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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
Babysalmesangsleder
 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
Sogneudflugt til Silkeborg Kirke og
siden kaffe, lagkage og hyggeligt
samvær på Traktørstedet Ludvigslyst.
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. oktober 2019
Udkommer:	  1. december 2019
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

NYE GRAVSTEDER
En mindre omlægning på den gamle del af kirkegården har gjort det muligt at etablere nogle
nye urnegravsteder.

NY HANDICAP- OG
CYKELPARKERING
Cykelstativet har flyttet plads
på parkeringspladsen ved kirken.
Der er samtidig etableret en
handicapparkeringsplads
for at lette adgangen til
kirken for gangbesværede.

UDBYGNING AF SOGNEGÅRDEN
Menighedsrådet venter på den sidste godkendelse før byggeriet ved sognegården kan påbegyndes.
Derfor bliver tidsplanen for projektet ændret.
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PAUSER PÅ FERIEN
Af sognepræst Erik Søndergård

Virkningen af æg, bacon og brød er ved at forta
ge sig, mens vi går rundt i byen. Morgenmaden er
spist for længe siden og de første signaler om krop
pens interesse for det næste måltid har indfundet
sig for længst, selvom det endnu er for tidliget at
spise igen.

Fra bænken kan man let fornemme noget af kirker
nes historie ved at se på ombygningerne, kunsten,
lyset og måden rummet bliver brugt på. ”Måske er
det bare fordi jeg er præst”, tænker jeg et øje
blik, men kan se at mange andre gør det samme
som mig. Vi slapper af og skal ikke noget. Luksustid.

I år gik ferien nogle dage til Sverige og som altid er
der noget nyt at se i museer, butikker og naturen.
Og som altid er vi pludselig i en kirke. Bare lige for
at kigge og sidde på bænken i fred og ro og glemme
den snigende sult, forretningerne og alt det vi ellers
kan opleve. Her skal jeg ikke noget og det kan jeg
rigtig godt lide. Der er afslappet på bænken i byens
flotteste kulturbygning, som har været samlings
punkt gennem århundreder.

Jazz og barok

Kalmar Domkirke

Solen skinner perfekt og jeg vil gerne tage et bil
lede af Kalmar Domkirke uden at få biler og forbi
passerende menneskers hoveder med. Fra et hjørne
af Stortorget i Gamla Stan vidner den gule romersk
inspirerede barokkirke om Kalmars storhedstid i
slutningen af 1600-tallet. Selvom jeg giver mig tid,
kommer der alligevel hoveder med på alle bille
derne.

Skødstrup Kirkeblad
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De jazzede toner møder os i døren. Der er ikke en
rigtig koncert, men en velklædt mand improviserer
over brudstykker af hits, folkemelodier, Emil, Pippi
og lidt Bach sneg sig vist også ind. Den ene improvi
sation glider over i den anden og fra bænken er der
god tid til at fornemme stedet. Her er ikke bygget
om, men ny kunst er kommet til. Den nye prædi
kestol består af ord, der minder om en brugsanvis
ning: ”Dine ord er en lygte for min fod, et lys på
min sti.” Fra salme 119 i Det Gamle Testamente.
Ordene er gentaget på fem sprog. Smart. Herfra
lyder ord til livet.

Växjö Domkirke

Musikken stoppede og pianisten viste sig at være en
af præsterne.

Midgårdsorm og kaninører
Knaldrød og med to spidse tårne, der rejser sig
mod himlen som to kæmpe kaninører ligger Växjö
Domkirke for enden af Strøget. Det ældste af byg
ningen er 1000 år gammelt, de to tårne er fra 1960
og den nyeste glaskunst fra 2002. I Glasriget virker
det helt naturligt med meterhøje detaljerede glas
udsmykninger af livets- og kundskabens træ sam
men med en lang række symboler og motiver fra
bibelske fortællinger. Her var ingen musik, men til
gengæld mange farver og tegn for øjet.
Hjemme fra ferie kunne jeg læse at danske trop
per to gange har brændt kirken af. Først under Den
nordiske syvårskrig (1563-1579) og dernæst under
Kalmarkrigen (1611-13). Sidste gang kirken brænd
te var efter et lynnedslag i 1740. Godt at kirken
blev bygget igen og den gamle runesten med mid
gårdsormen står bag kirken endnu.
Hver kirke giver os sine bænke at sidde på. Giver
plads til afslapning. Et sted at sidde et øjeblik, hvor
vi ikke skal noget. Hver kirke er et samlingspunkt
med sin historie, sine budskaber og fortællinger om
områdets mennesker.

