrup
Grafisk Produktion
WERKs Grafiske Hus a|s, Højbjerg

Deadline næste nr:	  1. april
Udkommer:	  1. juni
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Udvidelse af Skødstrup Sognegård
tegnet af Rambøll

KLAR, PARAT – BYG!
Byggeforberedelser tager tid, men nu er udvidelsen af sognegården, kommet afgørende skridt nærmere.
Der er indhentet byggetilladelse, og vi afventer den sidste undersøgelse af jorden i området. Byggeriet for
ventes at begynde til forsommeren.
Den nye bygning kommer til at rejse sig fra skoven, så den vil kunne ses fra kirken og Grenåvej. Bygningen
vil med sit moderne formsprog stå i naturlig relation til de eksisterende bygninger med åbenhed og synlig
hed, der drager mennesker indenfor. Det er vigtigt at bygningen bliver synlig i et fint samspil med området
uden at dominere.
Det er menighedsrådets vision at skabe en sognegård, som samler byens borgere i aktiviteter inde såvel som
ude. Udvidelsen kobles til det eksisterende byggeri for at etablere en sammenhængende sognegård med
fokus både på de ansatte, aktive fællesskaber og andre borgergrupper. Det bliver en udvidelse af byens
rum midt i det grønne med både kirkelige og folkelige arrangementer.
På animationen ovenfor er den nye bygning set fra den eksisterende græsplæne i sognegårdshaven, der
udvides med en terrasse og en opholdstrappe.
Menighedsrådet
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Af sognepræst
Erik Søndergaard

SKAL LIVET
VÆRE LYKKELIGT?
Oplever vi sundhed, langt liv, stabil økonomi og at
det går børnene godt, så er vi vel godt på vej til
lykken?
Vi, der er ét af de lykkeligste folk i verden, må
vide, hvad det handler om. Institut for lykkeforsk
ning arbejder netop med trivsel, lykke og livskva
litet, og de peger på, at vores lykke skyldes til
lid, tryghed, velstand, frihed, arbejde, demokrati,
civilsamfund og balance.
Vi stoler mere på hinanden i Danmark, end man
gør i mange andre lande, og vores velfærd giver os
færre bekymringer om sygdom og arbejdsløshed.
Frihed giver os i høj grad ret til selv at bestemme
og udfolde os, som vi finder rigtigt, og på mange
arbejdspladser har vi frihed i form af indflydelse og
medbestemmelse på jobbet. Arbejdet er et af de
fællesskaber, hvor vi er med til at opfylde formål,
der generelt gør os lykkeligere.
Demokratisk indflydelse og lav korruption øger
oplevelsen af lykke. Et afbalanceret forhold mellem
arbejds-, fritids- og familieliv er vigtigt, ligesom
det giver lykke at udføre frivilligt arbejde.
Samfundets fokus på trivsel og livskvalitet er med
til at gøre vores lykke mindre lunefuld.

Kan man være lykkelig
uden at trives?
Lykkelig indeni
Skønt de ydre omstændigheder er vigtige for et lyk
keligt liv, så har der siden de gamle grækere været

fokus på vores indre liv. Vores indre liv og lykke har
vi større indflydelse på end den ydre verden.
Tanken er at fornuft, viden og den rette indsigt
fører til, at vi gør det gode. Så det harmoniske
menneske bliver både godt og lykkeligt.
Det gælder om at få erfaringsbaseret indsigt i dét,
som bidrager til det gode liv som helhed. Gode
egenskaber leder til, at vi finder den rette balance i
forhold til situationen og vores egen formåen. Vores
udadvendte sociale liv og venskaber viser sig vigti
ge for lykken, men vores indre tænksomme liv blev
af nogle anset for at være den højeste lykke. Der,
hvor vi søger sjælero og personlig uafhængighed.
Kristendommen knytter yderligere tillid, håb og
kærlighed til et lykkeligt liv.

