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Mor jer nu godt, når jeg er borte
Ifølge tjenestemandsloven er det sådan, at
præster, provster, biskopper, dommere og militære tjenestemænd skal gå på pension, når de er
70 år. En lidt besynderlig regel, især i disse tider,
hvor der er præstemangel og hvor man taler om
at forhøje pensionsalderen for alle.
Jeg er endnu ikke fyldt støvets år, men har valgt
at træde af i tide. I mit tilfælde, hvor embedet
er knyttet til en bopælspligt, bliver det et farvel
både til embede og bopæl, kolleger, medarbejdere, venner og
naboer.
Det er naturligvis vemodigt. Jeg har boet her som en del af
menigheden i 25 år og 9 måneder - næsten hele Skelagers
historie. Jeg har mødt en masse mennesker, børn og voksne,
unge og gamle. Jeg kender historierne, gaderne og stierne,
hvor vi bor. Vi har delt glæder og sorger og alt det midtimellem. Jeg har - forhåbentlig med Vorherre i ryggen - holdt
gudstjenester, døbt, konfirmeret, viet og begravet. Alt og alle
har gjort indtryk, som jeg aldrig glemmer.
Hoved og hjerte er fuldt. Jeg tager alle minderne med til
Frederiksberg, hvor jeg nu skal bo i nærheden af familie og
venner.
Jeg holder min sidste gudstjeneste søndag den 25. juni.
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Jeg ønsker jer alt godt. Som Benny Andersen skriver i
Svantes afskedssang:
”Timerne føles så korte,
ingenting varer ved.
Mor jer nu godt, når jeg er borte.
Jeg ønsker jer sange og kærlighed.”
Ved et tilfælde fratræder pastor Annemarie Ross samtidig.
Hun har været ansat her i en 50% stilling, men valgte sidste
år at tage orlov for at varetage et andet embede under den
daværende sognepræsts barselsorlov. Nu er hun så blevet
ansat som fængselspræst i Nørre Snede. Vi holdt afskedsreception den 11. juni.
Loa Christensen, som har været ansat som vikar i den halve
stilling, fratræder samtidig.
Der bliver en kort periode, hvor begge embeder står vakant,
men der skal nok blive holdt gudstjenester i Skelager Kirke
alligevel. Meget snart bliver begge embeder besat. Tag godt
imod de nye præster.
KFP

Forsiden: Den ledige præstebolig her set fra sydsiden

Skelager Sogn og Kirke 2016-17
Halvvejs inde i 2017 er det på tide med en opdatering om
sognets tilstand.
I januar var vi nogenlunde lige så mange i sognet, som vi
har været de sidste ti år. På overfladen er der ikke meget,
der flytter sig. Vi er stadig ca. 5.500 indbyggere. Nedenunder
overfladen er der naturligvis til- og fraflytninger, fødsler og
dødsfald, skilsmisser og sammenflytninger. Mange flytter i
øvrigt internt i sognet.
Her er blevet mere stabilt end de første år af sognets historie.
Man bliver boende, selv om børnene er flyttet hjemmefra, og
når de yngre familier flytter til områder, hvor boligerne er
større og billigere, rykker seniorer ind.
Den største gruppe af indbyggere er stadig mellem 20 og
34 år, dvs. fortrinsvis studerende og småbørnsfamilier. De
mange kollegier betyder, at der er et stort flow af unge, som
ikke opfatter sognet som et sted, hvor de hører til. Midtbyen
trækker med sine tilbud.
Mange bevægelser i befolkningen opsamler vi i kirken både
med registreringer af livets begivenheder på kirkekontoret og
med højtideligheder i kirkens rum.
Selv om flertallet stadig er medlemmer af Folkekirken, har vi
haft en beklagelig nedgang i medlemstallet. Som på landsplan er det de unge og de mest velhavende, der melder sig
ud, men kirken er stadig for ”den lille mand med den lille
tro”, som det engang blev sagt. Kirken er åben for alle – til
hverdag og søndag, i glæde og sorg. Så brug den! Vi ser desværre en lille stigning i antallet af kapelbegravelser, med eller

