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Det er blevet efterår!
Når bladene bliver gule og orange og røde, når blæsten begynder
at tage fat, når dagene bliver kortere og vådere, så er det tegn på,
at den nye kirkesæson for alvor er under opsejling. Efter en stille
tid er der meget, der atter går i gang. Igen i denne sæson kan vi
se frem til spændende og vedkommende indspark udefra. Vi
kan se frem til, at foredragsholder Birgitte Possing lægger sin vej
forbi Skelager og giver os sin udlægning af samfundsforholdene
for kvinder i Danmark i moderne tid. Vi kan også se frem til, at
præst i Marmorkirken i København, Mikkel Wold, i forbindelse
med allehelgen er inviteret til at fortælle om sin forståelse af
sorgprocessen og dens sørgendes plads i det hektiske, moderne
samfund. Det er foredrag, der af meget forskellige årsager er
højaktuelle og som vi tror mange mennesker vil kunne få glæde
af. Men den nye kirkesæson er nu ikke kun spændende pga. de
talere, der kommer til os udefra. I ligeså høj grad glæder vi os til
at fortsætte vores egne efterhånden faste arrangementer. Især vil
jeg fremhæve to ting: I læsekredsen, der blev søsat for omkring
et år siden, er vi et fællesskab på 10-15 mennesker, der samles
om en god bog og diskuterer i trygge rammer. Gang på gang
viser litteraturen sig som en frugtbar katalysator, der inspirerer
og hidser op og åbner vores horisonter. At læse sammen giver
mening, fordi det giver anledning til at tale sammen og få åbnet
alle de spørgsmål, der har præsenteret sig i læseprocessen. Hver
gang går jeg derfra forbavset over, hvor bredt diskussionen har
favnet og hvor interessant det har været at høre de andres tanker.
Jeg kan ikke lade være med at se frem til de kommende møder.
Et andet fællesskab, der har bidt sig godt fast i Skelager Kirke er
de månedlige fællessangsaftener, hvor vi synger fra både salmebøgerne og højskolesangbogen. At synge aftenen ind sammen er
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en virkelig god tradition og det er hver gang en opløftende oplevelse og jeg går altid derfra let i kroppen. Jeg håber at endnu flere
vil komme og synge med i den kommende sæson. Det er godt at
se når sognet tager godt imod de tiltag vi laver. Det glæder os at
se mange forskellige ansigter dukke op til de forskellige arrangementer.
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 2. oktober
kl. 17.00
Onsdag den 6. november kl. 17.00
Onsdag den 4. december kl. 17.00

Cathrine Wang-Lauritsen
Cathrine Wang-Lauritsen
Johannes S. Bech-Hansen

Torsdag den 31. oktober kl. 14.00		 Cathrine Wang-Lauritsen
Torsdag den 28. november kl. 14.00		 Johannes S. Bech-Hansen

Sangaftner
Sangaftenerne er for alle, der holder af den danske sangskat og
har lyst til at synge sine yndlingssange fra højskolesangbogen og
salmebogen med ligesindede og have en hyggelig stund, der bryder med den travle hverdag.
Torsdag den 17. oktober kl. 17.00
Torsdag den 21. november kl. 17.00
Torsdag den 12. december kl. 17.00

Cathrine Wang-Lauritsen
Johannes S. Bech-Hansen
Johannes S. Bech-Hansen
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10.00 Gudstjeneste

Søndag den 3. november

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 31. oktober

19.00 Foredrag

Onsdag den 30. oktober

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 27. oktober

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 26. oktober

11.00 Gudstjeneste

Søndag den 20. oktober

17.00 Sangaften

Torsdag den 17. oktober

Alle Helgens dag
Johannes S. Bech-Hansen

November

Dåbsgudstjeneste
Johannes S.Bech-Hansen
19.s.e.trin.
OBS! sommertid slutter
Johannes S.Bech-Hansen
“Du skal komme videre med dit
liv - eller skal du?”
Mikkel Wold
Eftermiddagsgudstjeneste
Cathrine Wang-Lauritsen

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

Cathrine Wang-Lauritsen

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

Søndag den 13. oktober

10.00 Gudstjeneste

Birgitte Possing

Argumenter imod Kvinder

Onsdag den 9. oktober

19.00 Foredrag

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

Familiegudstjeneste
Cathrine Wang-Lauritsen

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 6. oktober

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 2. oktober

2019
Oktober

Kalender

Skelager

Familiegudstjeneste
Cathrine Wang-Lauritsen
21. s. e. trin.
Cathrine Wang-Lauritsen
22. s. e. trin.
Cathrine Wang-Lauritsen

Søndag den 10. november
Søndag den 17. november

Sidste søndag i kirkeåret
Johannes S. Bech-Hansen

Søndag den 24. november

Julegudstjeneste for Vorrevang
Johannes S. Bech-Hansen
4. s. i advent
Johannes S. Bech-Hansen

Fredag den 20. december
Søndag den 22. december

Juledag
Johannes S. Bech-Hansen

Julesøndag
Johannes S. Bech-Hansen
Nytårsdag
Cathrine Wang-Lauritsen

Søndag den 29. december
onsdag den 1. januar

16.00 Gudstjeneste

10.00 Gudstjeneste

Cathrine Wang-Lauritsen

10.00 Gudstjeneste

Torsdag den 26. december 2. Juledag		

10.00 Gudstjeneste

Onsdag den 25. december

14.00 Gudstjeneste
16.00 Gudstjeneste

Tirsdag den 24. december

10.00 Gudstjeneste

8.30 Gudstjeneste

Juleaften
Cathrine Wang-Lauritsen
Cathrine Wang-Lauritsen

3. s. i advent
Johannes S. Bech-Hansen

Søndag den 15. december

10.00 Gudstjeneste

Johannes S. Bech-Hansen

2. s. i advent
Johannes S. Bech-Hansen
Gudstjeneste for vuggestue
og dagplejer
Cathrine Wang-Lauritsen
Gudstjeneste for børnehave
og dagplejer
Cathrine Wang-Lauritsen
Luciagudstjeneste med optog
Johannes S. Bech-Hansen

