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Lammet er et gammelt påskesymbol, der er med i fortællingen om
udvandringen fra Egypten, og lammet får en ny tolkning i den kristne påske.
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NYE MEDLEMMER I MENIGHEDSRÅDET VED SKØDSTRUP KIRKE
I indeværende valgperiode, 2012-2016, består menighedsrådet ved Skødstrup Kirke af følgende personer: Lykke
Kloch Sørensen, Birgitte Hørby, Finn Liboriussen, Tonni Quist
Sørensen, Dorte Person, Gunhild Langballe, Jens BruunMadsen, Hans-Georg Christensen, Søren Hjortshøj Jacobsen,
Birgit Furholm og Birgit Svenningsen. Jeg skal i denne lille
artikel særligt fremhæve de tre nye medlemmer af rådet,
hhv. Lykke Kloch Sørensen, Birgitte Hørby og Finn Liboriussen.
Lykke er 31 år, gift, har to børn på hhv. 6 og 4 år og er teologistuderende på 3. år, samtidig med, at Lykke er uddannet
pædagog. Lykke er, som hun selv siger, så privilegeret, at hun
har kirken som nabo med dens fine klokkeklang og skæret
fra de hvide kirkemure at glæde sig over. Lykke har sin unge
alder til trods deltaget i mange former for frivilligt arbejde,
men glæder sig nu til at prøve kræfter med kirken og arbejdet i menighedsrådet. Og hun har allerede meldt sig til at
deltage i tre udvalg, familiegudstjeneste-, sogneaftens- og
sognemedhjælperudvalget, hvor hun blandt andet vil arbejde for, at der i kirken skal være plads til mange forskellige
mennesker, hvor der er åbne døre, men hvor der samtidig er
plads til dem, der ønsker en helt traditionel kirke uden de
store armbevægelser, hvor der er plads til stilhed og fordybelse. Dette skal menighedsrådet være med til at sikre sideløbende med planlægning af spændende foredrag, koncerter
og udflugter.
For Lykke er det vigtigt, at der fokuseres på den rolle,
kirken spiller i forholdet til børnene. Derfor er f.eks. børnegudstjenester og fællesspisning aktiviteter, hun vægter højt.
Børn kan herigennem møde kirkerummet på en anderledes
måde og opleve en modsætning til det hektiske liv, mange
børnefamilier lever i dag.
Birgitte er 49 år, gift, har 4 børn og er lærer på Jellebakkeskolen i Vejlby. Efter at have været aktiv i diverse
bestyrelser har Birgitte nu fået lyst til at være med i menighedsrådet for blandt andet at vedligeholde et fællesskab,
som, hun mener, har uvurderlig værdi. For Birgitte er det
vigtigt, at der fortsat arbejdes på at afholde og videreudvikle
aktiviteter, som giver mening for både børn, unge, voksne og
ældre mennesker. Derfor har Birgitte også valgt at deltage
i de udvalg, som har med aktiviteter at gøre, nemlig sogneaftens- og familiegudstjenesteudvalget. Der skal være plads
til, at kirke og sognegård møder mennesker der, hvor de er,