uden præst, ærgerligt når afskeden kan foregå langt smukkere i kirken, og det ikke koster noget.
De fleste børn bliver stadig døbt. Nødvendigvis ikke her, men
måske i bedsteforældrenes sognekirke, og de mange udenlandske studerende fejrer ofte dåben i deres hjemland.
Konfirmationen har i de senere år sat sig fast som en væsentlig kirkelig begivenhed både som bekræftelse af dåbens
betydning og som markering af et nyt livsafsnit. De allerfleste
børn af såkaldt etniske danskere bliver konfirmeret, hvilket er
en dejlig tradition.
Når vi tæller antallet af kirkegængere til de forskellige gudstjenesteformer: højmesser, familiegudstjenester, børnegudstjenester, aftengudstjenester, bliver tallet i alt omtrent det
samme som indbyggertallet, så det kunne betyde, at alle har
været her én gang! Der er dog en del gengangere, og nogle
kan have boet flere år ved siden af kirken uden nogensinde at
have stukket hovedet indenfor.
Hvad hedder børnene så? spørges der nysgerrigt. Svaret er,
at forældrene i Skelager vælger nogenlunde de samme navne
som vælges på landsplan. Der er ikke længere de store sociale
og geografiske forskelle. Pigerne får stadig to-stavelsesnavne,
der ender på -a, f.eks. Freja og Emma, selv om Lilly og Molly
er på vej op ad listen. Blandt drengene hitter navne som
Victor og Aleksander, og Lauge, Storm og Valdemar er kommende topscorere. Men feltet er bredt. Der bliver højst to børn
på rød stue med samme navn.
KFP
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Søndag den 6. august

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 30. juli

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 23. juli

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 16. juli

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 9. juli

17.00 Gudstjeneste

Torsdag den 6. juli

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 2. juli

8. søndag efter Trinitatis
Matthæus 7, 15-21

august

7. søndag efter Trinitatis
Lukas 19, 1-10

6. søndag efter Trinitatis
Matthæus 5, 20-26

5. søndag efter Trinitatis
Lukas 5, 1-11
Loa Christensen

4. søndag efter Trinitatis
Lukas 6, 36-42
Loa Christensen

Sommeraftenbøn
Tema: Hemmeligheder
Loa Christensen

3. søndag efter Trinitatis
Lukas 15, 1-10
Loa Christensen

juli

Hvor ingen præst er nævnt, se venligst hjemmesiden, www. skelagerkirke.dk

2017

Kalender

Skelager

12. søndag efter Trinitatis
Markus 7, 31-37

september

Eftermiddagsgudstjeneste med
kaffe

Familiegudstjeneste med spisning

11. søndag efter Trinitatis
Lukas 18, 9-14

10. søndag efter Trinitatis
Lukas 19, 41-48

9. søndag efter Trinitatis
Lukas 16, 1-9

Dåbsgudstjeneste

Lukas 10, 23-37

Lukas 17, 11-19

Matthæus 6, 24-34

14.00 Gudstjeneste

kaffe

Torsdag den 28. september Eftermiddagsgudstjeneste med

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 27. september Familiegudstjeneste med spisning

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 24. september 15. søndag efter Trinitatis

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 17. september 14. søndag efter Trinitatis

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 10. september 13. søndag efter Trinitatis

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 3. september

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 31. august

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 30. august

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 27. august

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 20. august

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 13. august

11.00 Gudstjeneste

Lørdag den 12. august

10.00 Gudstjeneste

Eftermiddagsgudstjenester
Eftermiddagsgudstjenesterne er
for mennesker med tid og lyst til
en kort gudstjeneste midt i ugen.
Beboerne på Lokalcentret bliver
hjulpet af personale og frivillige.

