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15.500 MENNESKER I SKØDSTRUP KIRKE I 2015
Skødstrup Kirke bliver flittigt brugt. Det er den også til for. Kirken er ramme om mange højtideligheder,
som vi håber, du husker med glæde.
Også i 2015 er Skødstrup Kirke blevet flittigt brugt. I runde tal ser statistikken således ud:
• 5600 deltog i en almindelig gudstjeneste.
• 5100 var til begravelse eller bisættelse.
• 1300 var til bryllup eller kirkelig velsignelse.
• 2500 var til julegudstjenester.
• 1000 var til andre gudstjenester
I alt blev det til 15.500 deltagelser i gudstjenester og andre kirkelige handlinger i Skødstrup Kirke.
Hertil kommer plejehjemsgudstjenester, koncerter og de mange aktiviteter i sognegården; sogneaftener,
foredrag, sangkor, forskellige klubber, sociale aktiviteter, udlån af sognegård til generalforsamlinger o.lign.
Vi er glade for og stolte af den store opbakning, som folkekirken har i Skødstrup.
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TANKER OMKRING
SANKT HANS
Sognepræst Susanne Kristensen

Man siger, at julen er hjerternes fest. I de senere år har jeg
tænkt, at det måske snarere er Sankt Hans, der er det, eller
måske er der bare to hjertefester i vores fest kalender?
Både jul og Sankt Hans falder sammen med afgørende
vendinger i året. Vinter og sommersolhverv. I Julen fejrer
vi med lys og mad og samvær, at Jesus blev født og at
mørkets dage er talte – at lyset langsomt vender tilbage.
Ved Sankt. Hans fejrer vi så, med lys, mad og samvær
at Johannes døber blev født, og at sommeren er på sit
højeste.

Men hvorfor nu kalde det hjerternes fest. Når jeg gør
det, så er det fordi Jul og Sankt Hans, efter min erfaring,
er de tider på året, hvor hjertet sidder tættest ude under
tøjet – og da vi ved Sankt Hans har afgjort mindre tøj på
end ved juletid, så må Sankt Hans i endnu højere grad
være festen for hjerterne.
Hvorfor? Hvorfor har vi overhovedet et udtryk som hjerternes fest? Fordi det river sådan i dem! Julen river i
hjertet og Sankt Hans gør det værre!
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wikipedia

Ved Sankt Hans er Danmark så smukt, at det næsten ikke
er til at holde ud. Det hele er så skrigende grønt, saftigt
og frodigt. Midt i det grønne blomstrer syrener, guldregn
og hortensia. Fuglene synger på de stille aftener, Og på
en dag, hvor solen skinner og himlen er blå og klar, så
bliver det bare ikke mere sprødt og kønt og yndigt dansk.
Den slags gør da ondt i hjertet! Ondt på den der ømme
dejlige måde, som fremkaldes af kærlighed og glæde.
Det river i hjertet, også fordi vi ved, at det varer så kort.
Året er jo vendt – mens vi fejrer sommerens højdepunkt, bliver dagene allerede kortere. Det river i hjertet
at tænke på – ja helst ville vi vel straks fortrænge det?
Og så er der jo studenterne af alle mulige slags, de
glade, smukke unge mennesker, med huer i farver som
jeg har opgivet at forstå, hvad betyder. Nu har de afsluttet deres ungdomsuddannelser, og hvis alt er som det
helst skal være, så er de frejdige og fyldt af mod, på vej
ud i verden for at rejse, uddanne sig mere, blive rigtig
voksne og den slags. Det er store ting og det river i hjertet på alle os, som dels kan huske, hvordan det var, og
dels nu må stå tilbage og vinke.
Ved jul og Skt. Hans går tankerne også i høj grad mod
minderne. Når livet fylder os, så savner vi dem, der ikke
lever mere, eller dem, som vi mistede undervejs fordi
vores veje skiltes i livet.
At stå sammen ved et bål og synge midsommervisen er
et højdepunkt i sommeren, og når man står på et højdepunkt har man jo også udsigt – udsigt til andre højdepunkter i ens liv. Gode smukke sommerdage, midsomre
med sol og studenterhuer, kærlighed og kildevand, feriestemning, skolesommerferie og glade børn, og det minder
om alt det og alle dem som man ikke mere har med sig.
Måske er det bare sådan, det er, at det er blandet og
sammensat; at ligesom den danske sommer er kort og
lunefuld: den ene dag blid, blød og varm, den næste