Skelagerkoret

Familiegudstjeneste
Johannes S. Bech-Hansen

1. s. i advent		
Johannes S. Bech-Hansen

December

Johannes S. Bech-Hansen

17.00 Sangaften

10.30 Gudstjeneste

Torsdag den 12. december

10.00 Gudstjeneste

Onsdag den 11. december

10.00 Gudstjeneste

Tirsdag den 10. december

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 8. december

14.00 Adventskoncert

Lørdag den 7. december

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 4. december

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 1. december

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 28. november Eftermiddagsgudstjeneste

10.00 Gudstjeneste

Johannes S. Bech-Hansen

17.00 Sangaften

Torsdag den 21. november

10.00 Gudstjeneste

10.00 Gudstjeneste

10.00 Gudstjeneste

Onsdag den 6. november

Argumenter imod kvinder
		

Allehelgen-gudstjeneste

- Foredrag med Birgitte Possing

Den 9. oktober kl. 19.00 i Skelager Kirkes
sognegård

Baseret på bestselleren ‘Argumenter imod
Kvinder’,
Med en overflod af citater fra de sidste 170
år i dansk historie dokumenterer Birgitte
Possing en håndfast tradition for at nedgøre
ambitiøse kvinder i det politiske liv, i erhvervslivet, i den videnskabelige verden, i
sporten, i kirken, på den kulturelle scene.

6

Possing har til hensigt at vise, hvordan kvinder igen og igen bliver reduceret til mødre,
bedømt på deres påklædning, udseende,
erotiske udstråling eller afvist med nedladende argumenter, opfundet til lejligheden.
Foredraget består af historier, hvor kompetente kvinder bebrejdes for at gøre for lidt,
for meget eller forkert. Mandens fejl er hans
egen, kvindens fejl er kønnets.
Gratis entré

Søndag den 3. november, Allehelgensdag,
mindes vi de døde, som vi har levet sammen med og som stadig følger os i vores liv.
Ved gudstjenesten kl.10.00 synger vi salmer
og læser tekster fra Bibelen, som passer til
dagen. Efter prædikenen oplæser præsten
navn og alder på alle afdøde og bisatte eller begravede fra Skelager Sogn og Kirke
i det forgangne år siden sidste allehelgen.
Derefter bliver der mulighed for at tænde
lys for de døde. Vi sender en særlig invitation hjem til afdødes nære pårørende, så vi
kan være sammen i mindet om de, der har
levet iblandt os.

“Du skal komme videre med dit liv Julegudstjenester
- eller skal du?”							 for de små
Foredrag med Mikkel Wold onsdag d. 30. oktober Kl. 19.00 i Skelager Kirkes sognegård.

Der er så meget i vort liv, som gøres til et
projekt, vi selv skal styre. Mange sørgende
oplever denne mentalitet som en stor belastning for dem. Når man befinder sig i en sorg,
kan det føles dybt krænkende at få besked på
at ”komme videre med sit liv”.
Foredraget gør op med forståelse af sorg som
et ”arbejde” med nogle faser, man skal igenSognepræst (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

nem og derefter komme
videre.
Vi ser på den nyeste
forskning på området
og på, hvad vi kan hente
i kristendommens og
historiens erfaringer af,
hvad sorg, tab og håb er.

Børnehavebørn og store vuggestuebørn
inviteres til en kort julegudstjeneste
med julespil og efterfølgende hygge i
sognegården.
Tirsdag den 10. december kl. 10.00
Onsdag den 11. december kl. 10.00

Gratis entré.

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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Luciaoptog i kirken
Torsdag den 12. december kl. 10.30 er der Luciagudstjeneste med
Lucia-optog af elever fra Vorrevangsskolen.
Gudstjenesten er åben for alle.

Nyt lydanlæg i kirken
For godt et år siden reklamerede vi med, at vi havde fået has på
vores problemer med teleslynge-systemet og at vi ville indkøbe nye
højtalere. Det tog lidt længere tid at få den helt rigtige løsning på plads
end vi havde forventet, men nu kan vi så udmelde, at kirken har fået
nyt lydsystem. Det betyder, at teleslyngen nu virker i både kirke og

Adventskoncert med
Skelagerkoret
Lørdag d. 7. december kl. 14 afholdes korets traditionsrige adventskoncert
som vil indeholde årstidssange, julesange, christmascarols og sange af så
forskellige komponister som J. Brahms og ABBA. Vi satser på, på denne
måde, at bidrage til julestemningen i god tid, før den store højtid. Der vil
også vise sig en solist, som vil være dagens overraskelse.
Efter koncerten kan man købe vellagret glögg, saft og æbleskiver i sognegården.
Entré 30 kr. for voksne, børn under 15 år har fri entré.
Pengene går ubeskåret til sognets julehjælp.

sognegård, sådan at folk med hørevanskeligheder ikke forhindres i at
gå til vores foredrag. Og herudover har vi også indkøbt nye såkaldte
multifunktions-højtalere til kirkerummet, der gengiver præsternes
stemmer mere præcist og naturligt, og som også har kapacitet til at
kunne spille kirken op med musik i undervisningsøjemed, til familiegudstjenester, bisættelser eller andre situationer, hvor det giver
mening.