Kan jeg være lykkelig
uafhængigt af kroppen?
Min egen lykke i den fælles
Hvis vi kombinerer vores tænksomme og vores akti
ve liv, får vi fokus på både vores eget og det fælles
vel. Denne sammenhæng skriver Thomas Jefferson
ind i Den Amerikanske Uafhængighedserklæring
ud fra disse forudsætninger; at alle mennesker er
skabt lige, at deres skaber har givet dem visse umi
stelige rettigheder, og at blandt disse er ”liv, frihed
og stræben efter lykke”.
Med de moderne videnskaber har vi fået en forvent
ning om, at mere præcis viden fører til lykke og vil
gøre os mennesker bedre.
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Og her følger flere hovedtanker om lykken:
• Enhver skal søge lykken på sin måde.
• Det er lykken at gøre sin pligt.
• Det gode er at arbejde på den størst mulige
lykke for flest mennesker.
• Enhver er sin egen lykkes smed.
• Lykke er følelsen af, at ens magt vokser
og modstand bliver overvundet.
• Lykke er tydeligvis mange ting. Naturligvis
stræber vi efter lykkeligt liv med behag, lyst

og meningsfuldhed. Men hvis lykken skal være
hel og ikke kun for de få, så kræver den
selvkontrol, visdom og andre dyder.
• 
Måske er det højeste gode at få frihed, lykke og
moral til at hænge sammen, selvom der bliver
ved med at være lidelse, splid og egoisme

Hvordan kan jeg vide
om jeg er lykkelig?
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”SKIDE GODT,
EGON!”

VALG 2020

Jo, der er sket meget siden 2016,
hvor Egon G. Thomsen, der stadig er
erhvervsaktiv og direktør i egen virk
somhed, trådte ind i menighedsrådet
ved Skødstrup Kirke.
Han har været med i arbejdet med
at udvikle og designe kirkens nye
logo. Han sidder i byggeudvalget
og er med helt tæt på, i processen
omkring projektering og opførsel af
den nye sognegårdsudvidelse. Han er
med til at planlægge og gennemføre
vores grundlovsmøder. Han har fået
nye bekendtskaber og som en eks
tra appelsin i turbanen er han faktisk
også blevet ret glad for at gå i kirke!
Og hvorfor så egentlig bruge sin tid
og kræfter på det? For Egon var val
get ikke svært. Han havde et ønske
om at gøre en indsats for kirken i
vores by. Han havde et ønske om at
gøre en indsats for vores lokalsam
fund. Være med til at bygge bro mel
lem kirke og by. Han havde lyst til
aktivt at være med til løse de mange
spændende opgaver som ventede.
Heldigvis – og det er vi mange der er
glade for – er han slet ikke træt, men
har lyst til at fortsætte alt det gode
arbejde – også i 2020 og 4 år frem.

Har du også lyst til at sætte DIT præg på
Skødstrup Kirke og livet i og omkring den?
– Så kom – ligesom Egon – til

ORIENTERINGSMØDET
TIRSDAG DEN 12. MAJ 2020 KL. 19.00.

Skødstrup Kirkeblad
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HVERT SKRIDT TÆLLER
– GÅ MED SØNDAG DEN 8. MARTS
Voldsom tørke, katastrofale oversvømmelser,
ødelæggende mudderskred og smadrede
livsgrundlag. I verdens fattigste lande
sætter klimaforandringerne deres tydelige
spor. Ikke om fem år eller om ti år
– men lige nu og her!
Befolkningerne i de ramte lande har hårdt
brug for hjælp, og derfor går pengene fra
Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling i
år til ofrene fra klimakrisen.
Du kan gøre en forskel ved at gå med,
når vi går fra dør til dør i hele landet og selvfølgelig også i Skødstrup Sogn:

HVORNÅR:

Søndag d. 8. marts 2020 fra kl. 10.00

HVOR: 		 Fra Sognegården
HVORDAN:

 eld dig som indsamler til Sognepræst
M
Anita Fabricius på afa@km.dk eller 61780299

Det går pengene fra indsamlingen til
•
•
•
•
•

Træplantning – træer giver skygge og liv
Diger og dæmninger, der stopper oversvømmelser
Sikring af huse og veje, så de kan modstå vandmasser og jordskred
Vandpumper og vandrensningsanlæg, der sikrer familier rent drikkevand
Nye afgrøder, der kan overleve i det nye klima

7

8 Skødstrup Kirkeblad

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

CARSTEN PEDERSEN,
GUITAR

HELLE & AMALIE ASMILD,
AKKORDEON & SANG

Søndag den 8. marts kl. 16.00

Søndag
den 22. marts kl. 16.00

Koncert i kirken med Carsten Pedersen
på guitar. Carsten er uddannet på Det
Jydske Musik-konservatorium hos Leif
Christensen og Erling Møldrup samt i
udlandet hos bl.a. Costas Cotsiolis, David
Russell, Manuel Barrueco og Roland Dyens.
Han har spillet et stort antal koncerter
i kirker, på højskoler mv. både som solist
og kammermusiker og førsteopført mange
værker i Danmark, bl.a. ved Århus Festuge.
Desuden har han indspillet 2 CD’er, som
begge har fået ekstraordinært flotte
anmeldelser i
internationale
guitartidsskrif
ter og nævnes
her som væren
de blandt de
bedste klassiske
guitar-CD’er
overhovedet.

