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KONTAKT OS HER:
Sognepræst (kbf)
 
Erik Søndergård, Kirkepladsen 2, 8541 Skødstrup
tlf. 29 24 68 06. Træffes efter aftale.
E-mail: esoe@km.dk
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tlf. 61 78 02 99. Træffes efter aftale.
E-mail: afa@km.dk
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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
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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
Luciaoptog i forbindelse med sidste
års Julekoncert. I år er Julekoncerten
den 1. dec. Læs mere på side 7.
Billederne er taget af Thomas Nykrog.
Redaktion
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Birgit Furholm
 
Anita Fabricius
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UDVIDELSEN AF SOGNEGÅRDEN
RYKKER NÆRMERE
Rom blev ikke bygget på en dag og det gør udvidelsen
af sognegården heller ikke, men byggeprocessen er
kommet et vigtigt skridt videre. De fornødne tilladel
ser fra myndighederne er ved at være på plads og der
har været nabohøring. Der skal foretages kortfattede
arkæologiske undersøgelser, som er standart før et
byggeri og brandmyndighederne skal give deres vur
dering af projektet. Og holder tidsplanen, så kommer
spaden i jorden til foråret.

JULEHJÆLP
NÅR JULEN NÆRMER SIG,
SKAL BEKYMRINGERNE OVER
ØKONOMIEN NØDIG SÆTTE
EN STOPPER FOR JULEGLÆDEN.

Vi glæder os til, at kunne give mere plads til alle de
aktiviteter, der er i Skødstrup Sognegård.
Menighedsrådet
Julehjælp kan søges af økonomisk
trængte beboere i sognet,
der er medlem af Folkekirken.

STRIKKECAFEEN
De sidste par år har nogle af sognets damer strikket
dåbsservietter.
I år er håndarbejdet
udvidet med hæklede
bogmærker i form af små
kors. Sidste års konfirman
der har hver modtaget et
bogmærke, som en hilsen
fra Skødstrup Kirke.
Damerne er allerede godt
i gang med at hækle kors
til næste års konfirmander,
og de fortsætter også med
at strikke dåbsservietter.
En stor tak til de friske og flittige damer for deres
arbejde med dåbsservietter og kors.
Birgit Furholm
Skødstrup Menighedsråd

Anfør antal børn (gerne alder)
samt voksne, der er i familien.
Pga. den nye persondataforordning
skal ansøgningen sendes via Sikker
mail (se www.skødstrup-kirke.dk)
eller afleveres i Kirkekontorets
brevsprække, Kirkepladsen 2A, 8541
Skødstrup.
Mærk ansøgningen ”Julehjælp”.
Ansøgningsfrist:
tirsdag den 3. dec. kl. 13.00.
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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Af sognepræst
Anita Fabricius

LAST CHRISTMAS…
”Last christmas, I gave you my….” “Schrtz. Schrazx”.
Klokradioen - eller snarere den alt for løse forbin
delse i antennen – afbrød nogle ellers rolige minut
ter under dynen, hvor jeg alt for godt vidste, at jeg
for længe siden skulle have gjort tilløb til at tage
det svære skridt ud af sengen. ”Bare lige to minut
ter til” sagde jeg til mig selv. ”Jeg hører lige den
her sang færdig”. Og så ”Schrtz. Schrazx.” Og den
omfavnende klang af Wham forsvandt alt for abrupt
og alt for hurtigt.
Før den bløde julepopsang, havde radioavisen kl.
6.30, udover seneste nyt om Brexit og en stillle
stående letbane i frostvejr, kunnet fortælle at IKEA
ikke længere ville bruge ordet jul i deres reklamer,
men vinterfest.
Da jinglen fra radioavisen var klinget af og de ind
ledende toner til ”Last Chrismas” piblede ud af høj
taleren, vendte jeg mig om på siden, glædede mig
over at P4 stadig turde spille en sang med ordet
christmas uden at krænke nogen, trak vejret dybt
og tænkte ”fred være med det”.
Og det er vel egentlig det julen (også) handler om.
At trække vejret dybt og lade freden sænke sig.
Julefreden. Lade den indfinde sig, så vi kan holde
fred med hinanden. Med vores familie. Med vores
ex. Fred med vores forældre. Fred med vores børn.
Og måske, frem for alt, holde fred med os selv.
Huske at stikke hovedet helt ind i krybberummet,
gå ind i kirken og fejre julen (uanset hvad IKEA
siger), at himlens fred kom til jorden med Jesusbarnet.
Der (altså i kirken og ikke i IKEA) skal vi nemlig ikke
leve op til vores egne og andres krav. Der bliver vi
ikke målt eller vejet eller testet. Vi skal ikke leve
op til nogle certificerede standarder. Vi kan komme

