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MARTIN LUTHER KINGS KIRKE
I sidste nummer af kirkebladet kunne man læse Erik
Søndergårds artikel om Martin Luther King og Rosa
Parks.

inden de skulle optræde. Alle drengene var i hvide skjorter og sorte bukser, og pigerne var i hvide bluser, sorte
nederdele og hvide ankelsokker.

Det inspirerede mig til at fortælle om en gudstjeneste,
jeg var til i april i år i Ebenezer Baptist Church i Atlanta,
USA, hvor Martin Luther King havde været præst.
Vi rejste med en gruppe og ankom i god tid, før gudstjenesten begyndte. Vi lagde straks mærke til, at folk kom
i meget fint tøj. Damerne havde flotte kjoler og hatte
på, og nogle var i stiletter. Herrerne var i habitter, hvide
skjorter og slips.

Inden gudstjenesten begyndte, kunne man gøre en af
de ansatte opmærksom på, at man var gæst. Efter at
børnekoret havde sunget, blev alle udenbys gæster så
præsenteret. Der var bl.a. et dansk præstepar, og der var
folk fra New York og nogle af de andre stater i USA. Og
så var vi en stor gruppe på 33 personer fra Danmark. Alle
i menigheden klappede, da vi blev præsenteret. Måske
fordi vi var hvide, for bortset fra det danske præstepar
bestod hele menigheden af sorte.

I kirken kunne der vel være ca. 7-800 mennesker, og der
blev fyldt op, inden gudstjenesten gik i gang.

Efter præsentationen gik man rundt og hilste på hinanden, og vi blev budt velkommen til Ebenezer.

Vi havde fået udleveret en ”køreplan” ved indgangen,
så vi vidste, hvordan gudstjenesten skulle forløbe. Den
skulle begynde kl. 11.00, men ca. 15 min. før begyndte
et stort gospelkor at synge.

Gospelkoret sang igen, og solosangerinden sang fantastisk, bakket op af et 4 mands orkester.

Da gudstjenesten begyndte, blev der bedt en indgangsbøn. Derefter sang vi en salme. Så fulgte et børnekor, der
sang og dansede. Børnene havde stået ved siden af os,

Det var blevet tid til prædiken, og præsten prædikede
over Salmernes Bog kapitel 2. Undervejs i hans prædiken kom der flere tilkendegivelser fra menigheden bl.a. i
form af klapsalver og tilråb.
Fortsætter på side 13 >>
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Hekseri OG trolddom
Af Sognepræst Marie Ørgaard

På denne tid af året, hvor dagene bliver kortere og nætterne længere, hvor regnen ind i mellem siler ned, og
kulden sniger sig ind alle vegne, kan man godt forstå,
hvorfor vore forfædre syntes, det var en god idé at holde
de onde kræfter fra dørene. Det er ikke tilfældigt, at
Halloween eller Allehelgen netop fejres hen på efteråret, hvor det giver god mening at få bugt med hekse,
trolde og alskens genfærd. Det gælder om at holde
døden og Djævelen stangen, når året går på hæld.
Troen på hekse kan muligvis føres tilbage helt til stenalderen. Man har alle dage villet holde ond magi borte
fra sin stamme, sin by og sit folk. Hekse fik først og
fremmest skylden for manglende frugtbarhed, både når
det gjaldt en fejlslagen høst, og når det handlede om
uønsket barnløshed. Troen på hekse og hekseri handler
om frygten for ikke at overleve. Hvis man gør det af med
heksen, gør man det af med den manglende frugtbarhed.
For ufrugtbarheden skyldes, at heksen har lagt en ond
besværgelse over markerne eller en konkret kvinde.

Hekseprocesserne i Europa

Hekseprocesserne fandt først for alvor sted i Nordeuropa
efter reformationen i sidste halvdel af 1500-tallet og op
gennem 1600-tallet. Måske har lutherdommens manglende kætterjagter ført til, at den menneskelige trang til
at udrydde det onde fra sin midte har antaget nye former.
Man mener, at der i Europa fra 1500-tallet til 1700-tallet
blev foretaget mellem 10.000 og 100.000 hekseprocesser. Cirka halvdelen af de anklagede blev dødsdømt. Selv
børn blev henrettet for hekseri.
Blandt de dømte var også en del præster. Selvom hekse
for det meste var kvinder, kunne en mand godt blive
anklaget for hekseri. Som præst var man især i farezonen, måske fordi man nemmere bevægede sig over på
det okkulte område, end man gjorde inden for andre fag.

