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Nu er det jul igen!
Den gode gamle, originale forbrugsfest over dem alle er
atter over os. Jeg taler naturligvis om julen. Den travle
tid, hvor vi alle jager rundt i overopvarmede storcentre
iklædt vores regnvåde vintertøj. Vi er stressede og pressede, og med desperationen malet i ansigterne og sveden løbende af os, putter vi mere eller mindre tilfældige
genstande ned i vores indkøbskurve – for noget skal vi
jo købe til vores venner, familier osv. Ja, noget skal vi jo
købe. Alle skal ha’ noget! Men hvad? – ligemeget bare
det koster ca. 200 kr. Sådan har julen efterhånden længe
været fanget i masseforbrugskulturens beskidte klør.
Langsomt, men sikkert kvæles gamle juletraditioner og
værdier til fordel for kviklån-fordrende ønskesedler og
overforbrug. Og det gør mig slukøret at se det udfolde
sig, og ikke mindst at deltage i det selv.
Nu skal man selvfølgelig forstå, at jeg skriver dette med
et glimt i øjet. Helt dommedagsmuggen er jeg heller
ikke. Ligesom alle andre elsker jeg også juletiden. Jeg elsker hyggen med familien, maden, traditionerne og den
salige, magiske stemning, der lægger sig over hele landet
som en dyne juleaften. Men jeg ville ønske vi var bedre
til at fokusere på, at det netop er roen og langsomheden
og inderligheden, der gør julen til sådan en dejlig højtid
– ikke de for mange og for store gaver.
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Selvfølgelig skal vi alle have en julegave, men det
vigtige, og det helt store privilegie, er jo at kunne være
nærværende sammen med vores nærmeste og have tid til
at nyde det. Det må vi ikke glemme. Det er jo det der gør
aftenen til noget særligt. Vi behøver ikke at lade os rive
med af det store forbrugsræs. Ikke til jul. Det gør os ikke
lykkeligere, bare fattigere. Til jul skal vi hellere fejre roen,
langsomheden og det nære, ja og så selvfølgelig også
inkarnationens mystiske mirakel, at Kristus er kommet
til verden i kød og blod for at forkynde det gode budskab om den kærlige Gud.
Glædelig jul!
Johannes Schweppenhäuser Bech-Hansen

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 9. januar kl. 17.00		
Onsdag den 6. februar kl. 17.00
Onsdag den 6. marts kl. 17.00		

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

Torsdag den 24. januar kl. 17.00			
Torsdag den 21. februar kl.17.00			
Torsdag den 21. marts kl. 17.00

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 31. januar kl. 14.00		
Torsdag den 28. februar kl. 14.00
Torsdag den 28. marts kl. 14.00		

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

Torsdag den 31. januar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 27. januar

17.00 Sangaften

Torsdag den 24. januar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 20. januar:

15.00 Koncert

Lørdag den 19. januar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 13. januar

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 9. januar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 6. januar

16.00 Gudstjeneste

Tirsdag den 2. januar

Eftermiddagsgudstjeneste		
Johannes S. Bech-Hansen

3. s.e. H. 3 k.
Johannes S. Bech-Hansen

Johannes S. Bech-Hansen

2. s.e. H. 3 k.
Cathrine Wang-Lauritsen

Nytårskoncert

1. s.e. H. 3 k.
Lars Mandrup

Familiegudstjeneste		
Cathrine Wang-Lauritsen

Hellig 3 k.
Kristian Bork Sørensen

Nytårsdag
Johannes S. Bech-Hansen

2019
Januar

Kalender

Skelager

1. s. i fasten
Bo Kristian Holm

Familiegudstjeneste		
Johannes S. Bech-Hansen

Fastelavn
Johannes S. Bech-Hansen

Marts

Eftermiddagsgudstjeneste		
Cathrine Wang-Lauritsen

Seksagesima
Cathrine Wang-Lauritsen

Septuagesima
Johannes S. Bech-Hansen

Dåbsgudstjeneste			
Johannes S. Bech-Hansen

Sidste s.e. H. 3 k.
Johannes S. Bech-Hansen

Familiegudstjeneste
Johannes S. Bech-Hansen

4. s.e. H. 3 k.
Johannes S. Bech-Hansen

Februar

Midfaste
Johannes S. Bech-Hansen

Eftermiddagsgudstjeneste		
Cathrine Wang-Lauritsen

3. s. i fasten
Vikar

2. s. i fasten
Johannes S. Bech-Hansen

Charlotte Rørth

HUSK Sogneindsamling
Søndag den 10.marts 2019

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 31. marts

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 28. marts

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 24. marts

17.00 Sangaften

Torsdag den 21. marts

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 17. marts

19.00 Foredrag

Torsdag den 14. marts

11.00 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 10. marts

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 6. marts

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 3. marts

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 28. februar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 24. februar

