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FOLKEKIRKENS
DÅRLIGE ØKONOMI?
Næsten dagligt kan man læse i aviserne og høre i nyhederne på TV, at folkekirkens økonomi er dårlig, og der
luftes mange, tilsyneladende kloge, synspunkter om,
hvorfor det står så galt til i folkekirken. Jeg har valgt at
kommentere et par af de holdninger, som ofte fremføres.

Medlemsflugt fra folkekirken
Enhver kan jo forstå, at den voldsomme medlemsflugt
fra kirken er et stort problem! Eller er der nu rent faktisk tale om en stor flugt af medlemmer? Uden at ville
trætte med for mange tal kan det oplyses, at der i dag er
næsten 4,5 mio. medlemmer af folkekirken, hvilket er et
fald på 105.000 medlemmer i forhold til 1991! Hvis man
regner på disse tal, giver det et medlemsfald på 2-3 procent over godt 20 år. Det kan vel næppe betegnes som
en ”voldsom” medlemsflugt.

Stigende lønninger til kirkefunktionærer
Hvis man imidlertid stadig vælger at se dette som en
”masseflugt”, er det jo let at forestille sig slutfacit på
folkekirkens bundlinje, når f.eks. lønninger til kirkefunktionærer gennem de seneste godt 20 år er steget med
knap 24 procent. Det kan jo kun give ”røde tal”.

Hvad er så en af hovedårsagerne til denne stigning? Folk,
der følger med i kirkens aktiviteter, vil ganske sikkert
kunne bekræfte, at der er sket en markant forøgelse i
de aktiviteter, folkekirken tilbyder sognene udover gudstjenester og kirkelige handlinger. For Skødstrup Kirkes
vedkommende tænker jeg blandt andet på aktiviteter
som koncerter, sogneaftener, konfirmandklub, minikonfirmandundervisning, legestue og børnegudstjenester med
fællesspisning, for blot at nævne nogle af aktiviteterne.
Formålet med disse aktiviteter er at skabe en bred kontaktflade fra kirken ud i sognet for derigennem at styrke
befolkningens tilhørsforhold til kirken. Selvom der er
frivillige hjælpere til mange af aktiviteterne, er det dog
kirkens personale, som er ansvarlige for gennemførsel af
aktiviteterne. Det er min klare holdning, at vi i Skødstrup
til fulde udviser det nødvendige økonomiske mådehold
dog med det mål for øje, at Skødstrup Kirke og omgivelser skal vedligeholdes forsvarligt, samtidig med, at vi
fortsat vil åbne kirke og sognegård med tilbud til glæde
for borgerne i Skødstrup Sogn.
På godt jysk vil jeg derfor slutte med at sige, at ”det slet
ikk´ er så ringe endda” med folkekirkens økonomi.
Af menighedsrådsformand Birgit Svenningsen
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DA GUD TOG BUSSEN
– OM VREDE OG HANDLING
Af sognepræst Erik Søndergård

En dreng følte, at han skulle have samme muligheder
som andre. Det havde han ikke, men han skulle kende
sin plads som et dårligere menneske.
Som 14-årig rejste han med en af sine lærere, Mrs.
Bradley, og han fortæller: ”Undervejs steg nogle hvide
passagerer på bussen, og den hvide chauffør forlangte,
at vi rejste os op, og han gav sæderne til de hvide. Han
syntes ikke, at vi flyttede os hurtigt nok, så han bandede
ad os. Jeg ville blive på mit sæde, men Mrs. Bradley fik
mig op og sagde, at vi skulle overholde loven. Vi stod op
i midtergangen alle 90 miles til Atlanta. Den nat vil jeg
aldrig glemme. Jeg har aldrig været så vred i mit liv.”
Drengen boede i USA, dengang afroamerikanere ikke var
lige så meget værd som andre. Hans vrede motiverede
ham til handling, og han kom til at bruge sit liv i kamp for
borgerrettigheder. Det var Martin Luther King.