blæsende, iskold og grå – at sådan er livet det også.
Blandet, sammensat af godt og ondt. Modsætningsfyldt
og hjerterivende.
Så kan man ind i mellem godt ønske sig, at få det ene
uden det andet, det søde uden det sure, kærligheden
uden tab. Solskinnet uden regnen. Men det findes ikke.
Ikke i den verden Gud har skabt, – sådan er den – og vi
var der ikke, da den blev til. Måske kunne du eller jeg
have skabt den bedre, eller måske kunne vi ikke, uanset
hvad så var vi der ikke, da verden blev til, og sorg og
glæde blev sat sammen i samme bundt. Og som mennesker med bevidsthed og vilje, har vi vel heller ikke altid
tilføjet de smukkeste ting til skaberværket.
Tænk blot på baggrunden for, at vi fejrer Sankt Hans med
bål, og har heksedukker sat op på bålet, klar til afbrænding. Det er jo fordi, der var en tid her til lands, hvor
mennesker som så anderledes ud eller talte anderledes;
de fleste af dem kvinder, af deres naboer og bekendte
blev beskyldt for at være onde og forkerte, troldkvinder
og hekse, som blev brændt på bålet. Der var en tid hvor
mennesker som os, godt nok i en anden tid, og godt nok
med en anden viden end os, men dog mennesker som
os, syntes det var i orden, ja en god ting, at udstøde og
myrde dem, der var anderledes og som ikke kunne eller
ville rette ind og være som alle andre.
Det må og skal rive os i hjertet og for altid minde os om,
at sådan er mennesker også. Sådan er vi også. Og dette
riv i hjertet skulle gerne stoppe os, så vi ikke i dag, i
vores tid udstøder og ringeagter dem der er anderledes.
Sankt Hans er hjerternes fest. Sommerens, glædens,
studenternes, skolebørnenes, kærlighedens og kæresternes fest. Og ja, det river i hjertet. Fordi vi ved at hjerte rimer på smerte.
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Så hvad gør vi ved det? Ja, vi gør det vi altid har gjort ved
Skt. Hans. Vi fejrer midsommeren med lys, mad og samvær. Vi tænder bål og synger midsommervise. Vi lever og
går omkring og lader sommeren trænge ind i os og glæden brede sig. Og så lærer vi vel efterhånden at forsone
os med det lille riv i hjertekulen.

Johannes er hele tiden klar over, at Jesus er noget ganske særligt. Da Jesus kommer ud til ham i floden, siger
Johannes, at det burde være omvendt, at det burde være
Jesus, der døbte ham, men Jesus fastholder at Johannes
skal døbe ham. Sådan er altings orden, selv Jesus blev
døbt af et menneske, ligesom vi bliver døbt af mennesker.

Nogen gange tænker jeg på, om vi er sådan som mennesker, at skønhed, glæde og kærlighed river os i hjertet,
fordi Gud med vilje har skabt os sådan. Om livets blandethed er givet os som et vilkår, fordi skaberen vil noget
med os. Om vi har fået det blandede, vidunderlige, smukke, frygtelige og dybt foruroligende liv i verden, fordi vi
skal vokse i det. Fordi vi med tiden, jo mere vi elsker og
lever og tror, får kæmpestore, smukke, lyslevende, forrevne og varme hjerter.

Men til sidst i sit liv kommer Johannes i tvivl om, hvordan det hele hænger sammen. Han ender nemlig i mørket i et fængsel, hvor han sidder og venter på at få hugget hovedet af. Så kan enhver jo blive bange og modløs.
Og der fra mørket sender han bud til Jesus med spørgsmålet: om han nu også er det, som Johannes har troet,
frelseren og Jesus svarer at ja, han er lyset. Et lys som
Johannes kan tage med sig ind i mørket, et lys som aldrig
bliver småt og usikkert og vinterblegt.

En mand, der også vidste noget om dette her, var ham, hvis
fødselsdag vi til Sankt Hans fejrer, Johannes Døberen,
som på dansk bare hedder Hans, altså Sankt Hans.

Måske er Skt. Hans` riv i hjertet en påmindelse, en
mods-indsprøjtning, så vi, som ved om tab og sorg og
somme tider kan blive bange for alt det, som truer, i stedet for at gemme os eller løbe væk – kan finde mod og
styrke i det lille hjerteriv til at leve og elske. Mens vi er
her, mens sommeren er smuk og himlen høj, mens det er
Sankt Hans og midsommer.

Johannes hedder døberen, fordi han døbte Jesus i
Jordanfloden. De var slægtninge, Jesus og han, og
deres historier ligner på mange måder hinanden. Men

Glædelig Skt. Hans og god sommer!