17.00 Sangaften

Torsdag den 21. februar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 17. februar

11.00 Gudstjeneste

Lørdag den 16. februar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 10. februar

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 6. februar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 3. februar

Gudstjenester i juletiden
Søndag den 23. december, 4. s. i advent,
Kl. 10.00 Gudstjeneste, Johs. 1, 19-28, Johannes S. Bech-Hansen
Mandag den 24. december, Juleaften,
Kl. 14.00 Gudstjeneste, Luk. 2, 1-14, Johannes S. Bech-Hansen
Kl. 16.00 Gudstjeneste, Luk. 2, 1-14, Johannes S. Bech-Hansen
Tirsdag den 25. december, Juledag
Kl. 10.00 Gudstjeneste, Luk. 2, 1-14, Cathrine Wang-Lauritsen
Onsdag den 26. december, 2. Juledag		
Kl. 10.00 Gudstjeneste, Matt. 23, 34-39, Johannes S. Bech-Hansen

Babysalmesang
Torsdag d. 24. januar kl 10,
starter et nyt hold med babysalmesang.
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
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Fastelavn
Søndag den 3.
marts er det
Fastelavns søndag.
Vi fejrer fastelavn
med gudstjeneste
i kirken kl. 10.00.
Efter gudstjenesten
er der tøndeslagning i gården og
fastelavnsboller i
sognegården.
Kom gerne udklædt!

Julehjælp fra Føtex
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

Juleaftensdag, den 24. december,
vil der mellem kl. 9 og kl. 11 blive
uddelt madvarer, der har sidste
salgsdato i juledagene, hvor
butikken alligevel holder lukket. Som et nyt tiltag har Føtex
landet over rakt ud til lokale
institutioner for at samarbejde
om distributionen af deres overskydende madvare. I Skelager

kirke faciliterer vi maduddelingen for at alle i sognet, der har
behov, nemt og gratis kan hente
det der er brug for, for at forsøde
juledagene. Vi ved endnu ikke,
hvilke varer vi får, men det er
primært varer fra køleafdelingen
og grøntsagsafdelingen.

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 datoer for lørdagsdåb:
Lørdag den 16. februar kl. 11.00
Lørdag den 18. maj kl. 11.00
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

Nytårskoncert
Den 19. januar kl. 15 holder vi en musikalsk
fejring af 2019 i Skelager Kirke.
I år får vi besøg af violinisten Cæcilie Balling.
Hun er klassisk uddannet fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium og har bl.a. optrådt
med så forskellige navne som Nikolaj Hess, Caroline Henderson, Lydia Ainsworth, Live Foyn Friis,
Marcella Lucatelli, Kentaur, Christian Balvig,
Christian Kluxen, Dave Liebmann, Palle Mikkelborg og Who Killed Bambi.
Hun akkompagneres af pianist og organist, AnneMarie Meineche.

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

På programmet vil være
kendte nytårsklassikere fra
Wienerphilharmoniens
nytårsrepertoire samt
Schuberts A-dur violinsonate.
Desuden vil man kunne
høre både microjazz og
Scott Joplin Ragtimes.
Der serveres champagne
og kransekage i pausen og
der er fri entre.

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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Vi mødte Jesus
Foredrag med Charlotte Rørth

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 er der foredrag i Skelager Kirkes sognegård. Foredraget baserer sig på bogen af samme navn: “Vi mødte
Jesus. Og hvad kommer det andre ved”.
Efter journalist og forfatter Charlotte Rørths bog ”Jeg mødte Jesus”
udkom i 2015 har hun modtaget op mod 1000 henvendelser fra andre
mennesker, som også har oplevet uforklarlige hændelser lige som hendes. Blandt andet journalisten Jesper, lægen Jette, og BMW-direktøren,
nu søster Mechtild, som hun opsøger og samtaler med i ”Vi mødte
Jesus”. Fælles for de op mod 50 spirituelle hændelser, hun omtaler i
foredraget og for mange af de mennesker, hun taler med, er, at oplev-

elserne har været tabubelagte, og at de ikke er blevet fortalt til andre
- før nu.
I bogen interviewer Charlotte Rørth også forskere, som kommer med
naturvidenskabelige forklaringer på fænomenerne, og teologer, der
advarer mod personfiksering, og samfundsforskere, der ser en åbenhed om det enkelte menneskes tro og oplevelser som et råb i tiden
mod magtfuldkommenhed og fremmedgørelse.
Gratis entre.