Mennesket er ikke en ting
12 år efter episoden i bussen, i december 1955, blev han
leder af en busboykot i Montgomery. Den begyndte med,
at Rosa Parks ikke ville give sit sæde til en hvid. Hun
blev fængslet, og det blev startskuddet til borgerrettighedskampen. Mange holdt op med at tage bussen, så
busselskabet kom på fallittens rand.
”Når man fratager mennesket friheden, reducerer man
det til en ting,” skriver Martin Luther King. Det var det,
Rosa Parks nægtede at blive reduceret til.
Under den langvarige boykot blev King nogle gange vred,
mens han forhandlede med myndighederne, fordi de ikke

ville opgive diskrimineringen i busserne. King formanede
sig selv: ”Du er nødt til at finde dig i modpartens vrede.
Du må ikke blive bitter”. Ved at kontrollere sin vrede
kunne King fortsætte sin fredelige kamp for lige rettigheder. Det endte med, at raceadskillelsen i busserne blev
ophævet, og alle kunne sætte sig, hvor de ville.
Kings hus blev bombet et år senere, og på trods af sin
vrede sagde han igen til sig selv: ”Du må ikke blive bitter.” Kærligheden skulle være drivkraften. Han sagde:
”Vi vil ikke opfordre til vold. Vi vil elske vores fjender. Jeg
vil have dig til at elske dine fjender. Vær god mod dem.
Elsk dem og lad dem vide, at du elsker dem”. Han ville
ikke finde sig i uretfærdighed, så han ville bruge vreden
som en konstruktiv kraft til forandring.

Vrede og kærlighedens våben
Hvordan bruger man selv sin vrede? Er det vreden, der
kontrollerer mig, eller kontrollerer jeg den? Kan vreden
få os til at gøre noget positivt ved tingene? Når man at
holde en pause og tænke sig om?
To år efter busboykotten skrev King bogen Da Gud tog
bussen – 382 dage der ændrede verden. Det er fortællingen om den unge præst, der fik nok og sagde stop. Det
er hans egen beretning med inspiration til håb, handling
og ikke-vold.
Det er en fortælling om moralsk mod og kamp for ligeværd
fortalt med en vrede, der kommer fra hjertet. King pointerer, at hvis ikke kristendommen skulle værne det enkelte menneskes frihed og understrege dets ansvar for at
bekæmpe undertrykkelse, hvad skulle så? ”Det var Jesus
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fra Nazareth, som opflammede de sorte til en protestform,
hvis kreative våben var kærlighed,” konkluderer han.

I kristendommens ånd
Det er en tanke værd, at de to største folkelige bevægelser i USA begge tog afsæt i kristendommen. Det er
kampen mod slaveriet i 1800-tallet og kampen for borgerrettigheder i 1950’erne og 60’erne.
King understreger betydningen af det enkelte menneskes
valg og afgørelse. Man kan ikke anklage græsset for at
gro, vinden for at blæse eller katten for at jage mus.
Naturen har ikke noget valg, men det har mennesket.

Nok er vi styret af naturen, men mennesket har samtidig
en fri vilje. Fratager man mennesket friheden, reducerer
man det til en ting.
Rosa Parks nægtede at blive reduceret til en ting, da hun
blev siddende i bussen. Med denne trodsighed ændrede
en stilfærdig sort kvinde USA for altid.
King er også kendt for sin tale I Have a Dream, der gav
hans vision om et retfærdigt samfund uden raceskel.
Han kæmpede for lige stemmeret, uddannelse og økonomiske muligheder for alle. Han gav håb til mange og
byggede bro mellem mennesker. Hans åndelige indsigter
førte til politisk handling.

Rosa Parks og Martin Luther King, 1955.
Kings liv og tanker har inspireret på mange måder.
F.eks. synger U2 om King i deres hit Pride (in the Name of Love), 1984.
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DET ER GRATIS
AT DELTAGE,
OG VI GLÆDER OS
TIL AT SE JER!