således at det åbne og frie fællesskab fremmes og vedligeholdes. Nogle finder, som Birgitte, ro i kirken, mens hun
nyder fællessangen, ritualerne og lader tankerne flyde frit og
højt under loftet, mens andre finder glæden ved at deltage i
de fællesaktiviteter, som er omkring kirken.
Kritikere taler meget om, at den danske folkekirke har
udspillet sin rolle, hvilket, ifølge Birgitte, er en ganske forfejlet holdning, og det er derfor vigtigt for hende at være
med til at slå fast, at kirken og det kirkelige fællesskab i
allerhøjeste grad giver god mening som ét af de få steder i
samfundet, hvor der er plads til alle, der kommer, uden skelen til økonomisk formåen og social kapital. Hvor kirken går
forrest som et vigtigt fyrtårn, mennesker kan pejle efter i
søgen efter måder at håndtere livet på.
Finn er 54 år, gift, har to voksne børn og har fået ny status
for et lille halvt års tid siden, nemlig status som morfar!
For Finn har det ikke været svært at træffe beslutningen
om at være med i menighedsrådet, for der har været personer med navnet Liboriussen med i menighedsrådet i mange
år. Først var det Finns far, Folmer Liboriussen, som var med
i rådet i mange år, og herefter var det Finns mor, Helga
Liboriussen, som ydede en stor indsats i rådet, indtil Helga
valgte at overlade pladsen til Finn i 2012.
Finn er barnefødt i området, nærmere bestemt i Studstrup
og opvokset i Skødstrup, så Skødstrup er for Finn centrum for
ham og hans familie.
I sit arbejde i menighedsrådet vil Finn specielt arbejde for,
at kirken er velfungerende, og at der stadig er stor tilslutning både til det, der foregår i kirken, men også til de mange
arrangementer, som foregår i sognegården. Arrangementer,
som skal henvende sig til folk i alle aldre. Og så indrømmer
Finn gerne, at han nyder at sidde i kirken og lytte til præsternes prædiken samtidig med, at han undrer sig over, at de kan
blive ved med at finde på noget meningsfyldt at sige – søndag efter søndag. Og efter en god oplevelse i kirken fremhæver Finn, at der er noget fredfyldt i at sætte sig på bænken
bag kirken, nyde den smukke udsigt og få lidt ro i sindet.
Med disse nye folks mange ideer og konstruktive indspark
vil det give nytænkning til arbejdet i menighedsrådet i de
kommende 4 år til gavn for sognets beboere.
Af Menighedsrådsformand Birgit Svenningsen
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MODERNE
KOMMUNIKATION
I det sene efterår ændrede Aarhus Rådhus udseende. Ja,
ikke for altid, men for en kort periode blev rådhustårnet
udstyret med 5000 lysdioder i røde og blå farver. Farvede
spots bevægede sig hen over tårnet døgnet rundt, men
mest om dagen. For dioderne var udtryk for moderne
kommunikation.
De markerede, hvornår kommunen modtog en henvendelse fra en borger, og hvornår den henvendelse så blev
behandlet. Alle i byen kunne ved hjælp af farvet lys konstatere, at de ikke sidder og lopper den på kommunen, og
alle kunne se, at man altid kan spørge sin kommune, hvis
der er noget i det lokale liv, man gerne vil vide.
Lysene kunne give en fornemmelse af, at det officielle liv
føler, det er meget vigtigt at få slået fast, at det findes,
og at det ikke er ligegyldigt, hvad de går og laver på rådhuset. Hvis man altså skulle være kommet i tvivl.

Selviscenesættelse
Megen moderne kommunikation handler om at blive set.
Der er en tendens i vores tid til, at man skal vise frem for
omverdenen, hvem man er, og hvad man laver.
Som enkelt person kan man eksponere sig selv på
Facebook eller måske ligefrem i talentshows eller reality tv i fjernsynet. Man kan lægge små filmsekvenser
ud på tuben, hvis man har et eller andet lille intermezzo
fra sit liv, som man gerne vil dele med resten af verden.
Som organisation, firma og altså kommune har man for
længst taget de moderne medier til sig. Mulighederne
for at brande sig selv i nutiden er enorme. Det synes at
være blevet vigtigt for alle at brande sig selv.
Folkene bag dioderne på rådhuset så projektet som
en ny måde for kommunen at profilere sig selv og kommunikere med omverdenen. I fremtiden vil man se huse
med facader som kolossale computerskærme, hvor vi
kan modtage kollektive beskeder.
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Den teknologiske udvikling
Vi er kommet fantastisk langt teknologisk og videnskabeligt inden for mange felter i vores tid.
Moderne kommunikationsformer har hjulpet undertrykte folk til at vælte korrupte styrer. Med en sms kan
man sende budskaber til lige så mange mennesker, som
det skal være.
Et billede taget med en mobiltelefon kan gå verden
rundt og vise, hvordan det virkelig står til i verdens
brændpunkter og lukkede regimer. Moderne kommunikation giver nogle fantastiske muligheder og lyse fremtidsudsigter. Men måske er der alligevel nogle konsekvenser,
man kan overveje.