Efter gudstjenesten er der kaffe og
samvær i sognegården.
Torsdag den 31. august kl.14
Torsdag den 28. september kl.14

Babysalmesang
Næste hold babysalmesang begynder torsdag den 24. august.
Forløbet strækker sig over 8
torsdage kl.10-11, hvor der synges, vugges, lyttes og fortælles

musikalsk i kirkens rum.
Tilmelding til kirkekontoret,
skelager.sogn@km.dk
				
A-MM

Familiegudstjenester
Familiegudstjenesterne for Guds
børn i alle aldre fortsætter.
Der er mulighed for efterfølgende
fællesspisning.
Voksne 20 kr., børn 10 kr.
Onsdag den 30. august kl. 17
Onsdag den 27. september kl.17
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Sommeraftenbøn
Den sidste sommeraftenbøn
finder sted den 6. juli.
Loa Christensen meddeler, at

emnet er Hemmeligheder. Tys,
tys.

Luther musik
Reformationshistorien og 500 års musik
på en time
torsdag den 5. oktober kl.19.00 i Skelager
Kirke
Trompetist Dorthe Zielke og organist Søren
Johannsen præsenterer en musikalsk billedfortælling om Martin Luther, reformatoren
og reformationen.
Historien bliver fortalt med billeder på storskærm, mens man hører levende musik i
kirken. Musikken, der spilles på forskellige
trompeter og orgel, er helt fra renæssancen
til nutidig musik, komponeret af kendte
Sognepræst (kbf.):
Embedet vakant fra 1. august.
Henvendelse om præst til
kirkekontoret.

Overenskomstansat
Sognepræst:
Loa Christensen
Vikar
Ulønnet hjælpepræst:
Bo Holm
Tlf. 86 23 00 82
Træffes efter aftale

komponister som Telemann, Bach, Mozart,
Dvorák, Carl Nielsen og Bent FabriciusBjerre.
”Næst efter Gud er musikken det, som mest
fortjener at fejres” – er Martin Luther citeret
for at sige.
Dorthe Zielke og Søren Johannsen har spillet koncerter sammen siden 1998, hvor de
mødte hinanden på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium. Søren Johannsen er
er organist i Christians Kirke, København.
Dorthe Zielke er orkestermusiker og har
vikarieret i mange orkestre.
Der er gratis adgang.

Skelager Kirkes kontor:
Skelagervej 49,
Tlf. 86 78 51 32
www.skelagerkirke.dk
e-mail: skelager.sogn@km.dk
Åbent
mandag-fredag kl. 10-12,
torsdage tillige kl. 16-18
Kordegn:
Anna Mette Bladt
Kirketjener:
Klaus Drebis
Træffes i kirken
tirsdag-fredag kl. 10-12
tlf. 86 78 50 99
e-mail: ktskelager@mail.dk

Organist
Anne-Marie Meineche
Kirkesanger:
Hans Henrik Deichmann
Menighedsrådsformand:
Thorkild Steenberg
Ladefogedvej 15
Tlf. 86 78 38 01
Kirkeværge:
Jens Gjelstrup
Rønnehaven 4
8520 Lystrup
Tlf. 30 73 08 23
Fødsler:
Fødsler anmeldes til kirkekontoret af jordemoderen.
I kan som ugifte forældre er-

klære, at I ønsker at varetage
omsorgen og ansvaret for
barnet sammen via blanketten
”Omsorgs- og ansvarserkæring”. Dette kan I også gøre
med digital signatur inden 10
dage efter barnets fødsel. Brug
hjemmesiden
www.borger.dk
Dåb og navngivelse:
Navngivelse ved erklæring eller
dåb skal finde sted seneste 6
måneder efter barnets fødsel og
foretages ved henvendelse til
kirkekontoret.
Dødsfald:
Anmeldes senest efter to dage
til kirkekontoret. Ofte er bede-

manden behjælpelig hermed.
Kirkelige handlinger som
Vielse, dåb, og begravelse:
Aftales med kirkekontoret.
Kirkebil:
Beboere, der ønsker befordring
til gudstjeneste i Skelager Kirke,
kan rekvirere bil ved henvendelse
til kirketjeneren Tlf. 86 78 50 99
Redaktion:
Karin Friis Plum
Layout:
Jens Brejnrod
Tryk:
Linde Tryk
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Konfirmation 2017
Søndag den 23. april blev to hold fra Vorrevangskolen konfirmeret.
Søndag den 30. april blev holdet fra
Børnenes Friskole konfirmeret.