Hekseprocesserne i Danmark
I Danmark blev den sidste heks officielt dømt til døden i
1693. Det var Anne Palles, der blev halshugget og siden
brændt. Uofficielt fortsatte hekseforfølgelserne dog. Der
findes eksempler på lynchninger helt op i 1800-tallet.

Man kan have en fornemmelse af, at hekseprocesserne hørte Middelalderen til. Man forestiller sig måske,
at processerne hang sammen med inkvisitionen, hvor
den katolske kirke gik på klapjagt gennem Europa efter
kættere. Men selvom jagten på kættere var brutal, gik
inkvisitionen ikke efter hekse. Når Jeanne d’Arc måtte
lade livet på bålet i Rouen i slutningen af maj 1431, lød
dommen ikke på hekseri, men på kætteri. Hun blev dog
senere taget til nåde af den katolske kirke og tilmed helgenkåret i 1920.
Mindeplade på Maren og Laurids Splids hus i Ribe
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Den mest kendte af de dømte hekse i Danmark var
Maren Splid. Hun var gift med Laurids Splid, som var
skrædder i Ribe. Parret havde en datter. I en alder af
36 år blev Maren i 1641 brændt på bålet anklaget for
at have været skyld i, at en kollega til Laurids var blevet alvorligt syg 13 måneder efter, at han havde haft et
skænderi med Maren.
Det kan være svært at sætte sig ind i, hvilken blodrus
anklagerne i hekseforfølgelserne var grebet af, siden det
gang på gang gik så galt, som det gjorde. Maren Splid
nåede under tortur at anklage seks andre kvinder for hekseri. De seks nævnte navnene på andre formodede hekse
i byen. Da Ribes borgmester endelig fik stoppet hysteriet, var 13 kvinder under mistanke for hekseri, en udover
Maren Splid var blevet brændt på bålet, og mindst fem
havde siddet i fængsel i op mod 45 uger.

Hekseprocesserne på Djursland
I vores område af landet fandt der også hekseforfølgelser sted. På Rugård på Djursland huserede Jørgen

Arenfeldt, bedre kendt som Heksejægeren fra Rugård.
Han sørgede for, at de anklagede kvinder fik en møllesten hængt om halsen og blev smidt i den nærliggende
dam. Druknede de, var de ikke hekse, druknede de ikke,
var de hekse. Der var ikke én heks blandt de dømte, men
de døde alle sammen.
Det kan være svært ikke at gøre sig sine kønspolitiske
overvejelser vedrørende hekseforfølgelserne. I dag finder der stadig hekseprocesser sted rundt om i verden,
men i Europa er de ovre og kommer forhåbentlig ikke
igen. Kun op mod Allehelgensaften trisser små hekse
rundt i gaderne med koste, sorte hatte og store vorter på
lange næser, mens de gnægger ondt.
Selv om børnene klæder sig ud og leger, at de er fæle
hekse, der kaster med besværgelser, kan man glæde
sig over, at moderne hekse i litteraturen har taget nye
former. I dag kan man ligeså godt, når man forestiller
sig en rigtig heks, tænke på Harry Potters begavede og
hjertensgode hekseveninde Hermione Granger som på
heksen, der spiser små børn i Hans og Grethe.

6

Skødstrup Kirkeblad

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

LYST
TIL BESØG?