Det åbne liv
For nylig talte jeg med en ung kvinde, der havde masser af venner på Facebook. Hun var venner med hele sin
gamle folkeskoleklasse plus 350 andre perifere bekendtskaber fra sit liv.
Så en dag, hun var ude at rejse med tog, mødte hun
en af vennerne fra den gamle klasse, som hun også var

facebookven med. Men de lod begge, som om de ikke så
hinanden. De havde ikke noget at sige hinanden. Tiden
var kommet imellem dem. Alligevel delte de en række
personlige oplysninger på nettet. De kendte alt til hinandens børn og kærester, glæder og sorger.
Den unge kvinde fandt det tankevækkende, at hendes
verden var blevet sådan. Hendes liv lå åbent for mange
mennesker, som hun aldrig ville drømme om at betro sig
til ansigt til ansigt.
Den evige opdatering af sig selv og sine egne meritter på nettet er kommet til at fylde overraskende meget
i unge menneskers hverdag. Er det ubetinget godt at
bruge megen tid og energi på at vise frem for andre,
hvem man er, og hvad man går og laver? Bliver man ikke
både irriterende selvcentreret og mere åben, end man
måske egentlig har lyst til at være?
Måske kan det være en god idé at
overveje, om det til enhver tid pynter
på tilværelsen, at vi sætter spot på
vores liv?

I PRAKTIK VED SKØDSTRUP KIRKE
Jeg hedder Lone Slot Nielsen, jeg er 29 år og bor i Skejby med min kæreste, Thomas, der læser økonomi. Jeg blev cand.theol i januar måned i år. Helt
forbi er studierne dog ikke, da jeg sideløbende med færdiggørelsen af mit
teologistudium påbegyndte et ph.d.-projekt på Aarhus universitet, omhandlende forholdet mellem ontologi, kultur og religion i K. E. Løgstrups forfatterskab. Jeg har dog valgt at tage 4 mdr. orlov fra arbejdet med min afhandling.
Efter mange års fordybelse i den akademiske teologi, har jeg nu lyst til at
prøve kræfter med pastoralseminariet og arbejdet som præst.
Min indgang til teologien er højskoletraditionen. Et ophold på Vestbirk
Højskole gjorde et uudsletteligt indtryk, hvor min store interesse for at spille musik mødte teologiens og filosofiens kritiske refleksioner, spørgsmål og
engagement. Jeg er guitarist og har i mange år spillet i band. For tiden prøver
jeg dog især kræfter med sangskrivning på egen hånd.
Jeg skal nu have fornøjelsen af at være i praktik i Skødstrup Kirke! Jeg ser
meget frem til at følge Erik Søndergård og hilse på jer i det kommende forår.

/Marie Ørgaard

6

Skødstrup Kirkeblad

 Menighedsråd  Præsterne  Sognemedhjælper  Sogneaften  Koncerter  Hverdags- og familiegudstjenester  Børn og unge  Kalender  Gudstjenester

KAMP MOD SULT OG FATTIGDOM
Den 10. marts sender Skødstrup Sogn igen frivillige indsamlere til kamp
mod sult og fattigdom ved Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogneindsamling
Mad er en menneskeret, og der er mad nok
på Jorden til at brødføde os alle. Alligevel lever
millioner af familier i så stor fattigdom og sult,
at det truer deres liv og helbred.
Her i Skødstrup Sogn har vi tradition for at være
med, når Folkekirkens Nødhjælp går sammen
med sogne over hele landet og samler ind til
nødhjælp i Afrika.