Der er gratis
adgang.

FORÅRSMATINÉ MED
PIGEKOR & UNGDOMSKOR
Søndag den 26. april kl. 15.00
Forårsmatiné i sognegården. Korene vil synge et
bredt udvalg af musik fra mange forskellige gen
rer. Der vil også blive lejlighed til at synge med
på nogle af vore dejlige forårssange. Der vil under
koncerten blive serveret lidt at spise og drikke. Så
vel mødt til en eftermiddag med sang og musik.

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-tal
let 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 histo
rie og fortællingen om Karen Jeppe - denne lille dan
ske kvinde, der reddede flere tusind armeniere ud af
fangeskab og slaveri, og som den dag i dag bliver hyl
det for sin dåd langt fra Danmarks grænser.
Armensk musik – både kirkemusik, folkemusik og
klassisk musik – bliver sunget og spillet i dette musik
foredrag 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.

Skødstrup Kirkeblad
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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. (går til Skødstrup Kirkes Julehjælp)

DET ER BARE EN VIRUS
Af virusforsker Anders Fomsgaard
Tirsdag den 3. marts kl. 19-21 (mødetid: 18:45)

FREMTIDENS NATUR
Af biolog Jens-Christian Svenning
Tirsdag den 10. marts kl. 19-21 (mødetid: 18:45)

DYBHAVET
– NYT FRA EN UKENDT VERDEN
Af biogeokemikerne Ronnie N. Glud og Bo Barker Jørgensen
Tirsdag den 31. marts kl. 19-21 (mødetid: 18:45)

IG NOBEL PRIZE:
FIRST LAUGH, THEN THINK
By Marc Abrahams and three price winners
Tirsdag den 14. april kl. 19-21 (mødetid: 18:45)

RASK OG GLAD
– TAK DINE UNIKKE MIKROBER
Af genomforsker Oluf Borbye Pedersen
Tirsdag den 21. april kl. 19-21 (mødetid: 18:45)
Af Marianne Christensen
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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

Tirsdag den 31. marts 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 modstands
folk. Pie gennemlever det hele: cellen i Vestre
Fængsel, forhørene i krigsretten, transporten i
kreaturvogne til 10 måneders rædsler i nazis
mens 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 ”modstandsbevæ
gelsens børn”.

VORE TO
HAVER

Ved
Bjarne Nielsen Brovst

Tirsdag den 28. april kl. 14.00
Bjarne Nielsen Brovst er Kristeligt Dagblads
haveskribent og har sammen med sin kone,
Gudrun, to haver i Jylland.
Hør ham fortælle om de to meget forskellige
haver; den ene ved Rude Strand i Østjylland,
den anden ved Jammerbugten i Nordjylland.
Mens den østjyske er en frodig engelsk have,
er den nordjyske en forblæst skovhave på
over 7000 kvadratmeter.

Skødstrup Kirkeblad
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SØREN RYGE
FORTÆLLER HISTORIER
Tirsdag den 26. maj kl 14.00
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.

KLOG PÅ LIVET
Vidste du, at du hver den sidste tirsdag
i måneden kan opleve skønt samvær og
gode ord, rundt om et af Skødstrups Sogn
måske mest velforsynede kaffeborde.
Vi begynder altid med en eftertænksom
stund i kirken kl. 14.00, hvorefter der i
sognegården serveres eftermiddagskaffe
og et godt foredrag. Og ret ofte går man
faktisk hjem, lidt klogere på livet.

FORÅRSKONCERT MED
SKØDSTRUP-LØGTEN KORET I SOGNEGÅRDEN
Mandag den 4. maj kl 19.30.
Koret synger et blandet repertoire med
danske og udenlandske sange under ledelse
af Kristine Kjølner.
Efter koncerten er der kaffebord og fællessang.
Koncerten er gratis. Kaffe/kage koster 30 kr.
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KIRKEFILMKLUB

“REND MIG
I TRADITIONER”
Glæd dig til at sommerstafetten
2020 skydes i gang!
Under overskriften:
”Rend mig i traditioner”
kan du komme rundt i en god del
af omegnens kirker og opleve foredrag,
koncerter mv.