Prædikestol af ord,
Kalmar Domkirke

Altid er her et eller andet, der kalder på fornøjel
sen ved livet. Altid findes her noget, der er vigtigt
og gør os bedre til at bære livsgåden. Vi behøver
ikke at løse den, men blot at leve livet så godt vi
forstår det.
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MUSIK OG TANKER
I MEDGANG, MODGANG OG TOMGANG
– EN AFTEN OM KÆRLIGHED
Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 i Skødstrup sognegård
Tapas, tanker og toner. Skødstrup sognegård vil denne aften rumme det hele!

I stearinlysets skær ved veldækkede borde vil man kunne nyde tapas og forfriskende drikke, alt imens
Katrine Frøkjær Baunvig, lektor ved og leder af Grundtvig Centeret på Aarhus Universitet, fjerdegenerati
onsfraskilt og selverklæret håbefuld romantiker sporer vores tanker ind på, hvor drømmen om den eneste
ene kommer fra? Hvordan den har forandret sig med tiden? Og hvordan drømmen har det i dag, side om
side med eksistentiel ensomhed og høje skilsmisserater?
Tonerne vil før og efter blive leveret af ”Rygtesprederne”
et lokalt dansk beatorkester, dannet af fire erfarne musi
kere, med benene solidt placeret i 40-års kriser, knirkende
parforhold og omlægninger af lån. Tekstuniverset henter
humoristisk inspiration i familielivets genkendelige trakas
serier, parforholdet og hverdagens trummerum, voksenli
vets kvaler og midtvejskrisens stille smerte. Der er sange
om livet i en lille stationsby, skilsmisser, nybyggeri og øko
logisk kapitalisme.

Vi glæder os til at se dig!

Skødstrup Kirkeblad
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KONCERT MED DUO ADORE
Søndag den 8.september kl.16 er der koncert i kirken
med Duo Adore. Duoen består af Therese Adorján
Ankjær på cello og saxofonist Per Egholm saxofon.
Saxofonen og celloen er skabt i hver sin musikhisto
riske periode, og derfor er originalrepertoiret noget
begrænset. Alligevel har det vist sig, der er mange
muligheder for de to instrumenter, da de begge
spænder vidt i både klang og udtryk.
Per Egholm har tidligere spillet i Skødstrup Kirke
med Dansk Saxofonkvartet og Danske Rør og har
udgivet mange cd’er og turneret i Europa, Kina,
USA og Argentina.
Therese Adorján Ankjær har som aktiv kammer
musiker spillet mange koncerter i mange forskellige
sammmenhænge. Der er gratis adgang til koncerten.

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. september v/ Anita Fabricius
Kender du Hr. Gratis
Onsdag den 2. oktober v/ Erik Søndergård
Båden på bjerget
Torsdag den 7. november v/ Susanne Kristensen
Ord, der lyser
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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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Gudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaffe og underholdning er i sognegården.

Aarhus Søfarts Museum og Livet til søs
Ved Karl Nøhr Sørensen
Tirsdag den 24. september kl. 14.00
Efter 50 års til søs, blev Karl Nøhr Sørensen pensione
ret i 2008. Det tidspunkt faldt sammen med stiftelsen af
Aarhus Søfarts Museum. Hvordan Aarhus Søfarts Museum
blev skabt, krydret med anekdoter fra et langt liv til søs,
fortæller Karl Nøhr Sørensen den 24. september. Søfolk,
skibe, livet til søs og på land og hvordan Aarhus Søfarts
Museum i dag præsenterer disse spændende temaer er
en del af Karls beretning.

Marselisborg Slot
Ved historiker Johan Bender
Tirsdag den 29. oktober kl. 14.00
Hvorfor ligger der et kongeslot i netop Aarhus? Flere
jyske byer konkurrerede nemlig om at huse slottet. Men
Aarhus skænkede grunden, og arkitekt Hack Kampmann
opførte Marselisborg Slot til indvielse i 1902 som en
folkegave til prins Christian og Alexandrine. Dronning
Margrethe har nyindrettet slottet og åbnet parken for
publikum. Historiker Johan Bender fortæller om dette
storslåede bygningsværk og om sit besøg hos Dronningen
på Marselisborg.