Vi har de tidligere år haft en god opbakning,
både når det gælder at stille med indsamlere og
at blive taget godt imod på turen rundt i vores by.
Det kan blive en god og meningsfuld tur! Så tag
en fra familien, din ven eller din nabo i hånden og
vær med til årets sogneindsamling i Skødstrup!
Vi begynder i sognegården kl. 11.30.
Et par timer senere mødes vi og får lidt varmt
at spise og drikke.
På gensyn.

YDERLIGERE INFORMATION HOS
Birgitte Hørby på tlf.: 86 99 00 52
eller e-mail: famaller@yahoo.dk

FORÅRSKONCERT MED SKØDSTRUP-LØGTEN KORET
Mandag den 22. april kl. 19.30
i Skødstrup Sognegård
Koret synger under ledelse af Christian Lorentzen.
Koret synger bl.a. Hist hvor vejen slår en bugt,
Marias sang, Early one morning, Halleluja (Leonard
Cohen) og Du som har tændt millioner af stjerner.
Efter koncerten, som er gratis, er der fællessang
og kaffebord. Kaffen koster 20 kr.
Jane Enna
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LEGESTUE FOR
DE MINDSTE
Torsdage fra kl. 10.00-12.00
i sognegården.

LYST TIL BESØG?
Kunne du tænke dig at få besøg?
Kunne du tænke dig at besøge...?

Er du mellem 0 og 3 år
så tag en voksen i hånden
og kom og leg med!
Vi hygger os med sang, musik,
fagter, leg, snak og meget andet.
Husk madpakke og hjemmesko.
Det er gratis at deltage,
og vi glæder os til at se jer!
Tilmelding er ikke nødvendig.
Program kan findes på:
www.skoedstrup-kirke.dk
under ”For børn”.

Kontakt sognemedhjælper Karen Holmgaard Nielsen
på e-mail: karenholmgaard@gmail.com
eller Kirkekontoret på tlf. nr.: 86 99 22 08.
Se endvidere forsiden af:
www.skoedstrup-kirke.dk
SKØDSTRUP SOGNS BESØGSTJENESTE
samarbejder med nabosogne og Lokalcenter Nord,
hvilket åbner mulighed for fælles arrangementer i form
af bl.a. introduktion for nye besøgsvenner, undervisning
og foredrag, erfaringsudveksling, udflugter…
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FAMILIEGUDSTJENESTER
– en god tradition

PÅSKEGUDSTJENESTE
Søndag den 24. marts kl. 13.00
Efter gudstjenesten arrangerer vi geocaching i nærområdet for både børn og voksne. De mindste får mulighed for – på gammeldags facon – at finde påskeæg i
sognegårdshaven. Der serveres kaffe, saftevand og kage.
For alle, der er hjemme i påskeferien.

BØRNEGUDSTJENESTE
Onsdag den 15. maj kl. 17.00
For børn i førskolealderen med deres familier.
Vi begynder med en kort gudstjeneste i kirken.
Vi skal høre om nogle af de mange spændende
personer fra Det gamle Testamente.
Efter gudstjenesten er der aftensmad i sognegården.
Det er gratis at spise med.
Hvis I har mulighed for at tilmelde jer inden kl. 12.00
dagen før gudstjenesten, vil det være en stor hjælp
for dem, der skal lave maden.
Tilmelding kan ske på tlf.nr.: 86 99 22 08 eller på e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaffe og underholdning er i sognegården.

DET LUNE LAND
– OM LIV PÅ MOLS
Ved cand.phil. Ole Thomsen

Tirsdag den 26. marts kl. 14.00
En molbo, født og opvokset i Tved, giver et medrivende vidnesbyrd om landsbykulturen og har en
imponerende mangfoldig, finurlig, varm, vidende
og vittig fortællerstemme i en særdeles underholdende sædeskildring.