ONKEL
Tirsdag den 3. marts kl. 19.00
Det danske drama handler om den 27-årige Kris,
der bor med sin halvinvalide onkel, med hvem
hun har et nært forhold. Sammen driver de et
mindre landbrug i Sønderjylland.
Da Kris redder en kalv under en fødsel, vokser
hendes interesse for dyrlægefaget, og hun
udvikler et venskab med dyrlægen Johannes
- og opdager langsomt, at der er et liv uden
for gården.
Uden for gården møder hun den unge Mike,
som ser lige gennem hendes reserverede
personlighed - og sød musik opstår mellem dem.
Nu presser et skelsættende spørgsmål sig på.
Kris må beslutte, om hun vil blive på gården
eller følge sit hjerte og sine spirende drømme.

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, og
Carsten Tranberg-Krab, Hornslet.

Torsdag den 28. maj
kl. 19.30: Skæring
Torsdag den 4. juni
kl. 19.30: Elsted
Torsdag den 11. juni
kl. 19.30: Elev
Torsdag den 18. juni
kl. 19.30: Skødstrup
Torsdag den 20. august
kl. 19.30: Lystrup
Torsdag den 27. august
kl. 19.30: Hjortshøj
Onsdag den 2. september
kl. 19.30: Egå

Skødstrup Kirkeblad
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FORÅRETS FORNØJELIGE FEST!
Konfirmanderne kan sådan set næsten ikke vente længere de glæder sig! Og vi glæder os til at se dem og deres famili
er i Skødstrup Kirke til en god begyndelse på en festlig dag.
Store bededag fredag den 8. maj konfirmeres
7. A kl. 9.00
7. B kl. 11.00
Lørdag den 9. maj konfirmeres
7. C kl. 9.00
7. D kl. 11.00
Søndag den 19. maj konfirmeres
7. E kl. 10.00

FRILUFTSGUDSTJENESTE
v/ Susanne Kristensen

Anden Pinsedag
- mandag den 1. juni kl. 11.00

GUDSTJENESTER
I PÅSKEN

Traditionen tro holder vi også i år en
sommergudstjeneste i det grønne.
Gudstjenesten 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.

TILMELDINGSFRIST
mandag den 25. maj kl. 13.00
på tlf.: 86 99 22 08 eller til
skoedstrup.sogn@km.dk

Palmesøndag den 5. april kl. 10.00
ved Erik Søndergård
Skærtorsdag den 9. april kl. 10.00
ved Anita Fabricius
Langfredag den 10. april kl. 10.00
ved Susanne Kristensen
Påskedag den 12. april kl. 10.00
ved Anita Fabricius
Anden påskedag den 13. april kl. 10.00
ved Erik Søndergård
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NÅR
I ER KLAR
TIL AT SIGE
“JA”
Så skal vi nok sige resten
Susanne Kristensen
Anita Fabricius
Erik Søndergård
Sognepræsterne i Skødstrup

Skødstrup Kirkeblad
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MINI-KONFIRMANDER
I SKØDSTRUP
I Skødstrup Kirke kan man blive minikonfir
mand, når man går i 3. klasse. Man bliver
inviteret til et forløb på 8 gange sammen
med sin klasse, og vi mødes i sognegår
den efter skoletid og er færdige kl. 15.15.
Forløbet afsluttes med en børnegudstjene
ste og fællesspisning med familien i sogne
gården.

BØRNEGUDSTJENESTER
I FORÅRET
– sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Når man går til minikonfirmand, lærer man
Skødstrup Kirke og dem, der arbejder der,
godt at kende. Vi skal hilse på graverne, kir
ketjenerne, organisten, præsterne og kor
degnen. Vi skal rundt og kigge på kirken, kir
kegården og sognegården, og vi har mange
spændende steder, som ikke så tit vises frem,
som du skal med rundt og se. Vi skal høre
fortællinger fra Bibelen, synge sammen, 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.

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!).

Onsdag den 4. marts
v/ Susanne Kristensen
Babelstårnet

Torsdag den 2. april
v/ Anita Fabricius
Om ham der Thomas og
om at tro på det man ikke kan se

Onsdag den 13. maj
Minikonfirmanderne fra 3.E og 3.F
begynder i uge 16, den 15. og 16. april.
3.F: onsdage kl. 13.15
3.E: torsdage kl. 13.15
Husk at udfylde og aflevere
tilmeldingsskemaet til kirkekontoret!

v/ Erik Søndergård
Dengang der gik ild i ordene
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.
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DANMARKS BEFRIELSE
TIRSDAG DEN 5. MAJ
75-året for Danmarks befrielse bliver fejret både morgen og aften.

