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DropInDåb
Måske har du lagt mærke til det allerede? Bølgen som skyller ind
over det danske kirkelandskab: DropInDåb!
Fredag d.10.maj når bølgen Skelager Kirke. Vi slår dørene op
for DropInDåb for alle som ønsker at blive døbt.
Vi er vant til at dåben foregår på en søndag i forbindelse med
gudstjenesten eller måske til lørdagsdåb, som regel når barnet
er tre til seks måneder gammelt. Men dåben har ikke en ”sidste
salgsdato”. Der er ikke en deadline eller et dårligt tidspunkt. I
folkekirken er man altid velkommen til at blive døbt uanset alder.
I Skelager har vi døbt både store børn unge og voksne på søndage, tirsdage og torsdage. Nogle havde venner og familie med,
nogle kom alene. DropInDåb er en anledning til at tage skridtet
til dåb, for alle som har gået med ønsket men manglet det rette
tidspunkt.
Fra salmebogen synger vi med Jørgen Michaelsens ord fra 1975:
”At tro er at komme
til det, der er større,
end vi kan forstå:
Guds rige, som Kristus
Har åbnet i dagen
For os, som er små”
Det nye testamente er fuld af fortællinger om mennesker, som
kommer til, løber, maser sig ind på, griber ud efter Jesus i håb om
at de i ham kan blive set, hørt, bønhørt, elsket og accepteret af
Gud.
Det er dåbens kraft, at vi med tre håndfulde vand tilsiges Guds
fuldstændige accept af os, som det menneske vi er, med alt hvad
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vi er både det smukke og det afskyelige. Det er et stærkt udgangspunkt for livet – hvad enten man er i starten, midten eller
slutningen af det - at vide sig elsket og umistelig gennem alt.
Døbefonten er klar, kirken er åben.
Velkommen!
Cathrine Wang-Lauritsen

Foto: Pirita Taskinen
DropInDåb
Skelager kirke fredag d.10.maj kl.16-20.
Skødstrup kirke torsdag d.13.juni kl.16-20.
OBS: Medbring gyldigt billed-id

Familiegudstjenester

Sangaften

Familiegudstjenesterne er for alle aldre, men sproget er lidt mere
enkelt end ved en søndagshøjmesse.
Der er mulighed for efterfølgende fællesspisning.
Voksne 20 kr., børn 10 kr.

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.

Onsdag den 3. april kl. 17.00		
Onsdag den 5. juni kl. 17.00		

Torsdag den 23. maj kl. 17.00			
Torsdag den 20. juni kl.17.00

Cathrine Wang-Lauritsen
Cathrine Wang-Lauritsen

Eftermiddagsgudstjenester
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.
Torsdag den 25. april kl. 14.00		
Torsdag den 30. maj kl. 14.00		
Torsdag den 27. juni kl. 14.00		

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

Søndag den 28. april

9.00 Konfirmation

Søndag den 28. april

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 25. april

10.00 Gudstjeneste

Mandag den 22. april

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 21. april

10.00 Gudstjeneste

Fredag den 19. april

17.00 Gudstjeneste

Torsdag den 18. april

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 14. april

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 7. april

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 3. april

1. s.e. påske
Vorrevangskolen
Cathrine Wang-Lauritsen
1. s.e. påske
Vorrevangskolen
Cathrine Wang-Lauritsen

Eftermiddagsgudstjeneste
Cathrine Wang-Lauritsen

2. Påskedag
Cathrine Wang-Lauritsen

Påskedag
Cathrine Wang-Lauritsen

Langfredag
Johannes S. Bech-Hansen

Skærtorsdag
Fællesspisning		
Johannes S. Bech-Hansen

Palmesøndag
Johannes S. Bech-Hansen

Mariæ bebudelsesdag
Johannes S. Bech-Hansen

Familiegudstjeneste
Cathrine Wang-Lauritsen

2019
April

Kalender

Skelager

Bededag
Johannes S. Bech-Hansen

Børneteater m. efterfølgende
fællesspisning

3. s. e. påske
Kirkens fødselsdag
Cathrine Wang-Lauritsen

DropInDåb

2. s.e. påske
Børnenes Friskole
Johannes S. Bech-Hansen

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 30. juni

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 27. juni

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 23. juni

17.00 Fællessang

Torsdag den 20. juni

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 16. juni

10.00 Gudstjeneste

Mandag den 10. juni

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 9. juni

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 5. juni

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 2. juni

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 30. maj

10.00 Gudstjeneste

Torsdag den 30. maj

14.00 Gudstjeneste

Søndag den 26. maj

17.00 Aftensang

Torsdag den 23. maj

10.00 Gudstjeneste

2. s.e. trinitatis
Johannes S. Bech-Hansen

Eftermiddagsgudstjeneste
Johannes S. Bech-Hansen

1. s.e. Trinitatis
Johannes S. Bech-Hansen

Trinitatis
Bo Kristian Holm

2. Pinsedag
Cathrine Wang-Lauritsen

Pinsedag
Johannes S. Bech-Hansen

Familiegudstjeneste
Cathrine Wang-Lauritsen

6. s.e. påske
Johannes S. Bech-Hansen

Juni

Eftermiddagsgudstjeneste
Johannes S. Bech-Hansen

Kristi Himmelfartsdag
Johannes S. Bech-Hansen

5. s.e. påske
Cathrine Wang-Lauritsen

Johannes S. Bech-Hansen

Lørdag den 18. maj
Johannes S. Bech-Hansen
11.00 Dåbsgudstjeneste
Søndag den 19. maj
4. s.e. påske