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”.
Har du spørgsmål:
Kontakt sognemedhjælper Karen Holmgaard Nielsen
på karenholmgaard@gmail.com

KONFIRMANDKLUB
I løbet af efteråret og foråret arrangerer vi, i stil med
de foregående år, konfirmandaftener på udvalgte tirsdage. Her vil være mulighed for at se film, spille spil
og hygge sig med kammeraterne. Og mon ikke konfirmanderne trænger til et lille gys i form af et natløb,
når vinteren er blevet rigtig mørk og skummel…

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

MINIKONFIRMANDER
Der har været meget stille i sognegården hele sommeren oven på et forrygende forår med hele fyrre dejlige
minikonfirmander. I september starter to nye hold, og
vi glæder os rigtig meget til at møde jer, så vi igen
kan skrue op for kreative aktiviteter og decibelniveau!
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SOGNEAFTENER

- AKTUELLE FOREDRAG

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.

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

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.

EN GUIDET RUNDTUR I HØJSKOLESANGBOGEN
Ved Flemming Både

Torsdag den 7. november kl. 19.30
I dette musikalske foredrag ser vi på den danske sangtradition med Højskolesangbogen som et naturligt
midtpunkt. I den nye (18. udgave) er over en fjerdedel
af repertoiret skiftet ud, og vi skal både synge nogle
af de nye og de gamle. Højskolesangbogen rummer
en masse gode og morsomme historier om de enkelte
sange og melodier.
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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.

KONCERT – ACCORDEON
Søndag den 6. oktober kl. 16.00 er der koncert
i kirken med Adam Ørvad på accordeon.
Adam Ørvad er en af de førende accordeonister i sin
generation. Han er uddannet ved Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium med debutkoncert i 2005 og har
etableret sig på mange forskellige områder i musiklivet,
som solist og kammermusiker. Det musikalske engagement strækker sig over en lang række genrer og områder; – fra transskriptioner af alle slags klassisk musik
til helt nye værker for accordeon – fra musikteater over

folkemusik til rock. Adam Ørvad har optrådt over hele
Europa på internationale musikfestivaler både som
solist og som medlem af førende danske og udenlandske ensembler og symfoniorkestre, og han har medvirket
på en række CD-indspilninger. Ved koncerten spilles der
musik af bl.a. Bach, Tjajkovskij, Niels Viggo Bentzon,
Gubaidulina og Hanne Ørvad.
Der er gratis adgang.

KONCERT – KOR
Søndag den 24. november kl. 16.00 er der koncert
i kirken med Vokalensemblet GAIA dirigeret af Søren
Kinch Hansen. Gaia er Moder Jord i den græske mytologi
- og navnet betegner desuden den teori, som den britiske
forsker J.E. Lovelock har fremsat om planeten Jorden
som en sammenhængende, selvregulerende organisme.
GAIA har kammerkorbesætning med 24 sangere, fordelt med 6 i hver stemmegruppe. Prøvearbejdet i GAIA er
koncentreret omkring 4-5 årlige projekter med intensive
weekendprøver og stemmegruppeprøver op til koncerterne. Denne arbejdsform har gjort det muligt for os at
samarbejde med forskellige instrumentalensembler om
sjældent hørt musik.
Alle sangere i Vokalensemblet GAIA medvirker con
amore, dvs. af lyst og af interesse for musikken. Også i
det daglige beskæftiger en stor del af korets medlemmer
sig med musik, som udøvende sangere, som studerende
eller som musiklærere. Siden korets start i 1989 har det
været en hovedtanke at skabe et forum for opførelse af
vokalmusik, der – ufortjent – sjældent høres ved koncerter i Danmark.
Der er gratis adgang.
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaffe og underholdning er i sognegården.

VOSNÆSGÅRD
Ved Kristian Knuth

Tirsdag den 24. september kl. 14.00
Vosnæsgård har en spændende historie og er
samtidig et gods med en moderne drift. Der
vises film af høsten før og nu, og Kristian fortæller om familien, dens baggrund, og hvornår
den kom til Vosnæs.