FØLG SKØDSTRUP KIRKE PÅ FACEBOOK
•
•
•
•

Hvornår er der en god koncert?
Hvad sker der i kirken og sognegården?
Hvornår er der børnegudstjeneste?
Du kan nu følge Skødstrup Kirke på facebook,
hvor du kan se en del af de aktiviteter, der interesserer dig.
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KIRKESTAFET 2016
SYV SOMMERAFTENER OM
SYV SOGNE I ÅRHUS NORDRE PROVSTI
Begyndelses tidpunkt kl. 19.30
Har du lyst til at vide mere om de
lokale kirker og opleve de smukke rum,
så kom og deltag i kirkestafetten.
Der vil i de enkelte kirker være
lokalt kendte personer til stede,
som vil kunne svare på spørgsmål.

25. maj i Elev kirke
1. juni i Skødstrup kirke
8. juni Lystrup kirke
15. juni Elsted kirke
17. august Egå kirke
24. august Hjortshøj kirke
31. august Skæring kirke

Der serveres en forfriskning efter fortællingen i kirkerne.
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KONCERT I KIRKEN MED TO AF LANDETS
YNGSTE – OG BEDSTE – STRYGERE
Søndag d. 28. august kl.16 får Skødstrup Kirke besøg af en usædvanlig dygtig musiker-duo – søskendeparret Anna Egholm på violin og Igor
Egholm på cello.
Duoen har for længst markeret sig som nogle af landets absolut mest
bemærkelsesværdige strygertalenter.
Begge har de fået alverdens priser, og begge har været solister med bl.a.
Radiosymfoniorkesteret og Malmø Symfoniorkester.
Nogle vil også genkende dem fra danske film og TV serier. Anna var Esther
i Max Pinlig, og Igor har bl.a. været Bob i julekalenderen ”Julestjerner” og
er lige nu med i TV serien Dicte.
Anna, som netop er fyldt 20 år, vandt Øresundssolist i marts, kom helt
til anden runde i Carl Nielsen konkurrencen og var solist med Århus
Symfoniorkester i maj som finalist i Den danske Strygerkonkurrence. Hen
over sommeren er hun flere gange solist med orkester i Tivolis Koncertsal.
Igor, som lige er fyldt 18, er også solist i Tivoli – med Rødovre Concert
Band. Igor starter på konservatoriet til september, mens Anna sandsynligvis fortsætter sine studier i udlandet.
Til koncerten i Skødstrup spiller de både duo og solo hver især. Bl.a. vil
de spille barokmusik af Corelli og Bach, men også Halvorsens vilde værk,
Passacaglia, bygget over Händels tema.
Anna spiller på en Gagliano fra 1763 – udlånt af Augustinusfonden.
De fortæller om musikken undervejs – ligesom der er chance for at snakke
sammen efter koncerten, hvor der i øvrigt er gratis adgang.

Korstart i sognegården
Skødstrup Kirkes Pigekor mødes første gang efter sommerferien onsdag d. 10. august kl.15.15 – 16.30.
Der optages i år piger fra 3.-6. klasse. Yderligere oplysninger gives gerne hos kirkens organist.
Se mere på www.skoedstrup-kirke.dk
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GRUNDLOVSMØDE
SØNDAG DEN 5. JUNI KL. 11.45. TA’ FAMILIEN MED.
DER ER OGSÅ SJOVE AKTIVITETER FOR BØRN.





Grundlovsmødet holdes på plænen bag sognegården.
Mød flere af vores lokale foreninger til Grundlovsdag.
Lær vores lokalområde bedre at kende.
Mød naboen, Sportsforeningen, Menighedsrådet, Lokalhistorisk forening,
Fællesrådet, FDF og mange flere.
 Menighedsrådet har i samarbejde med lokale foreninger
valgt at fejre Grundlovsdag som en folkefest og fejring af demokratiet
(det er ikke et politisk møde).
 Taler, musik, fællessang og hotdogs.
 Grundlovstale af Morten Østergaard.

PROGRAM
11.45
Velkomst, fællessang og præsentation af lokale foreninger
13.00-13.30
Grundlovstale ved Morten Østergaard
13.30
Fællesang
13.45
Musikalsk underholdning ved musikskoleorkesteret
Blæs og Rock. Se side 15.
Arrangeret af Skødstrup Menighedsråd

Ønsker du et arbejdsliv
med eksistentiel tænkning,
historie, religion,
samfund, antropologi,
etik, sprog,
kommunikation,
OHGHOVHNXOWXU¿ORVR¿
værdier, livsvisdom,
medmenneskelighed
og livets store
og små øjeblikke?
Kort sagt alt mellem
himmel og jord?
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaffe og underholdning er i sognegården.