MUSIK OG
UNDERHOLDNING
Med Mosters Drenge

Tirsdag den 30. april kl. 14.00
Det veloplagte orkester spiller evergreens,
slagere, kendte sange og melodier.

HØJSKOLESANGBOGEN
Tirsdag den 28. maj kl. 14.00
Ved tidligere provst Jens Ole Henriksen.
Sang og fortælling fra højskolesangbogen.
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SOGNEAFTEN
– ET AKTUELT EMNE

FORÅRSKONCERT
Søndag den 28. april kl. 19.00
Forårskoncert med Skødstrup Kirkes Pigekor
og Skødstrup Kirkes Voksenkor under ledelse
af organist Torben Holm Christensen. Der synges
bl.a. danske forårssange. Efter koncerten vil der
være et mindre traktement i sognegården.

ALLE HAR
ET LIV,
DER ER VÆRD
AT LEVE
Ved rejsejournalist og globetrotter
Anders Kofoed Pedersen

Tirsdag den 12. marts kl. 19.00
En række forskellige livstemaer har alle til hensigt at åbne vores øjne for os selv og andre
omkring os. Skal vi fortsætte med at vokse som
mennesker gennem hele livet, må vi samtidig
være opmærksomme på, at vi også er afgørende
for andre mennesker. Er vi, hvad vi gør os selv til,
eller har vi også værdi lige meget hvad?
Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at lykkes,
må vi starte med at forstå, at vi alle sammen har
et liv, der er værd at leve.
Foredraget bliver serveret i en uhøjtidelig ramme
med lige dele humor, alvor og et kærligt spark.

Der er gratis adgang til arrangementet.

KONCERT MED KOR
Tirsdag den 14. maj kl. 19.30
Koncert med Aarhus Universitetskor dirigeret af Søren K.
Hansen. Aarhus Universitetskor er et ambitiøst, klassisk
kammerkor med et bredt repertoire, men ofte med fokus
på relativt ny kormusik. Her kan blandt andet nævnes
et tæt samarbejde med samtidige, danske komponister,
som har mundet ud i uropførelser af en række værker af
blandt andre Svend Nielsen, Bo Gunge og Stefán Arason.
Den ny musik fylder meget både i koncerterne og i korets
CD-udgivelser, der for det meste indeholder musik komponeret inden for de seneste 100 år. Koret afholder
hvert år 10-12 koncerter og tager hver sommer på turné,
hverandet år i udlandet. Der er gratis adgang.
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KONFIRMATIONER

KONFIRMANDKLUB

Ved konfirmationer er siddepladserne i kirken fortrinsvis reserveret til
konfirmanderne og deres familier. Vi
kan derfor desværre ikke garantere,
at der er siddepladser til andre kirkegængere.

Også på dette års natløb fik konfirmanderne sig et par overraskelser
undervejs. Der lød mange hyl og hvin ud i nattehimlen! Men alle var
tapre og gennemførte løbet, så bollerne og den varme kakao med flødeskum var velfortjent! Det var et fantastisk flot vintervejr, kulden til
trods, med såvel stjerner som halvmåne på himlen. Tak til konfirmander
og hjælpere for en hyggelig aften!

Menighedsrådet

MINIKONFIRMANDER

Nu varer det ikke længe, før den store dag oprinder…

Minikonfirmander, efterår 2012

Så er forårssæsonen i gang, og to nye hold minikonfirmander fra Skødstrup Skoles 3.C og 3.D møder flittigt op for at
lære Kirken at kende. Vi skal rundt i alle hjørner og kroge af sognegården, kirken, kirketårnet, kapellet og på kirkegården. Undervejs vil vi hilse på hele personalet og finde ud af, hvad de hver især arbejder med. Torben, som er organist
har lovet at fortælle om orgelet, og måske får vi lov at spille på det? Vi skal også høre fortællinger fra Bibelen, synge
salmer og andre sange, lege sjove lege og en hel masse andet. Det bliver et herligt forår ;-)
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DET NYE
MENIGHEDSRÅD