der – som de fattige hyrder – uden gaver, uden over
hovedet at komme med noget.
Ikke engang tro. Som mange ellers tror, er et
adgangskrav. At have den rigtige tro. Men tro er
ikke noget, vi har. Det er noget, vi kan være heldi
ge, kommer til os. Vi skal ikke tros-præstere. Slet
ikke præstere. Vi kan være dem, vi er. Og vi er alle
lige meget værd.
Det er dét, der fortælles os hver eneste jul. Det
kærlighedsbudskab, som blev født julenat: At alle
mennesker er noget værd. Også dem, der ikke kan
give de store julegaver, ikke kan servere bugnende
julemiddage eller pynte huset op. Det var fattige
hyrder, som englene sang for. De var ikke engang
værd at tælle med i kejser Augustus’ folketælling!
Og sådan indvarsler det lille barn i stalden en helt
ny måde at forstå sig selv på som menneske – en ny
måde at leve i verden på, at leve med døden på, at
se på hinanden som mennesker på.
Den historie er på mange måder blevet så selvfølge
lig for os, at vi kan blive helt blinde for dens epoke
gørende budskab. Vi kan med et snuptag lave julen
om til en vinterfest. “Schrtz. Schrazx”. Lade bud
skabet og vigtigheden forsvinde for hurtigt og for
abrupt, som en klokradio med dårlig antenne kan
afbryde en god sang og en stille stund.
Alle mennesker er noget værd. Ja, vi véd det godt.
Det siger vi i hvert fald. Men kan alligevel godt
finde på at spørge os selv, om det nu også er sådan.
Og når vi først begynder at spørge, så er det, fordi
vi har glemt, hvorfor det er sådan. Det er ikke, fordi
nogen har bestemt det. Tanken har rod i den grund
fortælling, som vi fejrer jul på. Nemlig troen på
den kærlighed, der gør os lige. Det mærker vi ikke
når vi er i IKEA, det mærker vi, når vi er sammen i
kirken, på tværs af generationer, på tværs af socia
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le og politiske og kulturelle skel – ja på trods af alt
det, der skiller os: Her er vi alle lige, for kærlighe
den gør os lige. Vi er alle mennesker, der længes
efter kærlighed og fred – efter at kunne blive os
selv – stå ved os selv, som dem vi nu er.
Ingen kan tvinge tanken om lighed igennem. Jo, det
er der masser af eksempler på, at nogen har for
søgt. Men det er kun sket ved vold og magt og ved
at skabe frygt, og det har kun bragt ondt med sig.
Men af en eller anden forunderlig grund gør troen
på kærligheden noget ved os. Ikke fordi nogen siger,
at det er sådan og skal være sådan. Når det sker,
er det noget, som sker, uden at vi ved af det. Det
sker bare.
I juletiden mærker vi særligt, at kærligheden gør
noget ved os. Åbner vores øjne for, hvor meget vi
kan gøre for hinanden. Og vel også for, hvor godt vi
har det lige her hos os. Vi mærker, at vi får lyst til
at gøre noget for andre. Sætter tid af. Prioriterer
dét, som vi har dårlig samvittighed over, at vi ikke
får gjort i den travle hverdag. Og vi kan mærke, at