DANSK VESTINDIEN
Ved Birte og Knud Buch-Jepsen

Tirsdag den 29. oktober kl. 14.00

LUCIAOPTOG

Tirsdag den 26. november kl. 14.00
Ved Skødstrup Kirkes Pigekor
Koret synger under ledelse af
organist Torben Holm Christensen

Oplev paradiset i den danske koloni i Caribien
med 28 graders varme året rundt – de nuværende Amerikanske Jomfruøer. Danmark ejede
kolonien i 250 år indtil 1917, hvor kolonien
blev solgt til USA. Hør om de gamle gader med
danske navne og de danske kirkegårde. Se de
velbevarede forter, pakhuse og toldboder, som
blev brugt til udskibning af sukker og krydderier til Danmark og hele Østeuropa. På skibene
fra Danmark blev der fragtet ”flensborgsten”
til at bygge huse af. Hør om slavernes og de
udsendte danskeres liv, indtil slaverne blev sat
fri i 1848.

10

Skødstrup Kirkeblad

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

FAMILIEGUDSTJENESTER
En god tradition

BUSK

BØRNEGUDSTJENESTE
Onsdag den 11. september kl. 17.00
Onsdag den 13. november 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.

Søndag den 27. oktober kl. 11.00
BUSK-familiegudstjeneste
ved Erik Søndergård.

Hvis I har mulighed for at tilmelde jer før
kl. 12.00 dagen før gudstjenesten, vil det
være en stor hjælp for dem, der skal lave
maden.

BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke.
Skødstrup Kirkes Pigekor og FDF’erne
medvirker, og vi arbejder på at få et rock-band
fra Skødstrup Skoles SFO til også at være
med! Hold øje med plakater og med annoncer
i Lokalavisen og 8541.
Efter gudstjenesten er der frokost i sognegården og mulighed for at deltage i forskellige
rytme-lege.
Tilmelding til frokost senest
onsdag den 23. oktober kl. 12.00 på
e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk
eller tlf.nr.: 86 99 22 08.

Tilmelding
kan ske på tlf.: 86 99 22 08 eller på
mail: skoedstrup.sogn@km.dk
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HØST
GUDS
TJEN
ESTE

Søndag den 15. september kl. 11.00:
Høstgudstjeneste for hele familien ved Erik Søndergård.
Kirken vil i dagens anledning være fint pyntet med sommerens
afgrøder. Skødstrup Kirkes Pigekor medvirker.
Når gudstjenesten er slut, tager vi på ’skovtur’ i sognegårdshaven, hvor vi hjælper hinanden med at presse æbler, så vi
kan nyde friskpresset æblemost til vores medbragte mad.
Husk madkurv, tæppe og rengjorte halvliters-flasker;-)
Skulle vejret ikke egne sig til udendørs picnic, rykker vi ind
i sognegården.

SYNG DIG GLAD
I SKØDSTRUP KIRKES PIGEKOR
Er du glad for musik og sang, så er Skødstrup Kirkes
Pigekor måske noget for dig.

Således er der mulighed for at tjene lidt lommepenge
også.

Vi øver hver onsdag i Skødstrup Sognegård kl.15.0016.30. Der synges både musik fra den rytmiske og den
klassiske genre. Der er et rigtig godt kammeratskab i
koret, og korets medlemmer får udbetalt korløn.

Der optages i år nye kormedlemmer fra 3. klassetrin.
Du er velkommen til at være med til en korprøve,
inden du bestemmer dig for, om du vil være med.
Velkommen i Skødstrup Kirkes Pigekor.
Torben Holm Christensen
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FIND 22 DANSKE KIRKER
(lodret, vandret, diagonalt, nedefra og oppefra)
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Der trækkes lod om to biografbilletter blandt dem, der har fundet flest kirker.
Send din løsning inden den 1. oktober til:
Skødstrup Kirke,
Sognegården,
Kirkepladsen 2A,
8541 Skødstrup