MENIGHEDSRÅDETS
UDVALG

A Birgit Svenningsen
Formand

Familiegudstjenester:
Erik Søndergård, Marie Ørgaard,
Karen Holmgaard Nielsen, Lykke Kloch
Sørensen og Birgitte Hørby

B Birgit Furholm
Næstformand

A

B
Forretningsudvalg:
Birgit Svenningsen, Dorte Person,
Marie Ørgaard, Gunhild Langballe
og Birgit Furholm

C Hans-Georg
H. Christensen
Kasserer
D Jens Bruun-Madsen
Kontaktperson
for personalet
E Søren Hjortshøj
Jacobsen
Kirkeværge

C

E

D

F

Tonni Qvist Sørensen
Kirkegårdsværge

Hverdagsgudstjenester:
Marie Ørgaard, Erik Søndergård,
Finn Liboriussen og Jørgen Lai Sørensen
Kommunikationsudvalg:
Gunhild Langballe, Erik Søndergård (red.),
Birgit Furholm, Birgit Svenningsen,
Karen Holmgaard Nielsen og Marie Ørgaard
Koncerter:
Torben Holm Christensen og Marie Ørgaard

F Birgitte Hørby
G

H

I

J

G Dorte Person
H Finn Liboriussen
I

Gunhild Langballe

J Lykke Kloch Sørensen

Sogneaftener:
Erik Søndergård, Gunhild Langballe,
Birgitte Hørby og Lykke Kloch Sørensen
Sognemedhjælperudvalg:
Erik Søndergård, Birgitte Hørby,
Gunhild Langballe, Hans-Georg Christensen
og Lykke Kloch Sørensen

K Erik Søndergård
Sognepræst
L Marie Ørgaard
Sognepræst

Menighedsplejen:
Erik Søndergård, Tonni Quist Sørensen, HansGeorg Christensen, Søren Hjortshøj Jacobsen,
Marie Ørgaard og Gunhild Langballe

K

L

Valgbestyrelse:
Hans Georg Christensen, Tonni Quist Sørensen
og Finn Liboriussen
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SOGNEREJSE TIL VENEDIG
DEN 28. SEPTEMBER – 5. OKTOBER 2013
En fantastisk oplevelse venter med 7 hele dage i den skønne by.
Vi laver en rejse i samarbejde med Egå, Skæring og Hjortshøj sogne.
Sognepræst Morten Skovsted (Hjortshøj) er rejseleder, og der kommer hele fire sogneaftner op til rejsen,
der kan forberede os, øge spændingen og skærpe forventningerne.
Vi skal rejse med fly og siden bådtaxa lige til hotel-døren. Vi skal bo på et godt og fint beliggende,
tre-stjernet hotel, og rejsen har et program, der er tæt, men også rummer mulighed for pauser og alenetid.
På de tidligere sognerejser (med Hjortshøj Sogn) har der været stor vægt på det sociale, og langt de
fleste har således valgt at spise sammen om aftenen. Sådan lægger vi op til, at det skal ske igen med
gode mennesker fra både Skødstrup og nabosognene.
Prisen for rejsen forventes at blive relativt høj, vel omkring 9000 kr., da der er tale om højsæson, og da
Venedig er en rigtig populær destination. Prisen vil omfatte rejse t/r, hotel med morgenmad, erfaren
rejseleder og spændende program. Unitas er teknisk arrangør på rejsen.
TIRSDAG DEN 2. APRIL KL. 19.30 indbyder vi til informationsaften i Egå sognegård.
Her vil Morten Skovsted fortælle mere om programmet for rejsen, de praktiske detaljer, og man vil få
lejlighed til at melde sig til rejsen. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte
Morten Skovsted allerede nu på tlf.nr.: 86 22 02 30 / 28 30 41 11 eller e-mail: morten@skovsted.dk.
Man tilmeldes efter først-til-mølle-princippet fra introduktionsaftenen.
Er der flere interesserede end pladser, vil vi tilstræbe en ligelig fordeling mellem sognene.
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KIRKEFILMKLUB

