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MENIGHEDSRÅDSVALG 2016
- DU BESTEMMER, HVAD DIN KIRKE KAN

GIV NOGET GODT VIDERE
TIL VORES BØRN
STIL OP TIL DIT LOKALE MENIGHEDSRÅDSVALG 2016
KOM TIL ORIENTERINGSMØDE I SOGNEGÅRDEN
TIRSDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 19.00
Menighedsrådet arbejder for at skabe de bedste rammer for en levende og relevant
folkekirke i dit sogn.
Vil du være en del af din lokale kirkes ledelse? Så stil op og vær med til at give noget
godt videre.
På opstillingsmødet den 13. september får du indblik i menighedsrådets rolle og opgaver.
Du får også viden om måden, vi organiserer vores arbejde på, og gennemgået regler for
opstilling til menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet er for alle, uanset om du vil stille
op eller ej.
FÅ DIT NAVN PÅ EN KANDIDATLISTE
For at kunne blive valgt skal dit navn stå på en kandidatliste. Det er op til dig - og de andre
kandidater - at få sammensat listerne. I praksis foregår det samme aften på et opstillingsmøde
i forlængelse af orienteringsmødet.
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG.
Menighedsrådet i Skødstrup Sogn

SKØDSTRUP SOGN

Læs mere på www.menighedsraadsvalg2016.dk
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DÅB – GIVER DET MENING?
Før sommerferien kørte en debat i medierne, som på
mange måder er typisk for den tid, vi lever i. Studenterne
skulle i år selv tage stilling til hvilket symbol, de ville
have på huen. Skulle det være det traditionelle kors, en
halvmåne, et hjerte eller måske ingenting overhovedet.
De skulle hver især træffe et individuelt, autentisk valg,
som gav mening i netop deres liv.

om, hvad der rører sig i forældre, der overvejer, om deres
barn skal døbes eller ej

Det kan man så trække på skuldrene af og tænke, at
der da sørme ikke er noget, der er småt nok længere
til at give sig selv. Men debatten om studenterhuerne
falder helt i tråd med de samtaler, nybagte forældre har
omkring spisebordet, når de har fået barn.

Trosbekendelsen er ældgammel, og rent sprogligt og i
hele sin opbygning tilhører den en anden tid. Hvis man
har en idé om, at man skal vælge alting i sin verden, fordi
det føles godt og rigtigt for en selv personligt. Hvis man
har en idé om, at alt, hvad man vælger til, skal man også
kunne forstå fuldt ud. Ja, så har kirken et stykke arbejde
med at få formidlet trosbekendelsens rolle og betydning
i dåbsritualet.

Skal vores barn have et kristent tegn med på vejen? Kan
vi virkelig tillade os at vælge på et andet menneskes
vegne, selvom det andet menneske er så lille, og selvom
det er vores barn? Kan vi overhovedet selv stå inde for
kirke og kristendom? For i dag skal man kunne stå inde
for de valg, man træffer. Ingenting er givet af sig selv,
med mindre man vælger, at sådan skal det være. Også
traditionen er et aktivt tilvalg.
Det giver en vis mangel på ydmyghed, kan man sige, over
for det, der er kommet forud for os. Det giver en pudsig
form for overlegenhed i eget liv, sådan helt alvorligt at
tro, at man selv kan vælge sit liv, at man selv har så stor
magt over og indflydelse på sit liv, som den her autentisk-valg-tendens viser.

Rapport om familiernes overvejelser
For et års tid siden blev der udarbejdet en stor feltrapport
i Sydhavns sogn i København, hvor der blev foretaget en
mængde interviews med nybagte forældre om, hvorvidt
deres barn skulle døbes. Forældrene kom fra alle sociale
lag og uddannelsesmæssige baggrunde. Sammen med
spørgeskemaundersøgelser skulle rapporten give en idé

Hovedargumentet for fravalg af dåb handler helt tidstypisk om, at barnet skal vælge selv. Dernæst giver forældrene udtryk for, at de ikke kan tilslutte sig trosbekendelsen, eller at de tilhører en anden religion.