LEGESTUE FOR DE MINDSTE
Torsdage fra kl. 10.00 – 12.00 i sognegården.
Er du mellem 0 og 3 år, så tag en voksen i hånden og kom og leg med!
Tilmelding er ikke nødvendig, og dagens program vil tilgodese såvel de mindste som de lidt større børn
– alt efter, hvem der møder op den pågældende dag. Vi hygger os med sang, musik, fagter, leg, snak
og mange sunde grin! Husk madpakke og hjemmesko.
Program kan findes på: www.skoedstrup-kirke.dk under ”For børn”.
Legestuen holder sommerferie fra og med den 20. juni (NB: torsdag den 6. juni er der ikke legestue
grundet andet arrangement). Vi mødes igen torsdag den 5. september.
Har du spørgsmål: Kontakt sognemedhjælper Karen Holmgaard Nielsen på karenholmgaard@gmail.com
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KORSTART
I SOGNEGÅRDEN
Skødstrup Kirkes Pigekor
Koret mødes første gang efter sommerferien
til korprøve i Skødstrup Sognegård onsdag
den 14. august kl. 15-16.30.

LYST TIL BESØG?
Formålet med
Skødstrup Sogns Besøgstjeneste
er at formidle personlig kontakt mellem
besøgsværter og besøgsvenner,
som gensidigt kan berige hinanden
med hyggeligt samvær.
Besøgstjenesten koordineres af
sognemedhjælper Karen Holmgaard Nielsen.
Hun kan kontaktes på e-mail:
karenholmgaard@gmail.com.
Du kan også ringe til Kirkekontoret
på tlf. nr.: 86 99 22 08, hvis du har lyst til
at være en del af besøgstjenesten
– hvad enten du gerne tager imod besøg
eller har lyst til at besøge andre.
Vi 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… .
Se endvidere forsiden af:
www.skoedstrup-kirke.dk

Der øves hver onsdag i sognegården, og der
synges både rytmiske og klassiske ting.
Der er et godt kammeratskab i koret, og korets
medlemmer får udbetalt korløn. Således er der
mulighed for at tjene lidt lommepenge også.
Der optages i år nye kormedlemmer fra
3. klassetrin.

Voksenkoret
Koret mødes torsdag den 29. august kl. 19-21.
Korerfaring og sang fra blad er nødvendig for
optagelse i koret.

Nærmere oplysninger om korene gives gerne
ved henvendelse til kirkens organist.
Velkommen til en ny korsæson.
Torben Holm Christensen
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FESTUGEKONCERT

BACH & BILLEDER
I anledning af Aarhus Festuge får vi besøg af trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johansen,
som giver koncert i kirken tirsdag den 3. september kl. 19.30.
De har tidligere spillet i Skødstrup Kirke. Men denne gang også med billeder; i påsken 2012 udkom
deres cd med Bachs Matthæuspassion i uddrag for trompet og orgel.
Under indspilningen kom idéen til et samarbejde med Arne Haugen Sørensen, som bl.a. er kendt for sine
fantastisk fortællende og farvemættede passions-billeder, der passer perfekt til Bachs Matthæuspassion.
Arne Haugen Sørensen har udsmykket 26 kirker i Danmark, og det er nogle af disse kunstværker, man kommer
til at se ved koncerten. Ved hjælp af en projektor vil billederne blive vist i kirkerummet.

Der er gratis adgang til koncerten
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SOGNEAFTEN
- ET AKTUELT FOREDRAG

Ved Lola Jensen, socialpædagog og familievejleder på TV2 Go´morgen

HVERDAGENS
RUTINER
SAT PÅ
HUMORISTISK
SPIDS
– OM AT FÅ JOB,
FAMILIE OG
BØRN TIL AT
HÆNGE SAMMEN

Torsdag den 26. september kl. 19.00
Du kender godt situationen. Hverdagen bliver
til en stressende trædemølle. Det findes både
på arbejdet og hjemme i privaten. Der er visse
ting, som bare skal gøres til daglig. Men derfor
behøver det hele ikke blive gråt og træls. Det er
muligt at møde hverdagen med en mere positiv
indstilling. Hvis du behersker dette, vil du opleve
en fornyet familie- og arbejdsglæde og trivsel.
Således, at næsten hver dag bliver til en god dag.
Forældre i dag er fantastisk opmærksomme på
det med børn, men det er ikke altid, at tanke
og handling kommer til at stemme overens pga.
travlhed og usikkerhed. Lola kan ramme de ømme
punkter og samtidig give realistiske bud på, hvordan tingene kan ændres til det bedre.
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaffe og underholdning er i sognegården.