det gør godt. For os alle sammen, for fællesskabet,
for samhørigheden mellem os.
Gid julen og freden kan vare ved, siger vi længsels
fuldt - længere end til anden juledag.
Men hvis vi nu et øjeblik slukker for nyhedselen
digheden, så tænk på, hvor mange gode historier
den travle hverdag også er fyldt med. Måske glem
mer vi det, fordi vi hele tiden har alle mulige høje
re mål for øje og altid er på vej et andet sted hen.
Vi nedgør ofte den travle hverdag, som noget, der
bare skal overstås – men tænk lige over, hvor godt
det egentlig går. Hvor meget kærlighed og tryghed,
der er i alle de små ting, vi gør: når vi spiser mor
genmad, børster tænder på vores børn, køber ind,
vasker tøj, laver aftensmad. Det samme den ene
dag efter den anden.
Tænk på, hvor meget tryghed sådan en hverdag
giver. Tænk på, hvor trygge vi er her, hvor vi er.
Hvor meget tillid, vi har til hinanden. Vi kan gå på
gaden uden frygt for at blive slået ned eller bestjå
let. Vi overholder loven, ikke af frygt for konse
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kvenserne, men fordi – øh, selvfølgelig gør vi det! Vi
betaler vores skat. Med større eller mindre glæde,
men vi gør det. For det gør man da - her hos os.
Kærlighedsbudskabet bor i os og har gjort det i
århundreder. Det har gjort os til dem, vi er.
Langsomt har det bygget os op – hver især og som
et fællesskab. Ikke kærlighed forstået som følelser.
Men forstået som dét, at vi tager os af hinanden
og ikke kun sørger for os selv. For det gør vi. Tager
os af hinanden. Fordi vi véd, at alle mennesker er
noget værd.
Kan vi miste den, troen på kærligheden? Kan vi
miste vores medmenneskelighed? Ja, selvfølge
lig kan vi det. Det kan ske fra den ene dag til den
anden. Alt det, som langsomt er bygget op i mel
lem os, kan forsvinde, for det er ingen selvfølge.
Den kommer af det, der høres – af de fortællinger,
vi lader være vores grundfortællinger, som vi spej
ler os i og lader os inspirere af i vores liv med hin

anden. Troen kommer af det, der høres. Og hvis vi
kun hører om, at det skal kunne betale sig, at du
skal stræbe efter at sætte dig nye og højere mål,
at du skal bestå den ene test efter den anden – så
bliver vi hinandens konkurrenter. Og så tager vi os
ikke af hinanden - frivilligt.
Troen på kærligheden skal holdes levende, opbyg
ges, styrkes hele tiden. Derfor er det så godt og vid
underligt, at julen kommer år efter år og giver os
anledning til sammen at høre både ”Last christmas”
og englenes sang:
”Frygt ikke! Jeg forkynder jer en stor glæde, som
skal være for hele folket: I dag er der født jer en
frelser i Davids by; han er Kristus, Herren”.
“Schrtz. Schrazx”. På en måde er det heldigt at klo
kradioen efterhånden har en virkelig dårlig anten
ne. For så mange tanker kan man nå at tænke i
løbet af første vers af ”Last christmas” – og nu skal
jeg VIRKELIG op!

JAZZ-JUL I KIRKEN
Søndag d. 8.december kl.16.00 er der koncert med Uffe Steen, guitar og Thomas Sejthen,
kontrabas. Duoen spreder julestemning med instrumentale og iørefaldende fortolkninger af kendte
julesalmer og julemelodier fra nær og fjern.
Uffe Steen er kendt for sine melodiske fraseringer og reflekterende samspil.
Han modtog Ben Webster-prisen i 2015 og en Danish Music Award Live-pris i 2017.
Thomas Sejthen er en respekteret og erfaren musiker, der vækker mere og mere opmærksomhed
for sit groovy, swingende og smagfulde spil.
Velkommen til en klangfuld og hyggelig oplevelse med denne duo. Der er gratis adgang.
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KONCERT MED INDRA
Torsdag d. 6. februar kl.19.30 kommer bandet
INDRA og spiller koncert. De har tidligere gæstet
Skødstrup Kirke med stor succes. Bandet består
Indra Rios-Moore, vokal, Benjamin Trærup, saxo
fon og Thomas Sejthen, kontrabas. Indra boede i
en årrække i Danmark, og i 2013 udgav orkesteret
årets jazzalbum ”In between”. Det er også det år,
at hun sammen med sin mand Benjamin Trærup
bosatte sig i USA, hvor de gennem kontakt med
Universal har udgivet flere albums. Nu er de bosat
i Spanien, og de turnerer i hele verden.
Indra Rios-Moore har en fantastisk stemme
og udstråling. Bandet har sin helt egen lyd,
så gå ikke glip af denne koncert.

Der er gratis adgang.