Det er også karakteristisk for moderne forældre, at de
sammensætter deres egen religiøse pakke. De vælger
selv hvilke delkomponenter, der skal i den. Troen er blevet
mindre kirkestyret og mere autonom. Det at skabe mening
i eget liv vejer tungere end tradition, egen dåb og medlemskab af folkekirken.
Hvis man ser på de faktorer, der får familierne til at vælge
at få deres barn døbt, handler de om, at man vælger en
familietradition til, der markerer, at barnet får navn. Dertil
kommer, at dåben ses som en del af det at være dansk.
De mere dybdegående interviews nuancerer billedet. For
forældre, der vælger at få deres barn døbt, er det vigtigt
at give deres barn et kristent og nationalt værdigrundlag
med ud i tilværelsen.
Men lige meget hvordan man vender og drejer rapporten fra Sydhavns sogn, så kommer man ikke udenom, at
dåben ikke længere arves, den vælges ligesom alt andet
i den moderne verden fra symbolet på studenterhuen til
det sted, man vil bo, ved et autentisk valg. På den måde
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BRUG DIN KIRKE.
BRUG DINE PRÆSTER.
PRÆSTERNE VED SKØDSTRUP KIRKE
STÅR ALTID TIL RÅDIGHED FOR EN
SAMTALE OM DE STORE SPØRGSMÅL
I LIVET, OM SORG, TRO OG EKSISTENS.
DET KOSTER IKKE NOGET.

kan man sjovt nok konkludere, at dåbstallet falder, fordi
dåben faktisk betyder noget.

Individualiseringstendens
Man kan spørge sig selv, hvor den store individualisering
kommer fra. Og svaret på det spørgsmål vil være broget
og sammensat. Men det er ikke til at komme udenom,
at der skete markante ændringer omkring 1970. Fra skolereformen midt i 70’erne tager individualiseringen fart,
kulturelt og religiøst.
Formidlingen af de store fortællinger er ikke længere
en integreret del af opdragelsen eller af undervisningen i skolen, som den var før. Og det giver måske en
mangel på ydmyghed og tillidsfuldhed i forhold til vores
fælles historie og kultur. Det giver måske en tøven med
at overgive sig til de store fortællinger. Også selvom de
store skare af familier, der valfarter til børnegudstjenester, og de flotte udgivelser af børnebibler og rigt illustrerede eventyrsamlinger tyder på, at vi længes efter
en fælles kultur og store fortællinger at spejle vores liv i.

Mange præster i folkekirken arbejder på at tale på en ny
måde om den ældgamle handling, som i al sin mangel på
rationelle argumenter alligevel har givet mening i generation efter generation. Den lille korstegnelse for ansigtet
og brystet, de tre håndfulde vand, har været åbningen til
et fælles rum for tro og tvivl, for forundring og fordybelse i
2000 år. Tænk hvis dåbens fællesskab kunne give mening
stadig om 2000 år.
Men når man bliver stillet over for hære af værdibaserede valgsituationer, fra man er ganske lille, sker det
måske nemt, at man giver op og vælger ingenting – intet
symbol på huen, ingen tegnhandling ved livets begyndelse. Fordi man kræver, at man skal forstå alting, også det,
der ikke lader sig fatte umiddelbart.

/Marie Ørgaard
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SORGGRUPPER I FOLKEKIRKEN

SORGGRUPPETILBUD
TIL EFTERLADTE
NÅR SORGEN BÆRES SAMMEN…
Savn og sorg over at have mistet én af sine kære er ikke en sygdom, men tegn på,
at man har elsket. Byrden som efterladt bliver lettere at bære, når der er flere
”lidelsesfæller” til at løfte.
Gruppen ledes af pensioneret hjemmesygeplejerske Kirsten Flugt
og cand. mag. i diakoni Lise Fauslet.
Gruppen mødes fra 10. oktober 2016 til 13.marts 2017
(minus uge 53 og uge 1 = 10 mødegange)
Mødetid mandag ulige uger kl. 17.00 – 19.00 i
”Den Gamle Skole”, Smedebakken 14,
8530 Hjortshøj.
Tilbuddet er gratis og åbent for alle. Der er max. 8 deltagere.

Ønsker du/I at høre nærmere om konkret deltagelse i sorggruppen i Hjortshøj,
kan du/I kontakte sognepræst Morten Skovsted, tlf. 86 22 02 30, mobil: 28 30 41 11
eller FolkekirkeSamvirkets sekretariat via www.folkekirkesamvirket.dk, tlf. 24 815 817

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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CANTIAROS
SØNDAG DEN 23. OKTOBER KL. 16.00 er der koncert i kirken med CantiAros, som er et aarhusiansk
kammerkor, som synger klassisk kormusik fra renæssance til nutid.
Koret ledes af dirigent Michael Hvas Thomsen,
organist ved Horsens Klosterkirke, hvor han
er leder af Klosterkirkens Vokalensemble.
CantiAros synger fortrinsvis a capella og samarbejder
ofte med professionelle musikere og solister. Koret
medvirker jævnligt ved Aarhus Symfoniorkesters
påske- eller julekoncerter. I 2003 vandt koret
guldmedalje ved en korkonkurrence i Budapest,
arrangeret af Musica Mundi.
Der er gratis adgang.