MORGENSANG KL. 9.00
Ved Genforeningsstenen fejres dagen med sang, blomster, flag og morgenkaffe i sognegården.

DANMARK FRIT KL. 19.00
Kapitulationen i Danmark blev annonceret med virkning fra den 5. maj.
Denne festligholdelse begynder med sang ved flagstangen udenfor kirken og fortsætter inde i kirken.
• “Skødstrup under befrielsen” ved læge Peter Christensen
• “En ny tekst om befrielsen” ved forfatter Annie Bahnson
• “Danmark frit” ved sognepræst Erik Søndergård
• Sang ved Skødstrup Kirkes Ungdomskor
• Musik
• Fakkeltog til Fællesstenen
• Kransenedlæggelse

Skødstrup Kirkeblad

17

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

GRUNDLOVSMØDE
TAG FAMILIEN MED

FREDAG DEN 5. JUNI
 BEMÆRK Grundlovsmødet holdes
på plænen ved FDF huset bag
kirkegården.
 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.
Musikalsk underholdning
Grundlovstale
Fællessang
Arrangeret
af menighedsrådet
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TEST DIN VIDEN
1. Hvilket bjerg døde Moses på ifølge Bibelen? _________________________________________________
2. Hvad kaldes en fast skik feks i kirken? ______________________________________________________
3. Hvad var en sarkofag oprindelig lavet af? ___________________________________________________
4. Hvad betyder ordet “Pinse”? ______________________________________________________________
5. Hvor gammel var Jesus, da han blev døbt af Johannes Døberen? ________________________________
6. Hvornår stammer præstekjolen fra? ________________________________________________________
7. Hvad betyder “hagel” feks fra messehagel? __________________________________________________
8. Hvornår fejrer man den kristne kirkes fødselsdag? ____________________________________________
9. Hvilken højtid hører farven sort til i kirkeåret? _______________________________________________
10. Hvilken kristen martyr har 2. Juledag også navn efter? ________________________________________
11. Hvor mange bøger og breve består Bibelen af? _______________________________________________
12. Hvilken apostel dør som den sidste af de tolv apostle? ________________________________________
13. Hvad handler Johannes Åbenbaring om? _____________________________________________________

Indsend svarene til skoedstrup.sogn@km.dk
eller aflevere dem på Kirkekontoret og vær med i
lodtrækningen om to biografbilletter til
Kom-bi i Hornslet.

ET STORT TAK! FOR HJÆLPEN TIL
JULEHJÆLP
Tak til alle i sognet – herunder
Lions Club - for bidragene til
Julehjælpen.
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I var medvirkende årsag til, at
det i år var muligt at give jule
hjælp til i alt 58 børn og voksne i
Skødstrup Sogn.
Tak til SuperBrugsen - Løgten for
hjælpen med gavekort.
Vil du gerne hjælpe?
– Så støt Skødstrup Kirkes
Julehjælp ved at overføre på
mobilepay: 64756 – husk at skrive
“julehjælp” i beskeden.

TAK FOR HJÆLPEN
- HVER KRONE TÆLLER!
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SØNDAG DEN 1. MARTS
KL. 09.54 transmitterer
P1 en gudstjenesten fra
vores kirke.
Kom og fyld kirken med
sang og god stemning.
Bagefter kan du høre på
P1, hvor godt det lød.

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

den 1.
den 3.
den 3.
den 4.
den 8.
den 8.
den 10.
den 21.
den 22.
den 25.
den 26.
den 30.
den 31.
den 31.

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

Radiotransmitteret gudstj.
Naturvidenskabelige foredrag
Kirkefilmklub
Børnegudstjeneste med spisning
Landsindsamling
Koncert
Naturvidenskabelige foredrag
Forårsmarked v/ De Kreative
Koncert
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Litteraturkreds
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste
Naturvidenskabelige foredrag

den 1.
den 2.
den 2.
den 14
den 15.
den 16.
den 21.
den 22.
den 26.
den 27.
den 28.
den 30.

kl. 17.00
kl. 14.30
kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 13.15
kl. 13.15
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 15.00
kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 19.00