“IND UNDER JUL”
JULEKONCERT
Søndag d. 1. december kl. 16.00
er der julekoncert med Skødstrup Kirkes
Pigekor og Ungdomskor. Der synges jule
musik fra nær og fjern, og traditionen tro
indledes koncerten med det stemnings
fulde Lucia-optog. Efter koncerten er
der kaffe i Sognegården, og der er gratis
adgang. Velkommen til en festlig optakt
til den forestående jul.

Søndag d. 22. december kl.19.30
genoptages en tidligere tradition i
Skødstrup Kirke nemlig ”Ind under jul”.
Skødstrup Kirkes Kantori synger danske
og engelske julesalmer og sognepræst
Susanne Kristensen læser læsinger
som hører julen til.
Kirken vil være smukt pyntet, og kirke
rummet vil kun være oplyst af levende
lys. Velkommen til en stille stund i julens
ellers travle tid.
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SAMTALESALONER
AARHUS NORD
6 Samtalesaloner – 6 Sogne
Så er vi klar med god rødvin og tapas og gode samtaler om livet.
Tag din ven eller venninde med og mød nye mennesker ved Aarhus Nords 6 Samtalesaloner

DØDEN
Torsdag den 9. januar
kl. 19.30-21.30
Skødstrup Sognegård
Kirkepladsen 2, 8541 Skødstrup

Det er som om, vi ofte glemmer
det.Glemmer det der vel i bund
og grund er det eneste, vi med
sikkerhed ved om vores liv: At vi
skal dø.

af en depression. Carpe Diem
hedder det – og så kommer sæt
ningen, vi tit helt glemmer at få
med: Memento Mori. Grib livet
og husk du skal dø.

I aviserne kan man læse, at
hvis du holder op med at ryge,
begynder at motionere mere,
bliver mere glad og positiv, så
mindsker du risikoen for at dø
med så og så mange procent.
Det er som om, vi med spro
get forsøger at skjule, at vi fak
tisk skal dø. Også selvom vi ikke
ryger, løber adskillelige halvma
rathons og aldrig har set skyggen

For måske kan vi i virkelighe
den kvalificere vores liv, ved at
huske på at vi skal dø. Ved at
tale om det. Tale om hvad jeg
ønsker? Hvad jeg tror? Hvad jeg
håber?
I Skødstrup Sognegård vil der
være dækket op til gode sam
taler med svære spørgsmål og
interessante indgangsvinkler. Og

inden aftenen er omme vil både
bedemanden og præsten forsøge
at svare på alt mellem himmel
og jord.

SAMTALES
FORÅRET

ALONER

2020

6 SOGNE
- 6 SALON
ER
LYSTRUP |
ELEV | EGÅ
| SKÆRIN
G | SKØDST
RUP

| SKEJBY/LIS

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

GITTES MONOLOGER
Ved Anne-Mette Nørgård Jørgensen

GENFORENINGEN
Ved historiker Jørn Buch

Tirsdag den 28.januar kl.14.00
• Hvorfor blev Sønderjylland delt?
• Hvorfor kom grænsen til at gå,
hvor vi kender den i dag?
• Kunne grænsen være blevet
trukket anderledes?
• Er den dansk-tyske grænse trukket
retfærdigt?
Disse og mange andre spørgsmål vil blive
besvaret i foredraget om Genforeningen
i 1920.

Tirsdag den 25. februar kl. 14.00
Oplev Per Højholts berømte monologer
om Gittes sjove og noget indskrænkede
opfattelse af livet. På godt aarhusiansk
udtaler hun sig bl.a. om sit syn på
Nationalbanken, Alperne, Biblioteket,
Socialdemokratiet, musikken og naturen.
Vi hører alle de monologer, vi grinte af
op gennem 80’erne, og vi hører om Per
Højholt, som i øvrigt også var en dygtig
performer. Forfatteren var en yderst
bramfri mand og kvik i replikken, så der
blev skudt med skarpt fra hoften. Vi gri
ner, fordi vi hurtigt genkender lidt af os
selv i monologerne. ”Eller er ’et måske
naboen. Jamen, sån’ er ’et altså bar’,
Susanne!”
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GUDSTJENESTER I JUL OG NYTÅR
JULEGUDSTJENESTER
Tirsdag den 24. december
Kl. 10.00
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

11.00
12.15
13.30
14.45
16.00

NYT
(…mest for børn) Susanne Kristensen
(…mest for børn) Susanne Kristensen
Erik Søndergård
Erik Søndergård
Anita Fabricius
Anita Fabricius

Onsdag d. 25. Juledag
Kl. 10.00

Anita Fabricius

Torsdag d. 26. Anden juledag
Kl. 10.00

Anita Fabricius

Søndag d. 29. Julesøndag
Kl. 10.00

Susanne Kristensen

Der er parkeringspladser ved kirke, sognegård
og Grenåvej. Det er også muligt at parkere
langs kirkegården. Vi håber, at trafikken vil
glide ubesværet. Bor du i nærheden, kan det
være en fordel at gå til kirken.
Menighedsråd, præster og øvrige ansatte ser
frem til en festlig jul i Skødstrup Kirke.