Lociaoptog og julesange
Ved Skødstrup Pigekor og Ungdomskor
Tirsdag den 28. november kl. 14.00
Koret synger under ledelse af organist Torben Holm
Christensen

Skødstrup Kirkeblad
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HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 15. september kl. 10.00
I slutning af september – når høsten er ved at være
i hus – markeres dette efter gammel tradition med en
gudstjeneste i kirken.
Kirken vil til lejligheden være smukt pyntet med årets
høst og Skødstrup Kirkes Pigekor medvirker.
Efter gudstjenesten er der kaffe i kirken.

BUSK FAMILIEGUDSTJENESTE
MED FROKOST
Ved Erik Søndergård
Søndag den 27. oktober kl. 11.00
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. Skødstrup Kirkes
Pigekor og Ungdomkor, børn og musikelever fra Musikskolen
medvirker. Efter gudstjenestenen er der frokost i sognegården.
TILMELDING til frokost senest onsdag den 23. oktober
kl. 12.00 på e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk eller
tlf.nr.: 86 99 22 08.

ALLEHELGENSDAG
- DEM VI SAVNER
Gudstjeneste
søndag den 3. november
kl. 10.00
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 Erik Søndergård
afholder gudstjenesten og
Skødstrup Kirkes kor under
ledelse af organist Torben Holm
Kristensen medvirker.
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OFFENTLIGE FOREDRAG
I NATURVIDENSKAB
Nu har du mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturviden
skab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, og du kan komme med.
Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige
forudsætninger.
Foredragene livestreames fra Søauditorierne på Aarhus Universitet til en lang række steder
i ind- og udland og nu også til Skødstrup Sognegård.
Foredragene bliver ikke offentlig tilgængelig på nettet efterfølgende.
Foredragsserien arrangeres af Science and Technology, Aarhus Universitet.
Der er fri entré, men for kaffen betales 30 kr.

FOREDRAG EFTERÅR 2019
PÅ RUMKRYDSTOGT UD I SOLSYSTEMET
– astrofysiker Hans Kjeldsen
Tirsdag den 8. oktober, kl. 19:00 – 21:00 | mødetid: 18:45

VIDEN OM VAND
– kemiker Søren Rud Keiding
Tirsdag den 29. oktober, kl. 19:00 – 21:00 | mødetid: 18:45

MENNESKER I KLIMAETS BRÆNDPUNKTER
– klimaforsker Sebastian Mernild og journalisterne Lars From og Klaus Dohm
Tirsdag den 5. november, kl. 19:00 – 21:00 | mødetid: 18:45

HVORDAN IS OG VAND DANNEDE DANMARK
– geofysiker David Lundbek Egholm og geolog Nicolaj Krog Larsen
Tirsdag den 12. november 2019, kl. 19:00 – 21:00 | mødetid: 18:45

FORÆDLING AF MENNESKET – FØR OG NU
– zoofysiolog Tobias Wang
Tirsdag den 19. november, kl. 19:00 – 21:00 | mødetid: 18:45

LUFTEN VI INDÅNDER
– kemiker Marianne Glasius og miljømediciner Torben Sigsgaard
Tirsdag den 26. november, kl. 19:00 – 21:00 | mødetid: 18:45

Af Marianne
Christensen

Skødstrup Kirkeblad
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MINIKONFIRMANDER
I SKØDSTRUP KIRKE
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 og er færdige
kl. 15.15. Forløbet afsluttes med en børnegudstjeneste og fæl
lesspisning med familien i sognegården.

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 juleglæ
den.
Der kan derfor søges om
Julehjælp hos Skødstrup Sogns
Menighedspleje.
Julehjælp kan søges af beboe
re i sognet, der er medlem af
Folkekirken. Anført antal børn
(gerne alder og køn) samt voks
ne, der er i familien. Pga. den
nye persondataforordning må
vi ikke modtage personfølsom
me oplysninger på almindelig
mail. Benyt derfor i stedet de
muligheder for at sende sikker
mail, som findes på hjemmesi
den www.skødstrup-kirke.dk.

Når man går til minikonfirmand, lærer man Skødstrup Kirke og
dem, der arbejder der, godt at kende. Vi skal hilse på graverne,
kirketjenerne, organisten, præsterne og kordegnen. Vi skal rundt
og kigge på kirken, kirkegården 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-konfirmandunderviser
Minikonfirmand for 3.A starter den 11.september kl. 13.30
Minikonfirmand for 3.B starter den 12. september kl. 13.30

Ansøgningerne må også gerne
afleveres i Kirkekontorets
postkasse, Kirkepladsen 2A,
8541 Skødstrup. Mærk ansøg
ningen ”Julehjælp”.
Alt foregår under 100 % tavs
hedspligt.
Sidste ansøgningsfrist:
søndag den 1. december.
Spred gerne budskabet, så alle
kan få en glædelig jul.

