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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
v
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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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.
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DER BLEV GRAVET EFTER FORTIDEN
En onsdag i marts gennemførte Moesgård Museum
en mindre arkæologisk forundersøgelse bag sog
negården. Om morgenen begyndte føreren af
gravemaskinen at lave de fire søgegrøfter på det
areal, hvor en af de tidligere præster (Olfert
Christensen) engang har haft sin køkkenhave. Da
køkkenhaven blev nedlagt sprang den i skov og
skjulte det store areal.
Træer, buske og andre planter blev fjernet nogle
dage tidligere med motorsav og store maskiner,
der overraskende hurtigt fældede det, der skul
le fjernes.
Forundersøgelsen er nu færdig, og arkæologen
fandt kun små spredte anlæg fra fortrinsvis ældre
jernalder (500 fvt.-200 evt.) og nyere tid. Disse
giver dog ikke anledning til yderligere undersøgel
ser, så søgegrøfterne blev efter arkæologisk regi
strering tildækket igen.
Der blev fundet enkelte potteskår fra lerkar,
som man også finder mange andre steder i samme
jordlag.
Menighedsrådet
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Af sognepræst
Susanne Kristensen

LAD DIG GRIBE…
Vi kender alle sammen udtrykket carpe diem – grib
dagen, som vi sommetider siger i en opmuntrende
tone til hinanden. Der er en optimisme og en ube
kymrethed i udtrykket, som i nogen situationer kan
være god, men måske bør vi en gang imellem prøve
at vende op og ned på det udtryk. For er vi i virke
ligheden ikke ofte snarere nødt til at kaste os ud i
hver ny dag, i håb om, at blive grebet, i stedet for
selv at ville gribe dagen?
Den hollandske teolog Henri Nouwen, som døde
i 1997, havde ud over teologien en anden stor
interesse. Det var cirkus. En sommer lejede han
en camper og slog følge med et cirkus. På nært
hold studerede han trapezkunstnerne The Flying
Rodleighs – deres arbejde, deres disciplin, deres
timing, frygten, bifaldene, fejlene. I deres bevæ
gelser i luften syntes han, at kunne se hele menne
skelivet passere. Han havde mange samtaler med
trapezkunstnerne og de fortalte alle om den samme
ting: at give slip og lade sig gribe.
I en af sine bøger fortæller Nouwen om en sam
tale med trapezgruppens leder i dennes husvogn.
”Når jeg kaster mig ud” sagde han, ”må jeg stole
fuldt og fast på den, der griber mig – ham, der hed
der Joe”. ”Publikum tror det er mig, der er den
store stjerne, men den virkelige stjerne er Joe:
Han må være der for mig og med en utrolig præci
sion gribe mig i luften, når jeg kommer i mod ham
i det lange spring” fortæller Rodleigh og han for
klarer, at ”det er den, der griber, som gør det hele
og at den, som kommer flyvende ikke gør noget
som helst”. ”Ingenting”? Spørger Nouwen forbav
set. ”Ingenting” gentager Rodleigh. ”Det værste

man kan gøre, er at forsøge, at få fat i griberen”.
”Det er ikke mig, der skal få fat i Joe. Det er Joe,
der skal få fat i mig”. ”Hvis jeg prøvede, at få fat
i Joes håndled, ville jeg brække dem, eller han
ville brække mine, og så ville det være ude med os
begge to”. ”Den, der kaster sig ud, må holde arme
ne frem og stole på, at han bliver grebet”.
Sådan forsøger jeg at leve. Jeg forsøger: jeg stræk
ker mine arme ud mod fremtiden – hvad den end
måtte møde mig med – og mod livets Gud og beder
om at blive grebet. Mod andre mennesker i håb om,
at blive mødt med tillid. Tro er nemlig forbundet
med tillid, og der er derfor heller ingen grund til
at gøre troen vanskeligere, end den er. Den behø
ver ikke håndgribeligt bevis. Tro handler blot om
at kaste sig ud i livet, leve i tillid til Gud og tage
ansvar for sin næste.
Det ligger som en tendens i tiden kun at tilken
de det, som måles og vejes, gyldighed. Livet bli
ver imidlertid også derefter. Det, som dybest set
betyder noget for mennesker: kærlighed, venskab,
glæde og fællesskab, er ikke målbart, og det kan
ligefrem ødelægges af krav om bevis på det ene
eller det andet. Med andre ord, det største i livet,
kan du ikke få greb om med selv nok så megen
viden og klogskab.
Lad os gå sommeren i møde uden det sædvanlige
carpe diem. Lad os i stedet for række ud og håbe
på, at Guds stærke hænder griber ud efter os og
holder os fast. Lad os række ud efter dagene, der
kommer, hvad de end byder os. Ja lad os række ud
mod Gud og bede ham om at gribe os.
God sommer!
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JUBIII – VI ÅBNER IGEN!
OG DU ER VELKOMMEN!