NYTÅRSGUDSTJENESTE
v/ Sognepræst Susanne Kristensen

Tirsdag d. 31. december kl. 14.00
Nytårssalmer og nytårsprædiken i kirken.
Menighedsrådet byder på champagne og kage
efter gudstjenesten.
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FAMILIEGUDSTJENESTER
– en god tradition

JULEGUDSTJENESTER
FOR ALLE BØRN
FØR SKOLEALDEREN
Kom og hjælp præsten med
at genfortælle juleevangeliet.
Gudstjenesten varer en halv time,
hvorefterder er saft og hygge i
sognegården.
Mandag den 9. december kl. 10.00
Tirsdag den 10. december kl. 10.00
Onsdag den 11. december kl. 10.00
Torsdag den 12. december kl. 10.00

BØRNEGUDSTJENESTER
VINTER
- 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!).
ONSDAG DEN 8. JANUAR v/ Erik Søndergård
Noahs ark
TORSDAG DEN 6. FEBRUAR v/ Anita Fabricius
Om pandekager og selvlysende ord
ONSDAG DEN 4. MARTS v/ Susanne Kristensen
Babelstårnet.

TILMELDING
senest onsdag den 4. december
kl. 13.00 på tlf.: 86 99 22 08 eller
mail: skoedstrup.sogn@km.dk
Sognepræst Susanne Kristensen
og Anita Fabricius

JUL MED SKOLEN
Den 20. december (sidste skoledag)
får vi dagen igennem besøg af alle
de glade børn og unge fra Skødstrup
Skole.
Sognepræst
Erik Søndergård

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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OFFENTLIGE FOREDRAG
I NATURVIDENSKAB

Af Marianne
Christensen

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.

EINSTEINS RELATIVITETSTEORI
Foredrag ved professor i relativistisk fysik Ulrik Uggerhøj,
Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Tirsdag den 4. februar kl 19.00-21.00 mødetid: 18:45
I foredraget vil du, ved hjælp af simple animationer, få indsigt i nogle af relativitetsteoriens mest
overraskende konklusioner: at tid, længde og samtidighed ikke er absolutte begreber, men afhænger
af bevægelsen af den der beskriver de fysiske størrelser, at lysets bane gennem rummet er krum og
at tyngdekraften påvirker lysets farve.

KVANTECOMPUTEREN
Foredrag ved professor i kvantefysik Klaus Mølmer, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Tirsdag den 18. februar kl 19.00-21.00 mødetid: 18:45
Hvis du tror at kvantecomputere kun er fremtidsdrømme og tankespin, så duk op til dette foredrag.
Efter en intro til kvantefysikkens verden, vil du høre om en ny ”kvanterevolution” som udvikler
teknologier der bygger på de mest paradoksale kvantefænomener.

HJÆLP MED TIL OFFENTLIGE FOREDRAG I NATURVIDENSKAB
Foredragene sendes som streaming fra Søauditorierne på Universitetet og sker i et samarbejde mellem AU
og Carlsbergfondet. Her i byen sker fremvisningen og nedtagningen på frivilliges initiativ og arbejdskraft.
Menighedsrådet har venligt stillet sognegården til rådighed for os, mod at vi giver et bidrag til Skødstrup
Menighedspleje (aktuelt julehjælpen) i form af 20 kr. kaffe og småkager (børn er gratis).
Da vi kun er 2 par til arbejdet (fremvisning, oprydning mm.), efterlyser vi andre interesserede til at kunne
træde til i de situationer, hvor vi er forhindrede. Det vil ikke ske ofte, men allerede nu, kan vi se, at det
drejer sig om mindst 2 gange i foråret.
Interesserede bedes henvende sig til Marianne Christensen, tlf. 23305290, mailadresse:
M.gerstoft@gmail.com