Tilmelding på
www.skødstrup-kirke.dk - mini-konfirmander
inden 1. september.

Vil du gerne hjælpe?
– Så støt Skødstrup
Menighedspleje ved at
overføre på MobilePay:
64756 – husk at skrive
“julehjælp” i beskeden.

De øvrige 3. klasser inviteres til minikonfirmand
i første halvår af 2020.

Tak for hjælpen
- hver krone tæller!
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SOMMERUDFLUGT
TIL SILKEBORG KIRKE
Silkeborg viste sig i solskin på vores velbe
søgte sommerudflugt til den nyligt restau
rerede kirke, der er åbnet efter omfatten
de ændringer. Thomas Bonnevie fra kirkens
menighedsråd fortalte levende om kirken,
der tidligere var mørkere, men nu frem
står indbydende, lys og let. Solen skinnede
varmt gennem de farverige mosaikker og
på den nye udsmykning af Peter Brandes.
Teksten på det karakteristiske blå alter,
hvor Jesus bærer både et kors og et lam, er
formuleret af Simon Grotrian og lyder kort
og godt: Nåden er.
Mellem Julsø og Borre Sø ligger Ludvigslyst,
hvor kaffen blev serveret. Lagkagen var så
god, at der kun blev en høflighedsrest til
bage.
Der var kun fire tomme sæder i bussen
på den velbesøgte udflugt. Vi ser frem til
endnu en munter, hyggelig og stemnings
fuld tur næste år.
Af sognepræst Erik Søndergård

JULEKONCERT MED SKØDSTRUP-LØGTEN KORET
Mandag den 2. december
kl 19.00 i Skødstrup kirke
Koret synger et blandet program med
danske og udenlandske salmer/sange
under ledelse af Kristine Kjølner med
akkompagnement af Alexander Damsgaard.
Efter koncerten er der kaffebord og
fællessang i sognegården. Koncerten
er gratis. Kaffe/kage koster kr 20.

Skødstrup Kirkeblad
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KIRKEFILMKLUB
UNGE ASTRID

FØR FROSTEN

Tirsdag
den 1. oktober
kl. 19.00

Da Astrid Lindgren var meget ung, skete der
noget, som påvirkede hende dybt; en kombinati
on af et mirakel og et uheld, der kom til at forme
hendes liv.
Det var en hændelse, som gjorde hende til en af
de mest nyskabende kvinder i vores tid og til den
historiefortæller, en hel verden kom til at elske.
Denne fortælling er en fri fortolkning af dengang,
en ung Astrid – trods tidens forventninger og religi
øse påbud – brød med samfundets normer og fulg
te sit hjerte.

Tirsdag
den 12. november
kl. 19.00

Der hersker trange kår på landet i det 19. århund
rede, og med endnu en hård vinter forude står
bonden Jens overfor et ubærligt valg.
Hvis familien skal overleve vinteren, tvinges han
til at indgå en pagt med storbonden på den nær
liggende gård og gifte sin datter Signe bort.
Det kaster familien ud i splittelse, hemmeligheder
og mord.
Spørgsmålet er, hvor meget Jens vil ofre for at
redde sine børn?

I den altoverskyggende rolle som Astrid ses Alba
August, der formår at skildre en af litteraturens
kæmper med både barnlig naivitet og rolig dybde.

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.
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30 ORD MAN FORBINDER
MED KIRKE OG RELIGION 				
Ordene skal findes lodret, vandret og diagonalt							
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Vær med i konkurrencen
om to biografbilletter.
Indsend løsningen til:
Skødstrup Kirke,
Kirkepladsen 2,
8541 Skødstrup.
Indsendt af:
Navn _________________________
Adresse ______________________
_____________________________
Mail _________________________

Mobil_________________________
Løs opgaven, indsend svaret og vind biografbilletter!									

Løsning på opgave fra sidste kirkeblad
De otte bynavne der skulle findes var:
• Svendborg
• Frederikshavn
• Middelfart
• Kerteminde
• Ringkøbing
• Vordingborg
• Helsingør
• Hundested

Vinderen af sidste
opgave blev:

Pauli Carlsen
som har vundet et gavekort
på biografbilletter til Kom-bi i Hornslet.