HVERDAGSGUDSTJENESTER

Først skulle vi med få timers varsel lukke nærmest
helt ned, men nu må vi heldigvis åbne igen. Vi er
glade – og lidt spændte for åbningen kan godt vise
sig at være sværere end nedlukningen. Vi gør vores
bedste for at passe på hinanden, samtidig med, at
vi så vidt muligt, gør alt det vi kan, som vi plejer.
Retningslinjerne ændrer sig nogle dage fra den ene
time til den anden, så vil du være på den sikre side
kan du med fordel følge med på vores hjemmeside
eller kontakte kirkekontoret eller en af præsterne
pr. mail eller telefon.
Vi har et stykke tid måttet opholde os 40 menne
sker i kirken til bisættelser og begravelser. Det må
vi stadigvæk – og nu også til gudstjenester, bryllup
per og dåb. Hvis vi ikke synger sammen er afstands
kravet lempet og så må vi samles 80 mennesker.

Så nu forsøger vi os altså med gudstjenester, hvor
vi, hvis vi er over 40 (og det er vi for det meste),
ikke synger salmer, men i stedet, med salmeteksten
i hånden, lytter til kirkesangeren. Gudstjenesten vil
være lidt kortere end normalt og for en tid holder
vi ikke altergang. Vi afholder ekstra dåbsgudstjene
ster og forsøger i det hele taget at være fleksible,
så folk kan få afviklet netop deres begivenhed på
allerbedste vis.

Vi kan sådan set ikke vente
med at se jer igen
– Velkommen i Skødstrup Kirke!

SOMMER-UDFLUGT
Tirsdag den 30. juni kl. 13.00
Hop på bussen og tag med på en skøn udflugt.
Vi kører fra Skødstrup ad små og smukke
veje til havnen i Hobro, hvor hjuldamperen
”Svanen” ligger parat til at tage os med ombord
og sejle os ud på Mariager fjord, hvor vi fra vand
siden vil nyde et fantastisk landskab fyldt med
natur– og kulturhistoriske oplevelser, heriblandt
det smukke Bramslev Bakker.
Undervejs vil vi få serveret kaffe og den obligato
riske lagkage.
Vi sættes i land i Mariager og kører ad de stejle
gader og andre smukke veje tilbage til Skødstrup
Kirke, hvor vi forventer at være senest 17.30.
Udflugten er gratis for alle interesserede i
Skødstrup Sogn.

TILMELDING med angivelse af, hvor du står på
bussen senest tirsdag den 23. juni kl. 13.00
til kirkekontoret på tlf: 8699 2208 eller på
e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk
Afgang:
Kl. 12.30 Rosenbakken
Kl. 12.45 Dagli´ Brugsen
Kl. 13.00 Kirkepladsen
Deltagere fra Kløvervangen hentes med
kirkebil.
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Gudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaffe og underholdning er i sognegården.

KAJAK I ØSTGRØNLAND
ved Bo Nielsen
Tirsdag den 25. august kl. 14.00

Lokal Skødstrupborger Bo Nielsen fortæller om planlægning og gennemførelse
af 14 dages havkajak ekspedition i Østgrønland for lokale havkajakinstruktører.
Der bliver fortalt om:
• Ide
• Planlægning og forberedelse.
• Gennemførelse og oplevelser
• Og selvfølgelig med et par billeder til
Turen var på 225 km og startede med udgangspunkt i Tasiilaq, og sluttede med
et besøg på fregatten Isbjørnen i Tasiilaq.
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AKTIVITET BAG LINJERNE
Konfirmationer, bryllupper
og meget andet er blevet
udskudt eller afholdt på
andre måder end vi plejer.
På kirkekontoret har Lene
Kanstrup været travlt opta
get med at reorganisere
de mange aftaler i kirkens
kalender, opdatere kom
munikation på Facebook og
hjemmeside.
Ukrudt vokser, mens som
merblomster ikke plan
ter sig selv. På kirkegården
har Nina Stenstrup, Jørgen
Nielsen og Carsten Jensen
passet kirkegården, der i
de foregående måneder
har haft flere besøgende
end ellers.
Kirketjenerne Gitte
Smærup og Ditte Marinaro
har sørget for det praktiske
og taget imod i kirken til
bisættelser, begravelser og
barnedåb.
Kristine Thastum har sun
get på de to videoer til
vores fejring af Danmarks
befrielse og er klar til
babysalmesang i mindre
hold i sognegården, hvor
der er mere plads.