10.00 Gudstjeneste

Fredag den 17. maj

17.00 Børneteater

Onsdag den 15. maj

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 12. maj

17-20 DropInDåb

Fredag den 10. maj

10.00 Konfirmation

Søndag den 5. maj

Maj

Gudstjenester i Påsken
Torsdag den 18. april, Skærtorsdag		
Kl. 17.00 Gudstjeneste, Johannes S. Bech-Hansen
Fællesspisning
Fredag den 19. april, Langfredag			
Kl. 10.00 Gudstjeneste, Johannes S. Bech-Hansen
Søndag den 21. april, Påskedag
Kl. 10.00 Gudstjeneste, Cathrine Wang-Lauritsen
Mandag den 22. april, 2. Påskedag			
Kl. 10.00 Gudstjeneste, Cathrine Wang-Lauritsen

Konfirmationer
De to første søndage efter påske er der konfirmationer i Skelager
Kirke. Det vil sige, at kirken på disse søndage vil være fyldt til
bristepunktet med glade og spændte unge mennesker og deres
gæster. Vi glæder os!
Søndag den 28. april, 1. s.e. påske
Kl. 9.00 Konfirmation, Vorrevangskolen, Cathrine Wang-Lauritsen
Kl. 11.00 Konfirmation, Vorrevangskolen, Cathrine Wang-Lauritsen
Søndag den 5. maj, 2. s.e. påske
Kl. 10.00 Konfirmation, Børnenes Friskole, Johannes S. Bech-Hansen
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Fællesspisning
Skærtorsdag inviterer vi til fællesspisning for alle der ønsker at
deltage. Vi vil ihukomme skærtorsdagens nadverindstiftelse ved at
spise påskelam i sognegården efter gudstjenesten.
Det koster 50 kr. at spise med.

Kirkens fødselsdag
Til kirkens fødselsdag søndag d. 12. maj vil Skelagerkoret medvirke
ved gudstjenesten kl. 10.00 med salmer og sange arrangeret for kor
og derefter synge foråret velkommen inde i sognegården. Efter sangen vil der bliver serveret pindemadder i dagens festlige anledning.
Vi håber, at mange af jer vil være med til at fejre kirken!

Lørdagsdåb
Ønsker man at få sit barn døbt til en særlig
dåbsgudstjeneste, tilbyder vi hvert kvartal en
lørdag, hvor man kan blive døbt. Ved lørdagsdåben er der ikke faste læsninger og heller ikke
nadver. Tjenesten giver derfor større frihed til
at udfolde det store, der sker ved døbefonten –
nemlig at Gud rækker sine hænder ud og tager
imod barnet.
Kommende dato for lørdagsdåb:
Lørdag den 18. maj kl. 11.00
Det er også muligt at opsøge vores nabokirker,
Ellevang Kirke, Risskov Kirke eller Vejlby Kirke,
hvis vores dato ikke passer.
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

Aarhus Pigekor i Skelager Kirke
Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor består
af 35 sangglade og dygtige piger i alderen 13-18 år.
Koret har en høj koncertaktivitet med deltagelse
i konkurrencer, koncertrejser og udveksling med
andre kor. Koret har et vidtfavnende repertoire
med ny og gammel, klassisk og rytmisk musik.
Til koncerten i Skelager Kirke torsdag den 23.
Maj kl 19.30 vil publikum kunne opleve pigekoret
synge et varieret og spændende program, bl.a. en
lille jazzmesse af Bob Chilcott, danske sange og
anden nordisk kormusik.
Koret akkompagneres af en pianist og en bassist
og dirigeres af Helle Høyer Vedel.

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
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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Børneteater: Nattergalen
Onsdag den 15. maj kl. 17.00 præsenterer vi børneteater i Skelager Kirke
Om hvordan kejseren fik en ven.
I Kejserens verden styres alting
med et digitalt device, der samtidig
holder ham orienteret om alt der
sker overalt, lige nu og her, tæt på
og i universet, hele dagen. Men en
dag hører Kejseren om, at der findes
noget i verden, der skulle være
meget finere end alt det han kender
til…..nemlig Nattergalen, der synger
så smukt…
Handlingen udspilles i et fjernt
eventyrligt univers fuld af digitale mirakler, hvor man let mister
forbindelsen til det, der kommer fra
hjertet.
Peter Holst fortæller, i Jacques
Matthiessen instruktion og med
Pernille Planteners videoanimationer, en top-aktuel fortolkning af H.C.
Andersens eventyr.
Varighed: 35 minutter
Målgruppe: For alle ned til 4 år
Gratis entre
Der er fællesspisning efter forestil
lingen: 20 kr. for voksne, 10 kr. for
børn