Skødstrup Kirkeblad
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KIRKEFILMKLUB
DE FORBANDEDE ÅR

GREEN BOOK

Tirsdag
den 28. januar
kl. 19.00

Tirsdag
den 10. december
kl. 19.00
Den italiensk-amerikanske udsmider Frank
Anthony Vallelonga bliver hyret som chauffør og
bodyguard for den sorte klavervirtuos Dr. Don
Shirley, der skal på en koncertturné fra New York
til Sydstaterne.
På turnéen må de gøre brug af en Green Book en rejseguide og vejledning i, hvilke restauranter
og hoteller, der tager imod afroamerikanske bor
gere i 60’ernes USA - for at sikre, at Shirley ikke
nægtes servering, ydmyges eller trues på livet.
Sat i 60’ernes USA, præget af racisme og borger
rettighedsbevægelsen, bliver Tony og Don kon
fronteret med racehad og deres egne fordomme,
og de får øjnene op for alt dét, de har til fælles.

Filmen tager udgangspunkt i en velhavende dansk
familie. Gennem denne families øjne gennemleves
2. Verdenskrig med de dilemmaer, udfordringer og
konflikter, som opstår under krigen.
Karl Skov er en selfmade, succesfuld ejer af en
stor elektronikfabrik og har en kone og fem børn.
De lever det gode, privilegerede overklasseliv på
Strandvejen nord for København, da nazisterne
besætter Danmark i april 1940.
Karl kæmper for at videreføre produktionen på
fabrikken, men for at beskytte sin familie og ansat
te begynder han modstræbende at producere til
det tyske marked.
Det bringer ham ind i et kontroversielt samarbej
de med besættelsesmagten og medfører smertelige
brud i familien.

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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NÅR EN
LILLE NY
SKAL BYDES
VELKOMMEN
Så er vi klar ved døbefonten
Susanne Kristensen
Anita Fabricius
Erik Søndergård
Sognepræsterne i Skødstrup

Skødstrup Kirkeblad
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ROD I KIRKEN…
BLEV DU DØBT I 2014? SÅ ER DET LIGE DIG VI HAR BRUG FOR!
Søndag den 26. januar kl. 13.00 er der dåbstræf i Skødstrup Kirke.

Vi skal på jagt efter englefjer og kirkerotter.
Helt op under kirkens tag og dybt ned i kælderen.
Vi skal dyppe fingrene i dåbsvandet og se om orgelets
piber virkelig kan ryge.
Vi skal have kirkekage og så skal du lave en lille
jubilæumsdåbsgave til dig selv, som du må tage med hjem.
Tag endelig dine søskende, forældre og bedsteforældre
med til en festlig dag i Skødstrup Kirke.
Anita Fabricius

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.

FASTELAVN ER MIT NAVN…
Søndag den 23. februar kl. 13.00 fejrer vi fastelavn!
Find dit bedste udklædningstøj frem og kom til gudstjeneste om
klovnenæser, masker og alt for meget hår på kroppen. Bagefter går
vi i sognegården, slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.
Vi glæder os til at se både Spiderman, Elsa, Postmand Per og alle I andre.
Anita Fabricius
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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 og er
færdige kl. 15.15. Forløbet afsluttes med en børnegudstjene
ste og fællesspisning med familien i sognegården.
Når man går til minikonfirmand, lærer man Skødstrup Kirke
og dem, der arbejder der, godt at kende. Vi skal hilse på gra
verne, 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 safte
vand 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.C og 3.D begynder i uge 6,
den 5. og 6. februar.
3.C: onsdage kl. 13.15
3.D: torsdage kl. 12.00
3.E og 3.F bliver inviteret til
minikonfirmand med opstart
efter påske.
Husk at udfylde og aflevere
tilmeldingsskemaet til kirke
kontoret.
I finder skemaet på hjemmesiden:
www.skødstrup-kirke.dk
under aktiviteter.