Lene Frahm Nygaard er
klar til at undervise mini
konfirmanderne efter som
merferien.

Menighedsrådet udlåner
lokaler i sognegården til
Bakkehuset.

Vores organist Torben har
spillet til bisættelser,
begravelser og dåb i peri
oden.

Vi glæder os over, at det hele så
småt går løs igen med de store
livsfester og de mange andre
sammenhænge, hvor kirken
er et folkeligt og eksistentielt samlingspunkt.
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NÅR
I ER KLAR
TIL AT SIGE
“JA”
Så er vi klar ved alteret
Susanne Kristensen
Anita Fabricius
Erik Søndergård
Sognepræsterne i Skødstrup
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TILMELDING TIL
KONFIRMATIONSFORBEREDELSE
Skal du konfirmeres i foråret 2021? Så hop ind på
Skødstrup Kirkes hjemmeside og tilmeld dig allere
de nu og senest den 1. august.
Konfirmationsforberedelsen begynder umiddelbart
efter sommerferien.
Første undervisningsgang for 7.A, B og C er tirsdag
den 11. august kl. 13.30-15.00 i sognegården.
Første undervisningsgang for 7.D og E er onsdag den
12. august kl. 13.30-15.00 i sognegården.
Den første undervisningsgang udleveres en plan for
forløbet.
Vi glæder os til at tage imod jer!
7. A og 7.D undervises og konfirmeres af Berit Hune
Jørgensen
7.B og 7.E undervises og konfirmeres af Anita
Fabricius
7.C undervises og konfirmeres af Erik Søndergård

KONFIRMATIONER
I SKØDSTRUP KIRKE
2023
St. bededag fredag den 5. maj
konfirmeres 7.A kl. 9.00 og 7.C kl. 11.00
Lørdag den 6. maj
konfirmeres 7.B kl. 9.00 og 7.E kl. 11.00
Søndag den 7. maj
konfirmeres 7.D kl. 9.00 og 7.F kl. 11.00

Vi tager forbehold for ændringer
eksempelvis i tilfælde af
klassesammenlægninger eller lign.
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BØRNEGUDSTJENESTER I EFTERÅRET
– sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Vi samles kl. 17.00 i kirken til en kort gudstjeneste
i absolut børnehøjde.
Efter gudstjenesten er der aftensmad i sognegår
den (20 kr. pr. voksen – børn spiser gratis)
Torsdag den 3. september
v/ Susanne Kristensen
– Om høst, livets træ og edderkopper
Onsdag den 7. oktober
v / Erik Søndergård - Tag med ud og fisk
Torsdag den 5. november
v / Anita Fabricius – Græskarmænd og evighedslys
Ingen madspild her – så husk TILMELDING altid
senest søndagen før via skoedstrup.sogn@km.dk
eller facebook og angiv hvor mange børn og voks
ne, der kommer.

AKTIV PÅSKE
Påsken blev fejret med online gudstjeneste, byens
påskeæggejagt og påskeliljer, der kunne hentes ved
kirken. Mange har lagt turen forbi og bidraget med
liv og god stemning. Måske er nye traditioner kom
met til?
Næste påske er kirken åben som den plejer.
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DANMARKS BEFRIELSE
Mange lagde vejen forbi Genforeningsstenen, kir
ken og Fællesstenen på kirkegården i det dejlige
solskinsvejr til fejringen af Danmarks befrielse. De
fleste fik et lys med hjem til at tænde om aftenen,
hvor mange af byens vinduer var prydet af de små
stearinlysflammer i aftenmørket.
Først på aftenen var det sidste lys hentet og dagen
igennem var både børn og voksne kommet forbi og
havde anledning til at tale frihed, krig og fred.
Vi håber at kunne fejre Danmarks befrielse med et
større arrangement næste år.
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Sognepræst Erik Søndergård, kirkesanger Kristine Worre
Roed Thastum, saxofonist Katrine Busk og fotograf
Thomas Nykrog laver optagelser til befrielsesdagene.