LUCIA & JULESANGE
SKØDSTRUP KIRKES PIGEKOR
SYNGER JULEN IND
Søndag den 27. november
kl. 16 i kirken
Tirsdag den 29. november
kl. 14 i Sognegården

Foto: Thomas Nykrog
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaffe og underholdning er i sognegården.

FRA BARNDOMMENS
GADE TIL

KALØVIG-EGNENS
SENIOR ORKESTER
Ved Niels Jørgen Hansen

Tirsdag den 25. oktober kl. 14.00

ALDERDOMMENS
SERENADE

Orkestret består af 16 pensionister og efterlønnere, der spiller på harmonikaer, violin,
guitar og sav. Repertoiret strækker sig over
populære sange til ældre dansktop-melodier.
Orkesterlederen er Gunnar Mortensen.

Ved mag. art. i filosofi John Engelbrecht

Tirsdag den 27. september kl. 14.00
Et foredrag om livsrejsens betydning, om visdomsalderen, om gaver og frugter, der skal
høstes i den tredje alder. Med andre ord et foredrag, der går langt uden om ord som krumbøjet
og ældrebyrde. Det handler om sorg og smerte,
om smil og lykke, om at finde den røde tråd.
Ethvert menneskes liv er en fortælling værd.
At fortælle er at stykke erindringsstykker sammen til et større billede, som viser, hvem vi er,
og hvorfor vi er, som vi er. I fortællingen bliver vi
mindet om det, der giver livsmod og ild i øjnene
og får blodet til at rulle raskere i årerne. Kom og
få idéer til hvordan man kan fremme sundhed
og livsglæde og godt humør i den tredje alder.

Foto: Thomas Nykrog

LUCIAOPTOG
OG JULESANGE
Ved Skødstrup kirkes pigekor

Tirsdag den 29. november kl. 14.00
Koret synger under ledelse af
organist Torben Holm Christensen

Skødstrup Kirkeblad 9

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

FAMILIEGUDSTJENESTER
– en god tradition

BØRNEGUDSTJENSTER
I EFTERÅRET 2016
BUSK
FAMILIEGUDSTJENESTE

Første torsdag i måneden kl. 17-19
i Skødstrup kirke og sognegård

Ved Erik Søndergård

Efter spisningen hjælper vi
hinanden med at rydde op.

Søndag den 30. oktober kl. 11.00
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke.
Skødstrup Kirkes Pigekor,
FDF’erne og musikelever fra
Den Kreative Skole medvirker.
Efter gudstjenesten
er der frokost i sognegården.
Tilmelding til frokost
senest onsdag den 22. oktober kl. 12.00 på
e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk eller
tlf.nr.: 86 99 22 08.

1. september ved Susanne Kristensen
Emnet er: Martha og Maria
6. oktober ved Erik Søndergård
Emnet er: Dåb
3. november ved Marie Ørgaard
Emnet er: Nadver
Husk tilmelding altid senest søndagen før
via facebook eller hjemmesiden
www.skoedstrup-kirke.dk og angiv hvor
mange børn og voksne, der kommer.
Gitte Smærup og Ditte Marinaro
tilbereder maden.
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SOGNEAFTEN – EN AKTUEL SANGAFTEN
JEPPE AAKJÆR
Ved Vox Orange

Torsdag den 29. september kl. 19.30
Vokalensemblet Vox Orange fra Silkeborg har i anledning af Jeppe Aakjærs 150 års fødselsdag i september
sammensat et koncertprogram omkring hans elskede sange, som fortsat bruges flittigt. Her bliver flere af dem
præsenteret i anderledes og spændende korarrangementer og knyttet sammen af små fortællinger om digterens
liv og betydning. Der bliver også mulighed for at synge med.
Vox Orange består af otte rutinerede korsangere, hvoraf flere tillige arbejder professionelt som kirkemusikere.
”Koret med
på Silkeborg-egnen havde fundet nogle harmonier frem,
K.base
E. Løgstrup
der fik tilhørerne til at klappe vildt begejstret”. Hans Jørgen Hansen).
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SKOLESKIBET DANMARK – KOM MED I 140 DAGE
Ved journalist Claus Jacobsen

Torsdag den 10. november kl. 19.30
Kom med ombord på en af verdens ældste, stadigt sejlende fuldriggere, Skoleskibet Danmark, med 27 sejl, 8 km tovværk og flere end 100
togter. Sjældne optagelser med spænding og dramatik i 1985 og 1986
samt i 2012, 2013 og 2014 sammen med 802 elever og 15 officerer.
Claus Jacobsen fortæller om livet på skoleskibet og viser sin nye film, som er en direkte
opfølgning på til de optagelser, han lavede for
snart 30 år siden om Skoleskibet Danmark.
Claus Jacobsen har været journalist på DR1
i 22 år.