– SMUKKE, STORE OG TANKEVÆKKENDE
FILM OM MENNESKELIVETS VILKÅR

THE TREE OF LIFE
Tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00
Drengen Jack vokser op i 1950’ernes amerikanske midtvest med sin mor og far, og alt synes lutter idyl. Moderen
indgyder ham kærlighed til alle væsener, mens faderen
lærer ham at sætte sig selv først.
Forældrenes modstridende verdenssyn forfølger Jack op
i voksenlivet, hvor han kæmper for at definere sin egen
rolle i universet. Efterhånden finder Jack sit ståsted i
livet og formår at tilgive sin far og tage de første forsigtige skridt ud i en verden fyldt med håb og lykke…
Alle film vises i Kom-Bi, Hornslet kl. 19.00 – billetterne koster kr. 60,- pr. film og købes i biografen.
Filmene bliver introduceret af sognepræsterne Erik Søndergård, Skødstrup, og Carsten Tranberg-Krab, Hornslet.
Kirkefilmklubben er et samarbejde mellem Hornslet Sogn, Skødstrup Sogn – og naturligvis biografen Kom-Bi.

PUSLEKRYDS

2
HL
KR
OM
RE
SO

3
LEG
LER
RAD
REN
TRO

4
AVER
IVER
KOST
KRAN
RODE

5
EGENE
HADER
NEGER
ORDRE
ROLLE

6
MORMOR
OMDELE
TANKER
TILTRO
TRETAL

ORDENE SKAL PUSLES PÅ PLADS I OPGAVEN
Af Birgit Furholm

7
TORDNER

Vær med i lodtrækningen om et
lækkert påskeæg. Send løsningen til:
Skødstrup Kirke,
Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup
Navn ________________________
Adresse ______________________
Tlf./mail ______________________
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LØSNING PÅ JULEOPGAVEN
FRA FORRIGE NUMMER

SOGNEKALENDEREN
Marts
Tirsdag den 5. marts kl. 19.00 Filmklub i Kombi i Hornslet
Søndag den 10. marts kl. 11.30 Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Tirsdag den 12. marts kl. 19.30 Sogneaften i sognegården
Onsdag den 20. marts kl. 18.00 Menighedsrådsmøde i Vejlby Sognegård
Søndag den 24. marts kl. 13.00 Familiegudstjeneste
Tirsdag den 26. marts kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste

April
Onsdag den 17. april

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Søndag den 28. april

kl. 19.00 Forårskoncert i kirken
Kirkekaffe efter gudstjenesten

Tirsdag den 30. april

- trappen
- nagende
- noderne
- tomaten

- tretten
- endelig
- politur
- andemad

kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste

Maj

UDDELING
AF JULEHJÆLP
Til jul uddelte Skødstrup
Menighedspleje 53 gavekort
til mennesker her i sognet,
der trængte til hjælp. Lions Club,
Skødstrup, har bidraget til kirkens
julehjælp, hvilket vi er meget
taknemmelige for. Vi vil også
takke alle andre, som bidrog til,
at vi kunne hjælpe dem, der
havde søgt julehjælp i 2012.
Menighedsrådet