SÅ SAMLES VI DA BARE ONLINE
Gudstjenester blev erstattet med tekster og små videoer med søndagstanker.
En dåb blev både streamet og sendt i fjernsynet.
Danmarks befrielse blev fejret med musik, sang, flag, lys og ture på kirkegården.
Tak for I ville være med!
Sognepræst
Susanne
Kristensen
døber … på
TV2

Sognepræst Anita Fabricius streamer de første søndagstanker.
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MENNESKE SØGES!
Eventmager – Talknuser – Næstehjælper – Praktiker – Medieguru
– Gammel – Ung – Smart-i-en-fart – Hipster – Hippie – Hoppetrold –
Krumbøjet – Strømlinet – Snusfornuftig – Balancedygtig – Vakkelvorn
– Ud-over-stepperne – Halvgenial – Gennemsnitssærlig?
Uanset hvad dine kompetencer er, hvem du er og hvad du brænder for, så har du som medlem af den
danske folkekirke, mulighed for at blive en del af dit lokale menighedsråd.
Du får chancen for at gøre en positiv og synlig indsats for at samle borgerne i netop dit lokalområde
om de ting, der er vigtige i det nære miljø.
Som menighedsrådsmedlem kan du stort set arbejde med det, du har lyst og evner til. Om du er
skarp til regnskaber, god til at organisere, har mod på at lave spændende arrangementer eller ønsker
at arbejde med sociale tiltag, så er mulighederne næsten uendelige.

Har du også lyst til at sætte DIT præg på Skødstrup Kirke
og livet i og omkring den?

– SÅ KOM TIL:
ORIENTERINGSMØDE i Skødstrup Sognegård tirsdag den 18. august kl. 19.00.
(Mødet skulle have været afholdt tirsdag den 12. maj,
men er nu blevet flyttet til denne dato.)
Vi glæder os til at se dig!
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KORSTART I SOGNEGÅRDEN
Skødstrup Kirkes Pigekor
Onsdag den 12.august kl.15.15 – 16.30
Koret er for piger fra 2.klasse og opefter

Skødstrup Kirkes Ungdomskor
Onsdag den 12.august kl.18.00 – 19.30
Koret er for piger fra 6. klasse og opefter
Korprøverne foregår i Skødstrup Sognegård
Korenes medlemmer får korløn både for fremmøde om onsdagen, og når korene synger i kirken til gudstje
neste et par gange om måneden.
Det er et rigtig godt kammeratskab i begge kor, og nye interesserede er meget velkommen til at synge med!
Korene ledes af kirkens organist Torben Holm Christensen, som gerne giver yderligere oplysninger om korene.
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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
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REBUS
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Ordet er noget vi glæder os til.

LØSNING PÅ OPGAVE
I SIDSTE NUMMER AF KIRKEBLADET:
1. Moses døde på bjerget NEBO
2. En fast skik f.eks i kirken kaldes et ritual
3. En sarkofag var oprindelig lavet af en speciel slags kalksten
4. Ordet “Pinse” kommer af det græske “Pentecosta” og betyder halvtresindstyvende.
Det henviser til at pinsen falder 50 dage efter Jesus død og opstandelse,
hvor Helligånden kom til disciplene.
5. Jesus var 29 år gammel da han blev døbt af Johannes Døberen
6. Præstekjolen er en mandsdragt fra 1500-tallet
7. “Hagel” betyder kappe
8. Den kristne kirkes fødselsdag fejres i pinsetiden
9. Farven sort hører til Langfredag.
Det er sorgens og dødens farve, og den bruges udelukkende Langfredag.
10. 2. Juledag har navn efter Sankt Stefan, der var kristen diakon, helgen og
den første kristne martyr.
11. Bibelen består af 66 bøger fordelt med 39 bøger i Det Gamle Testamente og 27 bøger
i Det Nye Testamente
12. Den sidste af de tolv apostle der dør er Johannes
13. Johannes Åbenbaring handler om Dommedag
Vinderen af sidste opgave blev:
Kirsten Jensen, som har vundet et gavekort på 2 biografbilletter til Kom-bi i Hornslet. TILLYKKE!