Af Birgit Furholm

Navn: _______________________________________
Adresse: _____________________________________
Tlf./e-mail: ___________________________________
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BONDERØVENS RYG
Tirsdag den 24. juni var vi inviteret på udflugt til Mols. Det var
smukt vejr og et betagende smukt landskab, vi kørte igennem. Vi
kørte via Kalø til Ebeltoft, hvor vi fik kaffe, hjemmebagte boller
og lagkage på ”Karens Brasseri”, med udsigt til Fregatten Jylland.
Derfra gik turen til Dråby Kirke, hvor vi fik en meget fin fortælling
om kirken fra en af de lokale. Det var en stor oplevelse. Derfra kørte
vi ud i det blå på Mols. Vi kom til veje, som jeg ikke har været på før,
og vi så ryggen af ”Bonderøven”, som var ved at hyppe eller grave
kartofler op. Undervejs fortalte Erik og Marie om det, vi kom forbi:
Kalø, Hjelm i det fjerne og Jernhatten. Vi fik på fornem vis genopfrisket vores Danmarkshistorie, og jeg kom til at tænke på Ingemanns
historiske romaner, som jeg læste som stor pige hjemme i Dynt.
Tak for en dejlig tur til alle.
Af Jane Enna

<< Fortsat fra side 3

Han kunne virkelig få menigheden med sig. Nøjagtig på
samme måde som Martin Luther King selv kunne.
Koret sang igen, og vi troede, vi skulle synge endnu en
salme, men så var det hele forbi, og alle gik ud af kirken
og ud i et stort rum, der mest mindede om en foyer. Her
hilste man igen på hinanden, og det var tydeligt, at det var
det ugentlige mødested for familie og venner.
Hele gudstjenesten blev tolket for døve. Det skete ved,
at der rundt omkring i kirken var placeret flere døvetolke.
De stod op foran menigheden og tolkede hele gudstjenesten. Også salmerne blev tolket.
Undervejs i gudstjenesten var der indsamling. Det foregik ved, at en masse frivillige gik rundt med store messingskåle, som de sendte ned ad hver række. Det var så
op til den enkelte kirkegænger at lægge penge i skålen.
Gudstjenesten blev optaget på dvd, og umiddelbart
efter afslutningen kunne man i ”foyeren” købe dvd´en

med hele gudstjenesten – både salme, gospelkor og prædiken.
Det var en helt anden gudstjeneste end den, vi er vant
til i Danmark, men det var meget spændende at opleve.
Det eneste minus var, at det hele varede to timer, og det
er nok mere end vi danskere kan klare.
Birgit Furholm
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KIRKEFILMKLUB
DE URØRLIGE

– GODE OG UFORGLEMMELIGE
FILM OM MENNESKELIVETS VILKÅR

BARBARA

Tirsdag den 29. oktober kl. 19.00
”De Urørlige” har trukket næsten 20 millioner
tilskuere i biografen i Frankrig!
Af gode grunde, for historien om det umage
venskab mellem den rige, lamme mand Phillipe
og den halv-kriminelle sorte fyr Driss fra de
parisiske forstæder, som bliver Phillipes hjemmehjælper og ven, slår gnister.
Filmen, der er baseret på virkelige hændelser
og figurer, er lige så øm og rørende, som den
er morsom.
Frankrig 2011.
Fr. u. 07.
Varighed:
112 minutter.

Tirsdag den 19. november kl. 19.00
Lægen Barbara er faldet i unåde, fordi hun bad om udrejse
for at tage med sin vesttyske kæreste. Nu er hun endt på et
provinshospital, hvor hun kommer under opsyn af overlægen
Andre.
De arbejder tæt sammen, og overlægen begynder at interessere sig for hende. Barbara drømmer stadig om flugt,
og netop derfor tør hun ikke åbne sig for den charmerende
Andre.
De er begge klar over, at de skal passe på med, hvad de
siger, men nogle ting behøver ikke blive sagt. Alligevel bliver
Barbara nødt til at lyve – for alle hendes drømme afhænger
af, at hun kan opretholde løgnen.
Filmen tager publikum med bag Jerntæppet til et
Østtyskland, vi sjældent har set, nemlig hverdagen ude i provinsen. I 1980 er regimets dage ved at være talte og knager
i fugerne, men man ved stadig ikke, hvem man tør stole på.
Tyskland 2012.

π

T. f. alle.

π

Varighed 95 minutter.