BABYSALMESANG
Musikkens magiske verden
- Vær sammen om musik og sang
- Nærvær med barnet
- Mød andre forældre og babyer
Babysalmesang i Skødstrup Kirke
tirsdag og onsdag formiddage.
For yderligere info se på
www.skoedstrup-kirke.dk
under aktiviteter.

Skødstrup Kirkeblad
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SOGNEPRÆST
ERIK SØNDERGÅRD
50 ÅR
Reception i kirke
og sognegård

SOGNEKALENDER
September
Torsdag
Søndag
Søndag
Onsdag

den
den
den
den

5.
8.
15.
18.

kl.
kl.
kl.
kl.

17.00
16.00
10.00
19.00

Tirsdag den 24. kl. 14.00
Torsdag den 26. kl. 19.00
Mandag den 30. kl. 10.00

Børnegudstjeneste med spisning
– se omtale
Koncert
– se omtale
Høstgudstjeneste
– se omtale
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Hverdagsgudstjeneste
Litteraturkreds
Strikke-café

– se omtale

Oktober

Sognepræst gennem 18 år
Erik Søndergaard rundede
i august et skarpt hjørne
og blev 50 år.
Dette bliver markeret med
en reception i Sognegården
efter gudstjenesten søndag
den 8. september kl. 10.00.
Alle er velkomne.

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Torsdag

den
den
den
den
den
den
den
den

1.
2.
10.
23.
27.
28.
29.
31.

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

19.00
17.00
19.30:
19.00
11.00
10.00
14.00
19.00

Kirkefilmklub
Børnegudstjeneste med spisning
Musik og tanker
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Buskgudstjeneste
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste
Litteraturkreds

– se omtale
– se omtale
– se omtale

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

10.00
17.00
19.00
19.00
14.00
19.00

Alle helgens gudstjeneste
Børnegudstjeneste med spisning
Kirkefilmklub
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Hverdagsgudstjeneste
Litteraturkreds

– se omtale
– se omtale
– se omtale

– se omtale
– se omtale

November
Søndag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Torsdag

den
den
den
den
den
den

3.
7.
12.
20.
26.
28.

– 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:
den 1. sept.,
den 6. okt.,
den 3. nov. og
den 1. dec.

16

Skødstrup Kirkeblad

GUDSTJENESTER
I SKØDSTRUP

– LIV OG TRO,
VÆRDIER OG KULTUR

September

Oktober

Søndag d. 1. 11.s.e.trin.
Kl. 10 Anita Fabricius
Torsdag d. 5. Se omtale
Børnegudstjeneste		
Kl. 17 Anita Fabricius
Søndag d. 8. 12.s.e.trin.
Kl. 10 Erik Søndergård
		
Se omtale
Søndag d. 15. Se omtale
Høstgudstjeneste
Kl. 10 Erik Søndergård
Søndag d. 22. 14. s.e.trin.
Kl. 10 Anita Fabricius
Tirsdag d. 24. Se omtale
Hverdagsgudstjeneste
Kl. 14 Erik Søndergård
Søndag d. 29. 15. s.e.trin
Kl. 10 Susanne Kristensen

Onsdag d. 2. Se omtale
Børnegudstjeneste
Kl. 17 Erik Søndergård
Søndag d. 6. 16. s.e.trin.
Kl. 10 Anita Fabricius
Søndag d. 13. 17. s.e.trin.
Kl. 10 Anita Fabricius
Søndag d. 20. 18. s.e.trin.
Kl. 10 Susanne Kristensen
Søndag d. 27. Se omtale
BUSK-familiegudstjeneste
Kl. 11 Erik Søndergård
Tirsdag d. 29. Se omtale
Hverdagsgudstjeneste
Kl. 14 Susanne Kristensen

November
Søndag d. 3. Alle helgens dag
Kl. 10 Erik Søndergård
		
Se omtale
Torsdag d. 7. Se omtale
Børnegudstjeneste
Kl. 17 Susanne Kristensen
Søndag d. 10. 21. s.e.trin.
Kl. 10 Anita Fabricius
Søndag d. 17. 22. s.e.trin.
Kl. 10 Erik Søndergård
Søndag d. 24. Sidste s. i kirkeåret
Kl. 10 Erik Søndergård
Tirsdag d. 26. Se omtale
Hverdagsgudstjeneste
Kl. 14 Anita Fabricius

December
Søndag d. 1. 1.s.i advent
Kl. 10 Anita Fabricius

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

PÅ GENSYN I SKØDSTRUP KIRKE