AFTENKLOKKERNE OG
DE GO’E GAMLE DAGE
Ved Claus Jørgensen

SOMMERUDFLUGT
Tirsdag den 28. juni
Vi håber på godt vejr og kører en
tur gennem sommerlandet til Alrø.
Her besøger kirken og drikker kaffe
på Møllegården.
Udflugten er gratis for alle
interesserede i Skødstrup Sogn.
Tilmelding med angivelse af,
hvor du står på bussen senest tirsdag
den 21. juni kl. 13.00 til kirkekontoret
på tlf. 86 99 22 08 eller på e-mail:
skoedstrup.sogn@km.dk
Afgang
12.30 Rosenbakken
12.45 Brugsen
13.00 Kirkepladsen
Deltagere fra Kløvervangen
hentes med kirkebil.

Tirsdag den 30. august kl. 14.00
Før radioen kom frem, samledes familien om det opretstående klaver. Hvad
blev der sunget og spillet? Om salonstykkerne: ”Nonnens Bøn” og ”Stille
Sorg og guldaldertidens stadigt elskede
sange: ”Sig mig lille Karen”, ”Ak, kæreste Hr. Guldsmed”, ”Du, som har sorg i
sinde”, ”Vort modersmål er dejligt” m.fl.
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BABYSALMESANG

Babysalmesang i Skødstrup kirke er både hyggeligt og
sjovt. Vi synger skønne danske salmer og sjove børnesange med fagter, spiller på rasleæg, danser og laver bevægelseslege, blæser sæbebobler, lytter til instrumenter og
tager barnet med ind i musikkens magiske verden.
Alt sammen i Skødstrup kirkes smukke kirkerum.
Det praktiske
Babysalmesang er for babyer mellem 2 og 14 mdr.
Der kan max være 8 babyer plus forældre på holdet.
Der er 2 forløb i løbet af ½ år. Det ene forløb er på 10
gange med start tirsdag d. 9. august 2016, det andet er
på 9 gange med start tirsdag d. 25. oktober.

Man er velkommen til at være med i begge forløb. Det er
også muligt at hoppe på midt i et forløb, hvis der er plads.
Tidspunkt: Tirsdage 10.00-10.45
– der er kaffe og te på kanden
fra 10.45-11.15
Sted:

I Skødstrup kirke

Pris:

Babysalmesang er gratis

Tilmelding: Med babyens alder og navn til
Kristinethastum@gmail.com
Holdene ledes af Kristine Thastum, uddannet musiklærer
fra musikkonservatoriet. Kristine har arbejdet med musik
og sang for babyer, børn, unge og voksne i mange år.

13 Skødstrup Kirkeblad

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

SANGHOLD FOR
FORÆLDRE PÅ BARSEL!
Dette sanghold er for dig, der elsker at synge og har lyst til at dele din sangglæde med andre.
Sangholdet giver dig mulighed for at få sunget en masse og være i hyggeligt samvær med andre
barslende forældre, imens din baby lytter til dejlig sang og klaver og dermed får motiveret sin
musikalske sans.
Vi skal primært synge sange indenfor den rytmiske genre. Der kræves ingen forudsætninger,
blot lysten til at synge! Babyer er meget velkomne.
Der er 2 forløb i løbet af ½ år. Det ene forløb er på 10 gange med start onsdag d. 10. august 2016,
det andet er på 9 gange med start onsdag d. 26. oktober.
Man er velkommen til at være med i begge forløb. Det er også muligt at hoppe på midt i et forløb,
hvis der er plads.
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Tilmelding

Onsdage 10.00-12.00 – der er kaffe/te pause undervejs
I Skødstrup sognegård
200 kr. for et forløb
Kristinethastum@gmail.com

Holdene ledes af Kristine Thastum, uddannet musiklærer fra musikkonservatoriet.
Kristine har arbejdet med musik og sang for babyer, børn, unge og voksne i mange år.
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TAL – PROBLEM
Af Birgit Furholm

SVAR PÅ QUIZ
FRA FORRIGE NUMMER
Hvad får Judas for at forråde Jesus?
Svar: 30 sølvpenge

2
Hvad sker der med Jesus´
klæder efter korsfæstelsen?
Svar: Soldaterne spiller om klæderne
Hvor modtog Moses de 10 bud?
Svar: Sinais Bjerg (også kaldet Horebs Bjerg
i Det Gamle testamente

3

Hvad hed Moses´ bror?
Svar: Aron
Hvilken religion betragter
koen som et helligt dyr?
Svar: Hinduisme

Indsæt tallene 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9,
så talrækken giver 15, når de lægges sammen,
både vandret, lodret og diagonalt

Indsendt af:
Navn ____________________________________
Adresse __________________________________
Mail ____________________________________
Mobil ___________________________________

Vinderen af konkurrencen i sidste blad er:
MARIA BJERRE
Præmien kan afhentes på
kirkekontoret i åbningstiden.