Søndag den 5. maj

kl. 09.45 og kl. 10.45 Konfirmation

Søndag den 12. maj

kl. 10.00 Konfirmation

Tirsdag den 14. maj

kl. 19.30 Koncert i kirken

Onsdag den 15. maj

kl. 17.00 Børnegudstjeneste med spisning

Onsdag den 22. maj

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Tirsdag den 28. maj

kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste

SORG- OG LIVSMODSGRUPPER
for efterladte
– samvær med ligestillede
Grupperne mødes 2-3 timer hver anden uge, typisk sen eftermiddag.
Grupperne ledes af erfarne frivillige, der har kvalificeret sig
til opgaven. Der er ikke tale om terapeutisk behandling,
men om ”hjælp til selvhjælp”. Tilbuddet er gratis og åbent for alle,
der har mistet én af sine nære.
Hent flere oplysninger på tlf.nr.: 24 81 58 17 – eller på:
www.folkekirkesamvirket.dk

KIRKEKAFFE DEN 28. APRIL
Efter gudstjenesten er der kaffe, te, småkager og hygge i våbenhuset.

GUDSTJENESTER I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR

Marts
Søndag d. 3.

3. s. i fasten

Luk. 11,14-28

Tirsdag d. 30.

Søndag d. 10.

Midfaste

Maj

Folkekirkens Nødhjælp
Mariæ bebudelses dag

Søndag d. 5.

Familiegudstjeneste

Søndag d. 5.

Hverdagsgudstjeneste

Torsdag d. 9.

Skærtorsdag

Søndag d. 12.

Fredag d. 29.

Onsdag d. 15.

Påskedag

Søndag d. 19.

April

Joh. 14,22-31

Friluftsgudstjeneste

Se omtale

kl. 11.00 Marie Ørgaard
2. Påskedag
1. s. e. påske

Søndag d. 26.
Tirsdag d. 28.

Joh. 10,11-16

Trinitatis

Joh. 3,1-15

kl. 10.00 Erik Søndergård

Joh. 20,19-31

kl. 10.00 Erik Søndergård
2. s. e. påske

Folkekirkens Nødhjælp

Luk. 24,13-35

kl. 10.00 Marie Ørgaard / KFUM og KFUK

Søndag d. 14.

Pinsedag
Folkekirkens Nødhjælp

Mandag d. 20.

Søndag d. 7.

Børnegudstjeneste

kl. 10.00 Marie Ørgaard

Mark.16,1-8

kl. 10.00 Marie Ørgaard / KFUM og KFUK

Mandag d. 1.

Konfirmation

kl. 17.00 Marie Ørgaard

Langfredag
kl. 10.00 Erik Søndergård / KFUM og KFUK

Søndag d. 31.

Mark. 16,14-20

kl. 10.00 Erik Søndergård

Matt. 26,17-30

kl. 10.00 Erik Søndergård / KFUM og KFUK

Kristi himmelfarts dag
kl. 10.00 Marie Ørgaard

Se omtale

kl. 14.00 Erik Søndergård
Torsdag d. 28.

Konfirmation
kl. 10.45 Marie Ørgaard

Se omtale

kl. 13.00 Erik Søndergård / Påske
Tirsdag d. 26.

Konfirmation
kl. 9.00 Marie Ørgaard

Luk. 1,26-38

kl. 10.00 Marie Ørgaard
Søndag d. 24.

Se omtale

Joh. 6,1-15

kl. 10.00 Erik Søndergård
Søndag d. 17.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Marie Ørgaard

kl. 10.00 Marie Ørgaard

Hverdagsgudstjeneste

Se omtale

kl. 14.00 Marie Ørgaard

kl. 10.00 Erik Søndergård
Søndag d. 21.

3. s. e. påske

Joh. 16,16-22

Det er også muligt at følge gudstjenesten fra våbenhuset,

kl. 10.00 Erik Søndergård
Fredag d. 26.

Bededag

Matt. 3,1-10

hvor der er installeret højttaler.

kl. 10.00 Marie Ørgaard
Søndag d. 28.

4. s. e. påske

Joh. 16,5-15

kl. 10.00 Marie Ørgaard

Kirkekaffe

Hvor intet andet er anført går indsamlingen til Menighedsplejen.