SOMMERUDFLUGT
Sommerudflugt tirsdag den 25. juni
Vi håber på godt vejr og kører en tur ud i det
grønne. Undervejs gør vi holdt for at drikke kaffe
og hygge os.
Udflugten er for alle interesserede i Skødstrup
Sogn.
Tilmelding senest tirsdag den 11. juni kl. 13.00
til Kirkekontoret på tlf. 86 99 22 08 eller på
e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk
Afgang fra:
Kløvervangen
Brugsen
Kirkepladsen

kl. 13.00
kl. 13.15
kl. 13.30

SENIORTRIOEN
Tirsdag den 27. august kl. 14.00
Efter gudstjenesten i kirken er der kaffe i sognegården.
Seniortrioen tager hånd om den musikalske underholdning.
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BØRN EGUDSTJEN EST E

Onsdag den 11. september 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.: 86 99 22 08 eller
på mail: skoedstrup.sogn@km.dk
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MINIKONFIRMANDER

Foråret er fløjet af sted, og lige om lidt må vi igen sige
farvel til 2 hold fantastiske minikonfirmander, i alt 40
dejlige børn fra Skødstrup Skoles 3.C og 3.D. Vi kommer
til at savne jer og håber, at I vil lægge vejen forbi kirken
og sognegården i ny og næ. Måske ses vi til familiegudstjenester?
I år lykkedes det at følge godt med i anemonernes udvikling fra spirende blade til et hvidt tæppe af forårsbebudere i vores lille kirkeskov, og der er blevet plukket
mange fine buketter.
Torsdag den 6. juni slutter vi forårssæsonen med gudstjeneste i kirken og hyggelig komsammen i sognegården
for minikonfirmanderne og deres familier.
Tak til både børn og forældre for den store tilslutning og
opbakning i foråret!

Vi håber at se lige så mange til efteråret fra Skødstrup
Skoles nye 3.A og 3.B, som vil få en invitation med
posten til at deltage i undervisningen hhv. onsdage (3.A)
og torsdage (3.B) fra september til december.
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HVAD HØRER SAMMEN?
FIND DE TING, DER HØRER SAMMEN.

Af Birgit Furholm

LØSNING FRA SIDSTE BLAD

VINDER AF PUSLEKRYDS BLEV STINE CHRISTENSEN
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19.000 INDSAMLERE
TRODSEDE KULDEN
Chillfaktoren var 8, fornemmelsen var minus 20 grader, og de mange børn og voksne,
der stred sig ud i vinden, samlede 13,5 millioner kroner til Folkekirkens Nødhjælp.
Trods den intense kulde lykkedes det Folkekirkens Nødhjælps 19.000 frivillige indsamlere at samle
13,5 millioner kroner ind til kampen mod sult i verdens fattige lande. Det er omkring en million mindre
end sidste år. I Skødstrup blev der indsamlet 18.363 kr. Tak til alle, der bidrog til det flotte resultat.
Og det var da heller ikke det bedste indsamlingsvejr, Danmark vågnede til søndag morgen.
Nogle steder sneede det kraftigt, fygning skabte problemer i trafikken, og over hele landet blæste
en så kraftig vind, at de to-tre minusgrader føltes som op mod 20 graders kulde.
Af Birgitte Hørby