Hvad kaldes Jesus´ første og længste tale?
Svar: Bjergprædiken
Hvordan modtages Jesus, da han
rider ind i Jerusalem ved påsketid?
Svar: Han modtages som en konge
og hilses som Messias
Hvilken dag fejrer de kristne Jesu opstandelse?
Svar: Påskedag
Hvilken farve betegner Trinitatis tiden?
Svar: Grøn. Farven symboliserer vækst,
forår og håb
Hvilket sprog blev Det Gamle
Testamente oprindeligt skrevet på?
Svar: Hebraisk
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Konfirmationsdatoer

SOGNEKALENDEREN

2017

Juni

Fredag den 12. maj
7.a kl. 9.00
7.d kl. 11.00

Fredag

Søndag den 14. maj
7.b kl. 9.00
7.c kl. 11.00

den 5. juni

kl. 11.00 Grundlovsmøde ved sognegården

Onsdag den 15. juni

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Tirsdag den 28. juni

kl. 13.00 Sommerudflugt – se omtale

August
Onsdag den 24. august kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården
Søndag den 28. august kl. 16.00 Koncert i kirken – se omtale
Tirsdag den 30. august kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste,

2018

derefter kaffe i sognegården – se omtale

Fredag den 27. april
7.b kl. 9.00
7.d kl. 11.00
Søndag den 29. april
7.a kl. 9.00
7.c kl. 11.00

Til Grundlovsdag spiller
Blæs & Rock, som er et
orkester, der består af 17 unge
musikanter i alderen 9-15 år,
der spiller på alverdens blæseinstumenter suppleret af en
rock’n’roll- rytmegruppe med
trommer, bas, guitar og
keyboards.

2019
Fredag den 17. maj
7.q kl. 9.00
7.v kl. 11.00
Lørdag den 18. maj
7.x kl. 9.00
7.y kl. 11.00

Orkestret er en af Syddjurs
Kulturskoles bands med base
i Rønde. Blæs & Rock spiller klassikere som “Uptown funk”
og “The Final Countdown”.

Søndag den 19. maj
7.z kl. 10.00

KIRKEKAFFE
DATO

Efter gudstjenesten er der kaffe, te, småkager og hygge i våbenhuset.
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GUDSTJENESTER
I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR

Juni
Søndag d. 5.

Søndag d. 12.

Juli
2. s.e.trinitatis

Søndag d. 3.

Søndag d. 26.

Tirsdag d. 28.

6. s.e.trinitatis

Søndag d. 7.

11. s.e.trinitatis

kl. 10.00

kl. 10.00

kl.10.00

Marie Ørgaard

Marie Ørgaard

Erik Søndergaard

Luk. 14,25-35

Matt. 19,16-26

Luk.7,36-50

3. s.e.trinitatis

Søndag d. 10.

7. s.e.trinitatis

Søndag d. 14.

12. s.e.trinitatis

kl. 10.00

kl. 10.00

kl.10.00

Marie Ørgaard

Marie Ørgaard

Marie Ørgaard

Luk. 15,11-32
Søndag d. 19.

August

4. s.e.trinitatis

Matt. 10,24-31
Søndag d. 17.

8. s.e.trinitatis

Matt.12,31-42
Søndag d. 21.

13. s.e.trinitatis

kl. 10.00

kl. 10.00

kl.10.00

Erik Søndergård

Susanne Kristensen

Erik Søndergård

Matt. 5,43-48

Matt.7,22-29

Matt.20,20-28

5. s.e.trinitatis

Søndag d. 24.

9. s.e.trinitatis

Søndag den 28. 14. s.e.trinitatis

Kl. 10.00

kl. 10.00

Kl. 10.00

Erik Søndergård

Susanne Kristensen

Marie Ørgaard

Matt. 16,13-26

Luk. 12,32-48 eller

Udflugt

Luk. 18,1-8

kl. 14.00

10. s.e.trinitatis

Susanne Kristensen

kl. 11.00

Se omtale

Se omtale

Søndag d. 31.

Tirsdag den 30. Hverdagsgudstjeneste

Susanne Kristensen
Matt. 11,16-24

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