Afslutningsgudstjeneste – Mini-konfirmander
Påskegudstjeneste på Kløvervangen
Børnegudstjeneste med spisning
– se omtale
Naturvidenskabelige foredrag
– se omtale
Opstart Mini-konfirmander (3.F)
– se omtale
Opstart Mini-konfirmander (3.E)
– se omtale
Naturvidenskabelige foredrag
– se omtale
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Forårsmatiné v/ Kirkens Kor
– se omtale
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste
– se omtale
Litteraturkreds

–
–
–
–
–
–
–

se
se
se
se
se
se
se

omtale
omtale
omtale
omtale
omtale
omtale
omtale

– se omtale

– se omtale
– se omtale

April

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
den
den
den

er Kirkekaffe:
8. marts
5. april
3. maj

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

Maj
Tirsdag den 5. kl.
Fredag den 8. kl.
Fredag den 8. kl.
Lørdag den 9. kl.
Lørdag den 9. kl.
Søndag den 10. kl.
Tirsdag den 12. kl.
			
Onsdag den 20. kl.
Mandag den 25. kl.
Tirsdag den 26. kl.
Torsdag den 28. kl.
Mandag den 1. kl.
			

19.00
09.00
11.00
09.00
11.00
10.00
19.00
19.00
10.00
14.00
19.00
10.00

Danmarks Befrielse – Gudstjeneste
Konfirmation 7.A
Konfirmation 7.B
Konfirmation 7.C
Konfirmation 7.D
Konfirmation 7.E
Orienteringsmøde i Sognegården
(Valg 2020)
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste
Litteraturkreds
Friluftsgudstjeneste
i Sognegårdshaven

– se omtale

– se omtale

– se omtale

– se omtale
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GUDSTJENESTER I SKØDSTRUP

– LIV OG TRO,
VÆRDIER OG KULTUR
Marts
Søndag d. 1. 1.s.i fasten
kl. 10 Erik Søndergård
Onsdag d. 4. Se omtale 		
Børnegudstjeneste
kl. 17 Susanne Kristensen
Søndag d. 8. 2.s.i fasten
kl. 10 Anita Fabricius
Søndag d. 15. 3.s.i fasten
kl. 10 Susanne Kristensen
Søndag d. 22. Midfaste
kl. 10 Anita Fabricius
Søndag d. 29. Mariæ bebudelsesdag
Kl. 10 Erik Søndergård
Tirsdag d. 31. Se omtale 		
Hverdagsgudstjeneste
kl. 14 Anita Fabricius

April
Torsdag d. 2. Se omtale
Børnegudstjeneste
kl. 17 Anita Fabricius
Søndag d. 5. Palmesøndag
kl. 10 Erik Søndergård
Torsdag d. 9. Skærtorsdag
kl. 10 Anita Fabricius

Fredag d. 10. Langfredag
kl. 10 Susanne Kristensen
Søndag d. 12 Påskedag
kl. 10 Anita Fabricius
Mandag d. 13. 2. Påskedag
kl. 10 Erik Søndergård
Søndag d. 19 1.s.e.påske
kl. 10 Erik Søndergård
Søndag d. 26. 2.s.e.påske
kl.10 Anita Fabricius
Tirsdag d. 28. Se omtale
Hverdagsgudstjeneste
kl. 14 Erik Søndergård

Maj
Søndag d. 3.
kl. 10
Fredag d. 8.
kl. 09
Fredag d. 8.
kl. 11
Lørdag d. 9.
kl. 09
Lørdag d. 9.
kl. 11

3.s.e.påske
Susanne Kristensen
Konfirmation
Anita Fabricius
Konfirmation
Anita Fabricius
Konfirmation
Erik Søndergård
Konfirmation
Berit H. Jørgensen

Søndag d. 10. Konfirmation
Kl. 10 Susanne Kristensen
Onsdag d. 13. Se omtale
Børnegudstjeneste
kl. 17 Erik Søndergård
Søndag d. 17. 5.s.e.påske
kl. 10 Anita Fabricius
Torsdag d. 21. Kristi himmelfarts dag
kl. 10 Erik Søndergård
Søndag d. 24. 6.s.e.påske
kl. 10 Erik Søndergård
Tirsdag d. 26. Se omtale 		
Hverdagsgudstjeneste
kl. 14 Erik Søndergård
Søndag d. 31. Pinsedag
kl. 10 Anita Fabricius

Juni
Mandag d. 1. 2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste
kl. 11 Susanne Kristensen
Se omtale

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

PÅ GENSYN I SKØDSTRUP KIRKE