V
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SOGNEKALENDER
Juni
Fredag den 5.		
Onsdag den 17. kl. 19.00
Tirsdag den 30. kl. 13.00

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!

Grundlovsmøde - AFLYST
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Sogneudflugt
– se omtale

August
Tirsdag den 11.		
			
Onsdag den 12. 		
			
Lørdag den 15. 		
Tirsdag den 18. kl.
Lørdag den 22.		
Tirsdag den 25. kl.
Onsdag den 26. kl.
Lørdag den 29.		
Mandag den 31. kl.

19.00
14.00
19.00
10.00

Opstart konfirmandforberedelse
7.A, B og C
Opstart konfirmandforberedelse
7.D og E
Konfirmation 7.A og 7.B
Orienterings- og Menighedsmøde
Konfirmation 7.C og 7. D
Hverdagsgudstjeneste
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Konfirmation 7.E
Strikke-café

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

Der er Kirkekaffe:
den 7. juni, 12. juli,
9. august og 6. september.

16.300 MENNESKER I SKØDSTRUP KIRKE I 2019
Skødstrup Kirke bliver flittigt brugt til højtideligheder, som vi håber du
husker med glæde. Også i 2019 er Skødstrup Kirke blevet flittigt brugt.
I runde tal er statistikken således ud:
• 6.000 deltog i en almindelig gudstjeneste.
• 4.000 var til begravelse eller bisættelse.
• 1.500 var til bryllup eller kirkelig velsignelse.
• 3.300 var til julegudstjenester.
• 1.500 var til andre gudstjenester
I alt blev det til 16.300 deltagelser i gudstjenester og andre kirkelige
handlinger i Skødstrup Kirke i 2019.
Hertil kommer plejehjemsgudstjenester, koncerter og de mange akti
viteter i sognegården; sogneaftener, foredrag, forskellige klubber,
sociale aktiviteter, udlån af sognegård til generalforsamlinger og lig
nende. Folkekirken er et bredtfavnende mødested.
Her var højtideligheder for:
• 92 døbte
• 18 vielser/velsignelser
• 47 begravelser/bisættelser
• 93 konfirmander
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GUDSTJENESTER I SKØDSTRUP

– LIV OG TRO,
VÆRDIER OG KULTUR
Juni
Mandag d. 1.
kl. 10
Søndag d. 7.
kl. 10
Søndag d. 14.
kl. 10
Søndag d. 21.
kl. 10
Søndag d. 28.

2. pinsedag
Susanne Kristensen
Trinitatis Søndag
Anita Fabricius
1.s.e.trin
Erik Søndergård
2.s.e.trin.
Erik Søndergård
3.s.e.trin

kl. 10 Anita Fabricius
Tirsdag d. 30. Udflugt
Anita Fabricius

Juli
Søndag d. 5.
kl. 10
Søndag d. 12.
kl. 10

4.s.e.trin
Anita Fabricius
5. s.e.trin.
Susanne Kristensen

Søndag d. 19.
kl. 11
		
Søndag d. 26.
kl. 11

6. s.e.trin.
Karen Togsverd
Hansen
7. s.e.trin.
Erik Søndergård

August
Søndag d. 2.
kl. 10
Søndag d. 9.
kl. 10
Lørdag d. 15.
kl. 09
Lørdag d. 15.
kl. 11
Søndag d. 16.
kl. 10
Lørdag d. 22.
kl. 09

8. s.e.trin.
Susanne Kristensen
9. s.e.trin.
Anita Fabricius
Konfirmation
Anita Fabricius
Konfirmation
Anita Fabricius
10. s. e. trin.
Susanne Kristensen
Konfirmation
Erik Søndergård

Lørdag d. 22. Konfirmation
kl. 11	Berit Hune
Jørgensen
Søndag d. 23. 11. s.e.trin.
kl. 10 Erik Søndergård
Tirsdag d. 25. Se omtale
Hverdagsgudstjeneste
kl. 14 Erik Søndergård
Lørdag d. 29. Konfirmation
kl. 10 Susanne Kristensen
Søndag d. 30. 12. s.e.trin
kl. 10 Anita Fabricius

September
Torsdag d. 5. Se omtale
Børnegudstjeneste
kl. 17 Susanne Kristensen
Søndag d. 6. 13.s.e.trin
kl. 10 Erik Søndergård

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

PÅ GENSYN I SKØDSTRUP KIRKE