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.
Vel mødt til endnu en Kirkefilmklub-sæson med tankevækkende, smukke og store film.
Kirkefilmklubben er et samarbejde mellem Hornslet Sogn, Skødstrup Sogn – og naturligvis biografen Kom-Bi.
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SOGNEKALENDEREN
September
Tirsdag den 3. september kl. 19.30 Festugekoncert i kirken
Onsdag den 11. september kl. 17.00 Børnegudstjeneste med spisning
Søndag den 15. september kl. 11.00 Familie-Høstgudstjeneste
Onsdag den 18. september kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården
Tirsdag den 24. september kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste

ALLEHELGENS DAG

Torsdag den 26. september kl. 19.00 Sogneaften i sognegården

Oktober

Gudstjeneste og musikandagt
Søndag
den 3. 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 Erik Søndergård
afholder gudstjenesten.
Søndag
den 3. november kl. 19.30
Musikandagt i kirken med
tekstlæsninger ved sognepræst
Marie Ørgaard. Der vil være
fællessalmer, og Skødstrup Kirkes
Voksenkor synger under ledelse af
organist Torben Holm Christensen.

KIRKEKAFFE
søndag den 20. oktober
Efter gudstjenesten er der kaffe, te,
småkager og hygge i våbenhuset.

Søndag den 6. oktober

kl. 16.00 Koncert i kirken

Søndag den 20. oktober

kl. 10.00 Gudstjeneste med kirkekaffe

Onsdag den 23. oktober

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Søndag den 27. oktober

kl. 11.00 BUSK-familiegudstjeneste

Tirsdag den 29. oktober

kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste

Tirsdag den 29. oktober

kl. 19.00 Filmklub i Kombi, Hornslet

November
Søndag den 3. november kl. 19.30 Musikandagt i kirken
Torsdag den 7. november kl. 19.30 Sogneaften i sognegården
Onsdag den 13. november kl. 17.00 Børnegudstjeneste med spisning
Tirsdag den 19. november kl. 19.00 Filmklub i Kombi, Hornslet
Onsdag den 20. november kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården
Søndag den 24. november kl. 16.00 Koncert i kirken
Tirsdag den 26. november 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

GUDSTJENESTER I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR

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

SEPTEMBER
Søndag d. 1. 14. s.e.trin.

OKTOBER

NOVEMBER

Søndag d. 6. 19. s.e.trin.

Søndag d. 3. Alle helgens dag

kl. 10.00 Erik Søndergård

kl. 10.00 Marie Ørgaard

kl. 10.00 Erik Søndergård

Luk. 17,11-19

Mark. 2,1-12

Mat. 5,1-12

Søndag d. 8. 15. s.e.trin.

Søndag d. 13. 20. s.e.trin.

kl. 10.00 Marie Ørgaard

kl. 10.00 Erik Søndergård

Matt. 6,24-34

Matt. 22,1-14

Onsdag d. 11. Børnegudstjeneste

Søndag d. 20. 21. s.e.trin.

kl. 17.00 Erik Søndergård

kl. 10.00 Marie Ørgaard

Se omtale

Kirkekaffe

Søndag d. 15. Høstgudstjeneste

Søndag d. 27. BUSK-familiegudstj.

kl. 11.00 Erik Søndergård

kl. 11.00 Erik Søndergård

Se omtale

Se omtale

Søndag d. 22. 17. s.e.trin.

Tirsdag d. 29. Hverdagsgudstjenste

kl. 10.00 Marie Ørgaard

kl. 14.00 Erik Søndergård

Luk. 14,1-11

Se omtale

Tirsdag d. 24. Hverdagsgudstjenste
kl. 14.00 Marie Ørgaard
Se omtale

Søndag d. 29. 18. s.e.trin.
kl. 10.00 Erik Søndergård
Matt. 22,24-46

Dansk kirke i udlandet
Søndag d. 3. Musikandagt
kl. 19.30 Marie Ørgaard
Se omtale

Søndag d. 10. 24. s.e.trin.
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Matt. 9,18-26
Onsdag d. 13. Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Marie Ørgaard
Se omtale

Søndag d. 17. 25. s.e.trin.
kl. 10.00 Erik Søndergård
Matt. 24,15-28
Søndag d. 24. Sidste s. i kirkeåret
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Matt. 25,31-46
Tirsdag d. 26. Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Marie Ørgaard
Se omtale