LØGTEN FDF
ER DU IKKE TIL SPORT, SÅ ER FDF MÅSKE NOGET FOR DIG?
I Skødstrup er vi en flok FDF-ere, som holder til
i vores kredshus, ”Stærekassen”, der ligger på
Engskovvej 1 i Skødstrup. Vi hedder Løgten FDF,
fordi kredsen i sin tid blev startet i Løgten.
Vi holder møder en gang om ugen, hvor vi laver forskellige aktiviteter. Vi bruger naturen på alle måder
og på alle årstider. Vi leger, hygger, synger, griner
og taler sammen. Vi laver bål og bålmad, vi lærer
at snitte med en dolk, binde knob, vi tager på eventyrløb og laver mange andre spændende aktiviteter.
Fællesskabet er kernen i vores aktiviteter, og det
er lige meget, om man kan binde et knob, synge en
sang eller noget andet. man kan stadig være med

i FDF, for i FDF handler det om at være sig selv og
være med.
FDF har sine rødder i Den danske Folkekirke, og
gennem fællesskab og oplevelser ønsker vi at give
de kristne fortællinger og værdier videre til børn og
unge. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud
for at være med i FDF. Her er nemlig plads til både
tro og tvivl.

HAR DU LYST til at se, om FDF er noget for dig,
så er du velkommen til at kontakte Dorte Person på
tlf. 26 67 21 19, så kan du komme på besøg hos os
i ”Stærekassen”.
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Statistik for
Skødstrup kirke 2012
Døbte
Konfirmerede
Vielser
Begravede/bisatte

92
70
16
44

Konfirmationer

SOGNEKALENDEREN
Juni
Onsdag den 19. juni

kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i sognegården

Tirsdag den 25. juni

kl. 13.00

Hverdagsgudstjeneste-udflugt

Søndag den 18. august

kl. 10.00

Gudstjeneste med kirkekaffe

Onsdag den 21. august

kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i sognegården

Tirsdag den 27. august

kl. 14.00

Hverdagsgudstjeneste

August

2014
Søndag den 4. maj
7. C kl. 09.00
7. D kl. 10.45
Søndag den 11. maj
7. A kl. 09.00
7. B kl. 10.45

SORG- OG LIVSMODSGRUPPER
for efterladte
– samvær med ligestillede

2015
Fredag den 1. maj
7. A kl. 09.00
7. B kl. 10.45

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.

Søndag den 3. maj
7. C kl. 09.00
7. D kl. 10.45

Hent flere oplysninger på tlf.nr.: 24 81 58 17 – eller på:
www.folkekirkesamvirket.dk

KIRKEKAFFE
DEN 18. AUGUST
Efter gudstjenesten er der kaffe, te,
småkager og hygge i våbenhuset.

GUDSTJENESTER
I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR

JUNI

JULI

Søndag d. 2. 1. s. e. trin.

AUGUST

Søndag d. 7. 6. s. e. trin.

Luk. 16,19-31

Matt. 5,20-26

kl. 10.00 Erik Søndergård

kl. 10.00 Erik Søndergård

Søndag d. 9. 2. s. e. trin.

Søndag d. 14. 7. s. e. trin.

Luk. 14,16-24

Luk. 19,1-10

kl. 10.00 Marie Ørgaard

kl. 10.00 Erik Søndergård

Søndag d. 16. 3. s. e. trin.

Søndag d. 21. 8. s. e. trin.

Søndag d. 4. 10. s. e. trin.
Luk. 19,41-48
kl. 10.00 Ulla Schäfer
Søndag d. 11. 11. s. e. trin.
Luk. 18,9-14
kl. 9.30 Gitte Wamberg
Søndag d. 18. 12. s. e. trin.

Kirkekaffe

Luk. 15,1-10

Matt. 7,15-21

Mark. 7,31-27

kl. 10.00 Marie Ørgaard

kl. 10.00 Erik Søndergård

kl. 10.00 Erik Søndergård

Søndag d. 23. 4. s. e. trin.

Søndag d. 28. 9. s. e. trin.

Søndag d. 25. 13. s. e. trin.

Luk. 6,36-42

Luk. 16,1-9

Luk. 10,23-37

kl. 10.00 Erik Søndergård

kl. 11.00 Marie Ørgaard

kl. 10.00 Marie Ørgaard

Tirsdag d. 25. Sommerudflugt kl. 13.
Se omtale og Lokalavis

Søndag d. 30. 5. s. e. trin.

Tirsdag d. 27. Hverdagsgudstjenest
Se omtale

kl. 14.00 Erik Søndergård

Luk. 5,1-1
kl. 10.00 Marie Ørgaard

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

