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Byen vokser
I Skelager kirke kan vi konstatere, at verden og det samfundet
vi lever i ikke står stille. Tværtimod finder for tiden en hurtig
udvikling sted. Det burde vel i virkeligheden ikke komme som
en stor overraskelse, at det hænger sådan sammen. Det opdagede
allerede den græske filosof Heraklit i antikken, ca. 500 år f.Kr., da
han en dag kiggede ned i en flods flydende vand. Alt flyder tænkte han. Der er intet, der er statisk, intet er permanen, alt i verden
er i forandring. Forandringen sniger sig nu også til vores plet på
landkortet. Byudviklingen der finder sted overalt i Aarhus, finder
også sted ude hos os. Der bygges ud i eksploderende hast og
mange nye boliger opføres i nærheden af os. Ja, faktisk også inde
for vores sognegrænser. Det betyder, at Skelager Sogn for første
gang i meget lang tid vokser. Endda med op mod 2000 nye indbyggere. Det er jo altså spændende, for det betyder alt andet lige
noget for sognet og for kirken, at befolkningen vokser med en så
stor procentsats på én gang. Hvem ved hvad disse nye mennesker
vil bringe med sig af ideer og håb og drømme og evner og kompetencer og udfordringer og krav? Vi ved det ikke endnu, men vi
glæder os til at finde ud af det.
Udvikling og forandring er ikke et nyt fænomen for Skelager
Kirke. I de sidste par år er der sket meget omkring kirken pga.
præsteskiftene. Vi prøver så godt vi kan at balancere det gamle
med det nye, sådan at vi holder fast i alle de gode traditioner og
tiltag, der er blevet bygget op i sognet over mange år, som alle er
glade for og som fungerer godt. Det er vigtig, at man som kirkegænger kan genkende kirken og det er en vigtig ambition for os at
holde fast ved det. Men samtidig forsøger vi at holde os for øje, at
vi skal følge med udviklingen omkring os. Det er ikke sikkert, at
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det der fungerede bedst for ti år siden også gør det i dag. Det er
i høj grad den opgave, at balancere tradition og udvikling, vi er
optaget af for tiden. Den første følge af den nye bebyggelse bliver,
at Cathrine får forhøjet sin stilling, således at hun for fremtiden
ikke længere er tilknyttet med 50%, men nu stiger til 75%. Denne
udvidelse bevæbner os med flere timer og dermed flere ressourcer til bedre at imødekomme sogneudviklingen som den hastigt
tager form.
De bedste hilsener
Sognepræst Johannes Schweppenhäuser Bech-Hansen

Familiegudstjenester

Eftermiddagsgudstjenester

Familiegudstjenesterne begynder igen efter sommerpausen.
Familiegudstjenesterne er korte og enkle gudstjenester rettet mod
børn – men alle aldre er naturligvis velkomne!

Eftermiddagsgudstjenesterne er for mennesker med tid og lyst til en
kort gudstjeneste midt i ugen. Eftermiddagsgudstjenesterne tager
udgangspunkt i den foregående søndags tekster.
Beboerne på Lokalcentret bliver hjulpet af personale og frivillige.
Efter gudstjenesten er der kaffe og samvær i sognegården.

Der er mulighed for efterfølgende fællesspisning. Voksne 20 kr.,
børn 10 kr.
Onsdag den 4. september kl. 17.00

Cathrine Wang-Lauritsen

Torsdag den 29. august kl. 14.00
Torsdag den 26. september kl. 14.00

Johannes S. Bech-Hansen
Johannes S. Bech-Hansen

Sangaftenerne er tilbage til august
Vi har over foråret og sommeren haft lidt for mange afbrydelser i
vores fællessangsarrangementer. Den 22. august er vi dog klar til
en ny sæson og det glæder vi os til!
Til sangaftnerne synger vi sammen aftenen ind med sange fra
både Højskolesangbogen og Salmebogen. Vi har ikke faste sange
planlagt fra gang til gang, i stedet kan alle få lov at ønske deres
yndlingssange og salmer og dele dem med os andre.
Vi glæder os til at se jer til august, og tag endelig jeres sangglade
venner med!
Torsdag den 22. august kl. 17.00
Torsdag den 19. september kl. 17.00

3

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 4.august

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 28.juli

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 21.juli

7.s.e.trin.
Cathrine Wang-Lauritsen

August

6.s.e.trin.
Cathrine Wang-Lauritsen

5.s.e.trin.		
Johannes S. Bech-Hansen

4.s.e.trin.
Johannes S. Bech-Hansen

Søndag den 14.juli

10.00 Gudstjeneste

Johannes S. Bech-Hansen

3.s.e.trin.
Johannes S. Bech-Hansen

11.00 Lørdagsdåb

Lørdag den 13. juli

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 7.juli

2019
Juli

Kalender

Skelager

Silja Okking, Benjamin Koppel,
Kaspar Jolin

12.s.e.trin
Bo Kristian Holm

Familiegudstjeneste
Cathrine Wang-Lauritsen

11.s.e.trin.
Johannes S. Bech-Hansen

September

Johannes S. Bech-Hansen

Johannes S. Bech-Hansen

Cathrine Wang-Lauritsen
Johannes S. Bech-Hansen

10.00 Gudstjeneste

Johannes S. Bech-Hansen

Søndag den 29. september 15.s.e.trin.

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 26.september Eftermiddagsgudstjeneste

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 22. september 14.s.e.trin.

17.00 Sangaften

Torsdag den 19.september

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 15. september 13.s.e.trin.