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 18. september kl. 10.00
Skødstrup Kirkes Pigekor medvirker.
Kirken er smukt pyntet med årets høst.
Efter gudstjenesten er der kaffe i kirken.
Vel mødt!
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KIRKEFILMKLUB
EN MAND DER HEDDER OVE

IDA

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 19.00

Tirsdag den 15. november 2016 kl. 19.00

59-årige Ove er parcelhuskvarterets tvære regelrytter, som hver morgen går sin faste inspektionsrunde i
nabolaget.

Polen i de tidlige 1960’ere.
Den forældreløse Anna er
vokset op i et kloster. Nu
er hun 18 år og klar til
at aflægge sit nonneløfte.
Forinden beder priorinden
hende dog om at opsøge sin sidste nulevende
slægtning.

Han har dog sine private
grunde til aldrig at smile.
Da den højgravide og farverige Parvaneh flytter ind
i rækkehuset overfor med
sin familie, opstår et uventet venskab, som endelig
sætter Ove i stand til at
tackle sit livs sorg og genfinde meningen med tilværelsen.

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,
hjemmeside www.kombi.dk.
Filmene bliver introduceret af sognepræsterne
Erik Søndergård, Skødstrup, og
Carsten Tranberg-Krab, Hornslet.

Annas møde med sin letlevende moster Wanda ændrer
alt. Wanda har nemlig noget at fortælle om Annas
sande identitet og om, hvordan pigen mistede sine forældre under 2. verdenskrig.
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KLAVERKONCERT
ved pianist Kati Eriikka Arikoski

Søndag den 6. november kl. 16.00
Den finske velrenommerede pianist spiller klassiske stykker af blandt
andet Sibelius, når hun indvier det nye flygel i vores sognegård.
Yderligere oplysninger vil fremgå af hjemmesiden senere.

NYT FLYGEL
Salling Fondene har doneret et nyt flygel til Skødstrup sognegård.
Det er med stor glæde at vi modtager instrumentet, som vi både
vil bruge flittigt og passe godt på. Flygelet vil blive til glæde
og gavn for byens borgere i mange år frem.
Der er indvielseskoncert og reception den 6. november kl. 16.00
i sognegården, hvor alle er velkomne til at deltage
og høre det nye instrument.

vildmedfoto.dk

LUTHERS NØGLE
De nye konfirmandhold kommer til at deltage i rollespillet Luthers Nøgle i Todbjerg. Alle havner i tiden
ved middelalderens afslutning, og oplever noget af alt det, reformationen handlede om.
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FIND 25 PERSONNAVNE FRA
DET NYE OG DET GAMLE TESTAMENTE
Af Birgit Furholm
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Indsend din besvarelse.
Vi trækker lod om to
biografbilletter blandt dem,
der har fundet flest rigtige ord.
Send din løsning inden
den 1. oktober til:
Skødstrup Kirke, Sognegården,
Kirkepladsen 2A,
8541 Skødstrup
Navn: ________________
______________________
Adresse:
______________________

LØSNING PÅ SIDSTE
NUMMERS TAL – PROBLEM

______________________
______________________
Tlf.: __________________
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E-mail: ________________
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 Menighedsråd  Præsterne  Sogneaften  Koncerter  Hverdags- og familiegudstjenester  Børn og unge  Kalender  Gudstjenester

ALLEHELGENS
DAG
Gudstjeneste søndag
den 6. november kl. 10.00
Allehelgens dag mindes
vi vores døde, hvilket gudstjenesten vil bære præg af i
salmer, tekster og prædiken.
Vi kan hver især mindes dem,
vi har taget afsked med.
Sognepræst Marie Ørgaard
afholder gudstjenesten.
Skødstrup Kirkes Voksenkor
medvirker under ledelse
af organist Torben Holm
Christensen.

SOGNEKALENDEREN
September
Torsdag den 1. september kl. 17.00 Børnegudstjeneste med spisning
Søndag den 4. september kl. 11.30 Dåbsgudstjeneste
Tirsdag den 13. september kl. 19.00 Orienterings- og opstillingsmøde

– se omtale

Søndag den 18. september kl. 10.00 Høstgudstjeneste

– kirkekaffe

Onsdag den 21. september kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården
Torsdag den 22. september kl. 19.00 Litteraturkreds i sognegården
Tirsdag den 27. september kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste

– se omtale

Torsdag den 29. september kl. 19.30 Sogneaften

– se omtale

Oktober
Søndag den 2. oktober

kl. 11.30 Dåbsgudstjeneste

Torsdag den 6. oktober

kl. 17.00 Børnegudstjeneste med spisning

Onsdag den 19. oktober

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Søndag den 23. oktober

kl. 16.00 Koncert i kirken

– se omtale

Tirsdag den 25. oktober

kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste

– se omtale

Tirsdag den 25. oktober

kl. 19.00 Filmklub

– se omtale

Torsdag den 27. oktober

kl. 19.00 Litteraturkreds i sognegården

Søndag den 30. oktober

kl. 11.00 Buskgudstjeneste

– se omtale

November
Torsdag den 3. november kl. 17.00 Børnegudstjeneste med spisning
Søndag den 6. november kl. 11.30 Dåbsgudstjeneste
Torsdag den 10. november kl. 19.30 Sogneaften

– se omtale

Tirsdag den 15. november kl. 19.00 Filmklub

– se omtale

Onsdag den 23. november kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården
Torsdag den 24. november kl. 19.00 Litteraturkreds i sognegården

– se omtale

Tirsdag den 29. november kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste

– se omtale

KIRKEKAFFE
Den 18. september

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

September

Oktober

Torsdag d. 1. Børnegudstjeneste

November

Søndag d. 2. 19. s. e. trin.

Torsdag d. 3. Børnegudstjeneste

Susanne Kristensen

Susanne Kristensen

Kl. 17.00

Kl. 10.00

Se omtale

kl. 17.00

Joh,1,35-51

Søndag d. 4. 15. s. e. trin

Marie Ørgaard

Søndag d. 2. Dåbsgudstjeneste

Marie Ørgaard
Kl. 10.00

Susanne Kristensen

Luk. 10, 38-42

Kl. 11.30

Søndag d. 4. Dåbsgudstjeneste

Erik Søndergård

Kl. 11.30

Kl.17.00

Søndag d. 11. 16. s. e. trin.

Marie Ørgaard
kl. 10.00 Matt. 5,13-16 el.
Matt. 5,1-12

Torsdag d. 6. Børnegudstjeneste

Marie Ørgaard

Marie Ørgaard
Se omtale

Søndag d. 13. 25. s. e. trin.
Marie Ørgaard

Søndag d. 9. 20. s. e. trin.
Erik Søndergård

Kl.10.00

Kl. 10.00

Kl. 10.00

Luk, 17,20-33

Joh. 11,19-45

Marie Ørgaard

Erik Søndergaard

Kl. 10.00

Kl. 10.00

Luk. 13,1-9

Mark. 2,14-22 Se omtale

Erik Søndergård
Kl. 10.00
Matt. 11,25-30
Søndag d. 27. 1. s. i advent
Erik Søndergård

Søndag d. 23. 22. s. e. trin

Kl. 10.00 Matt. 21,1-9

Susanne Kristensen

Søndag d. 25. 18. s. e. trin

Tirsdag d. 29. Hverdagsgudstjeneste

Kl. 10.00

Marie Ørgaard

Erik Søndergård

Matt. 18,1-14

Kl. 10.00

Tirsdag d. 25. Hverdagsgudstjeneste

Joh. 15,1-11
Tirsdag d. 27. Hverdagsgudstjeneste

Marie Ørgaard
Kl. 14.00

Erik Søndergård
kl. 14.00

Søndag d. 20. Sidste s. i kirkeåret

Matt. 21,28-44
Søndag d. 16. 21. s. e. trin.

Høst og kirkekaffe

Se omtale

Se omtale

Søndag d. 30. BUSK-familiegudstj.
Erik Søndergård
Kl. 11.00

Se omtale

Søndag d. 6. Dåbsgudstjeneste

Erik Søndergård

Søndag d. 18. 17. s. e. trin.

Se omtale

Søndag d. 6. Alle helgens dag

Se omtale

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

Kl. 14.00

Se omtale