Skødstrup Kirkeblad
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N.F.S. GRUNDTVIG

– EN SLAGS ”FOLKE-SUPERMAND”
Vil du vide noget om Grundtvig og om de tanker han
i sin tid gjorde sig om vores folkeskole, folkestyre
og folkekirke? Find én fra 7. årgang på Skødstrup
skole, de ved alt om netop det!
Den 1. oktober var hele 7. årgang samlet til
”Grundtvig-dag” i og omkring Skødstrup Kirke.
Efter at have forsøgt at få kirkens tag til at løfte
sig (enkelte tagsten er faktisk løse) ved at synge
så højt og godt vi kunne af Grundtvigs salmer og
sange, blev eleverne sendt ud på et stjerneløb med
alle mulige og umulige opgaver om Grundtvigs tan
ker, indflydelse og virke.
Der blev bygget timeglas og små broer og talt om
poesi og tanker om tid og evighed.
Der blev skrevet digte om den gode skole, produce
ret lys og talt om livsopLYSning.
Der blev givet liv til ellers døde sten, lavet nye
love, talt om overvågning og løst opgaver om over
gangen fra enevælde til demokrati.

Og til sidst - da alle var trætte og mætte - rullede vi
det store lærred i kirken ned, og i nærmest stilhed
så vi filmen ”Drømmen” og talte om den sorte skole
modsat skolen for livet og glæden ved at lære.
Så spørg bare løs – 7. årgang ved en del!

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.
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Følgende ord skal pusles ind i julehjertet
Abrikos
Kending
Ransage

Tretten
Søgeren
Askepot

Kridtet
Planter

KYNDELMISSE

Løsning på opgave fra sidste
nummer af kirkebladet.
De 30 ord er følgende:
Almisse
Altergang
Andagt
Bibelen
Degn
Djævelen
Dommedag
Engel
Helligånden
Kardinal

Luther
Medina
Menighed
Messe
Mormoner
Nonner
Ordination
Pave
Pinsedag
Sakramente

Salvelse
Shiva
Synagoge
Sjælevandring
Treenigheden
Muslim
Budhisme
Islam
Kloster
Guru
Birgit Furholm

Søndag d. 2. februar kl.19.00
er der traditionen tro musikguds
tjeneste i anledning af kyndel
misse. Det er en gammel tradi
tion, at man i kirken på denne
tid af året fejrer kyndelmisse. Vi
fejrer, at vi er halvvejs gennem
vinteren, og at lyset langsomt er
begyndt at vende tilbage. Kirken
vil være oplyst af stearinlys og
gudstjenesten vil være en vek
selvirkning mellem fællessang,
musik, korsang og oplæsning.
Gudstjenesten varer ca. 1 time.
Skødstrup Kirkes Kantori synger
under ledelse af organist Torben
Christensen og sognepræst
Susanne Kristensen læser læs
ningerne.

Skødstrup Kirkeblad
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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.

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:
1. december
5. januar
2. februar

SOGNEKALENDER
December
Søndag
Onsdag
Søndag
Mandag

den
den
den
den

1.
4.
8.
9.

kl.
kl.
kl.
kl.

16.00
17.00
16.00
10.00

Julekoncert
– se omtale
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Jazz-Jul
– se omtale
Julegudstjeneste for børn
– se omtale

Tirsdag den 10. kl. 10.00 Julegudstjeneste for børn
Tirsdag den 10. kl. 19.00 Kirkefilmklub
Onsdag den 11. kl. 10.00 Julegudstjeneste for børn
Torsdag den 12. kl. 10.00 Julegudstjeneste for børn
Fredag den 20. Julegudstjenester for Skødstrup Skole
Fredag den 20. kl. 14.30 Julegudstjeneste på Kløvervangen
Søndag den 22. kl. 19.30 Ind under jul
Tirsdag den 24. kl. 10.00 (…mest for børn)
			
Juleaftengudstjeneste
Tirsdag den 24. kl. 11.00 (…mest for børn)
			
Juleaftengudstjeneste
Tirsdag den 24. kl. 12.15 Juleaftengudstjeneste
Tirsdag den 24. kl. 13.30 Juleaftengudstjeneste
Tirsdag den 24. kl. 14.45 Juleaftengudstjeneste
Tirsdag den 24. kl. 16.00 Juleaftengudstjeneste
Onsdag den 25. kl. 10.00 Julegudstjeneste
Torsdag den 26. kl. 10.00 Julegudstjeneste
Søndag den 29 kl. 10.00 Julesøndag
Tirsdag den 31. kl. 14.00 Nytårsgudstjeneste

–
–
–
–
–

se
se
se
se
se

omtale
omtale
omtale
omtale
omtale

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

se
se
se
se
se
se
se
se
se

omtale
omtale
omtale
omtale
omtale
omtale
omtale
omtale
omtale

Januar
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag

den
den
den
den
den
den
den
den
den

8.
9.
22.
23.
26.
27.
28.
28.
30.