15.00 Børnekoncert

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 8. september

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 4.september

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 1. september

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 29.august
Eftermiddagsgudstjeneste
Johannes S. Bech-Hansen

10.s.e.trin.
Johannes S. Bech-Hansen

Søndag den 25. august

10.00 Gudstjeneste

Johannes S. Bech-Hansen

9.s.e.trin.
Johannes S. Bech-Hansen

8.s.e.trin.
Cathrine Wang-Lauritsen

17.00 Sangaften

Torsdag den 22.august

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 18. august

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 11. august

Læsekreds

Babysalmesang
I læsekredsen læser vi god litteratur. Vi er
ikke snobbede med, hvad der skal læses, vi
læser således både nyt og gammelt, dansk
og internationalt, stort og småt – bare det er
godt. Vi mødes 5 gange over det kommende
år i kirkens lokaler og diskuterer i trygge og
uformelle rammer vores læseoplevelser med
hinanden over en kop kaffe. Der er stadig
plads til flere om bordet, skulle man have
lyst til at være med.
Det er allerede besluttet, at vi til august
skal læse Mortens Papes roste 2’er Guds
bedste børn, så mangler man inspiration
til sin sommerferielæsning er der hermed
givet et godt forslag. I november læser
vi Puk Damsgaards Ser du månen, Daniel,
den dramatiske beretning om den danske
fotograf Daniel Rye, der sad som gidsel i 398
dage hos terrorgruppen Islamisk stat.
Vi mødes i sognegården i Skelager Kirke
på disse datoer:
August: Tirsdag d. 27. kl. 19.30
November: Tirsdag d. 5. kl. 19.30
Februar: Tirsdag d. 4. kl. 19.30
Marts: Tirsdag d. 17. kl. 19.30
April: Tirsdag d. 28. kl. 19.30
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Torsdag d. 22. august kl 10, starter et nyt
hold med babysalme-sang.
Vi skal synge og sige rim og danse imens
vi laver fagter og på forskellig vis bevæger
børnene. Alt dette for at stimulere deres
musikalske sans, deres kropslige velvære
og for at give dem en oplevelse af kærligt
nærvær med den forælder som deltager.
Det foregår i en time, hver torsdag 8 gange
frem og det er gratis at deltage.
Tilmelding foregår på kirkekontoret efter
“først til mølle” princippet.
Undervisningen varetages af kirkens
organist som også vil spille på orglet
undervejs

Q-Park
Vi har i år set os nødsaget til at indgå et samarbejde med Q-Park. Det sidste år har kirkens parkeringspladser været benyttet i vid udstrækning af
personer, der ikke har været gæster i kirken.
Dette forhold har flere gange skabt uheldige situationer, hvor vi ikke har kunnet tilbyde p-pladser
til pårørende ved bisættelser og andre kirkelige
handlinger. Derfor har vi besluttet, at det kun skal
være tilladt at parkere på kirkens p-pladser i 2
timer, sådan at vi altid kan garantere pladser ved
kirkelige handlinger.

Sognepræst (kbf.):
Johannes Schweppenhäuser
Bech-Hansen
Tlf. 40 43 44 10
e-mail: Jsbe@km.dk
Træffes efter aftale
Overenskomstansat
Sognepræst:
Cathrine Wang-Lauritsen
tlf. 51 71 72 33
e-mail: cawa@km.dk
Træffes efter aftale
Ulønnet hjælpepræst:
Bo Holm
Tlf. 86 23 00 82
Træffes efter aftale

Vi beklager på forhånd de parkeringsgener, der
måtte opstå som følge af vores beslutning.
Husk at sætte p-skiven, hvis du holder ved kirken
i tidsrummet 8-18.

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
Tlf. 20 48 33 99
e-mail: meineche7@gmail.com
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, faderskab og
dødsfald
Fødsler og dødsfald skal
anmeldes til kirkekontoret
gennem www.borger.dk.
Hvis der er en jordemoder
med til fødslen sørger hun for
anmeldelsen.
Hvis et forældrepar ønsker
fælles forældremyndighed,
men ikke er gift, så husk at
registrere dette senest 14 dage
efter barnets fødsel. Det sker
også på www.borger.dk
Kirkelige handlinger
som vielse, dåb og begravelse,
aftales med kirkekontoret.

Dåb og navngivning
Et barn skal have navn senest
6 måneder efter fødslen. Hvis
forældrene ikke vælger at få
barnet døbt inden da, kan
de navngive barnet gennem
www.borger.dk
Kirkebil:
Beboere, der ønsker befordring
til gudstjeneste i Skelager Kirke,
kan rekvirere bil ved henvendelse
til kirketjeneren Tlf. 86 78 50 99
Redaktion:
Johannes S. Bech-Hansen
Layout:
Jens Brejnrod
Tryk:
Linde Tryk
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Silja fra Ramasjang, Benjamin Koppel og Kaspar Jolin
Kl. 15.00 søndag den 8. september – De bedste børnesange tilsat jazz, hygge og god stemning
Vi er stolte af i Skelager kirke at
kunne præsentere en børnekoncert
af allerhøjeste kvalitet, når trioen
Silja Okking (sang), Benjamin
Koppel (saxofon) og Kasper Jolin
(guitar) kommer forbi og spiller en
masse skønne børnesange i en intim
stemning med små fortællinger og
musikken i fokus. Det bliver garanteret både sjovt og festligt!
Silja Okking er især kendt som vært
på en række programmer på DR’s
børnekanal Ramasjang, hvor hun
står bag finurlige og ørehængende
sange om alt fra kæledyr til popstjerner lavet af toiletruller!
Gratis entrè for børn – voksne 50
kr. Entre betales i døren