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

17.00
19.00
19.00
19.00
13.00
10.00
14.00
19.30
19.00

Børnegudstjeneste med spisning
Samtalesalon
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Litteraturkreds
Dåbstræf
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste
Kirkefilmklub
Konfirmandklub

– se omtale
– se omtale

6.
6.
19.
23.
24.
25.
27.

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

17.00
19.30
19.00
13.00
10.00
14.00
19.00

Børnegudstjeneste
Koncert
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Fastelavnsgudstjeneste
Strikke-café
Hverdagsgudstjeneste
Litteraturkreds

– se omtale
– se omtale

– se omtale
– se omtale
– se omtale

Februar
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Torsdag

den
den
den
den
den
den
den

– se omtale
– se omtale
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GUDSTJENESTER
I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO,
VÆRDIER OG KULTUR
December
Søndag d. 1. 1. s. i advent
kl. 10 Anita fabricius
Søndag d. 8 2. s. i advent
kl. 10 Erik Søndergård
Mandag d. 9. Se omtale		
Børnejulegudstjeneste
kl. 10 Susanne Kristensen
Tirsdag d. 10. Se omtale
Børnejulegudstjeneste
kl. 10 Susanne Kristensen
Onsdag d. 11. Se omtale
Børnejulegudstjeneste
kl. 10 Anita Fabricius
Torsdag d. 12. Se omtale
Børnejulegudstjeneste
kl.10 Anita fabricius
Søndag d. 15. 3.s.i advent
kl. 10 Anita Fabricius
Fredag d. 20. Julegudstjenester
for skolen 		
Erik Søndergård
Søndag d. 22. 4. s. i advent
kl. 10 Erik Søndergård
Tirsdag d. 24. kl. 10.00
Juleaften for børn
Susanne Kristensen
Tirsdag d. 24. kl. 11.00
Juleaften for børn
Susanne Kristensen
Tirsdag d. 24. Juleaften 		
kl. 12.15 Erik Søndergård

Tirsdag d. 24. Juleaften
kl. 13.30 Erik Søndergård
Tirsdag d. 24. Juleaften
kl. 14.45 Anita Fabricius
Tirsdag d. 24. Juleaften
kl. 16.00 Anita Fabricius
Onsdag d. 25. Juledag
kl. 10 Anita Fabricius
Torsdag d. 26. 2. juledag
kl. 10 Anita Fabricius
Søndag d. 29. Julesøndag
kl. 10 Susanne Kristensen
Tirsdag d. 31. Nytårsaften
kl. 14 Susanne Kristensen
Se omtale

Januar
Søndag d. 5. Helligtrekongers søndag
kl. 10 Erik Søndergård
Onsdag d. 8. Se omtale.
Børnegudstjeneste
kl. 17 Erik Søndergård
Søndag d. 12. 1. s. e. helligtrekonger
kl. 10 Anita Fabricius
Søndag d. 19. 2. s. e. helligtrekonger
kl. 10 Erik Søndergård
Søndag d. 26. 3. s. e. helligtrekonger
kl. 10 Anita Fabricius
Søndag d. 26. Se omtale
Dåbstræf
kl. 13 Anita Fabricius

Tirsdag d. 28. Se omtale
Hverdagsgudstjeneste
kl. 14 Susanne Kristensen

Februar
Søndag d. 2. Sidste s.e.helligtrekonger
kl. 10 Erik Søndergård
Søndag d. 2. Se omtale
kl. 19 Kyndelmisse
Torsdag d. 6. Se omtale
Børnegudstjeneste
kl. 17 Anita Fabricius
Søndag d. 9. Septuagesima.
kl. 10 Susanne Kristensen
Søndag d. 16. Seksagesima
kl. 10 Erik Søndergård
Søndag d. 23. Se omtale
Fastelavn
kl. 13 Anita Fabricius
Tirsdag d. 25. Se omtale
Hverdagsgudstjeneste
kl. 14 Erik Søndergård

Marts
Søndag d. 1. 1.s.i fasten
kl. 10 Erik Søndergård
Se omtale

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

VI ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL

