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Kirke i øjenhøjde
Skelager er et ungt sogn, et område hvor mange mennesker
tager hul på voksenlivet - flytter for sig selv for første gang,
flytter sammen og starter familie.
Lejlighederne og husene og legepladserne er fulde af børnestemmer og latter og drillerier og tårer og forsoninger og lykkelige hvin.
Børnene har en naturlig plads i kirken. Deres stemmer er
vigtige og deres meninger og behov er vigtige. De er vigtige.
Man skal klatre højt op for at nå i øjenhøjde med børn - helt
der op hvor fantasien og spillopperne og de sande og ligefremme ord bor.
Børn stiller de vanskeligste spørgsmål og afslører alt det, det
viser sig vi slet ikke i virkeligheden ved. Alt det vi slet ikke
kan forklare.
Det er der fortællingerne og billederne og sangene og ritualerne kommer ind. De hjælper os med at leve os ind i og
smage på mysterier og vanskelige spørgsmål - på det store i
livet.
Sammen; forældre, bedsteforældre, kirke og børn og barnlige sjæle udforsker vi første onsdag i måneden, alle de
fortællinger og traditioner som er overdraget os, fra generation til generation i kirken, når vi mødes til familiegudstjeneste.
Og efter ½ times undren og opdagelse spiser vi sammen i sognegården. Der er mad med næring fra alle lag i kostpyramiden
og vi hygger os sammen med maden. Børnene leger lidt, før vi
ligeså stille drysser hjemad til dynerne og en aften hvor forældrene ikke behøver at tænke på opvask.
I er velkomne uanset om jeres børn er en måned eller 15 år, om
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I kommer hele familien eller bare et barn med en bedstefar i
hånden. Vi glæder os også over hver gang at byde både pensionister og studerende velkommen sammen med børnefamilierne!
Hilsen sognepræst Cathrine Wang-Lauritsen

Familiegudstjenester
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.
Onsdag den 8. januar kl. 17.00
Cathrine Wang-Lauritsen
Helligtrekongers fest
Onsdag den 19. februar kl. 17.00
Cathrine Wang-Lauritsen
Karneval og katte i sække og tønder
Onsdag den 4. marts kl. 17,00
Cathrine Wang-Lauritsen
Moses og Farao

Drop-in-dåb

 			

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.
OBS: Medbring gyldigt billed-id
Kommende dato:
Torsdag den 30. januar kl. 17.00 – 18.00

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.

Eftermiddagsgudstjenester
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 30. januar kl. 14.00
Torsdag den 27. februar kl. 14.00
Torsdag den 26. marts kl. 14.00

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

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 29. februar kl. 11.00
Lørdag den 16. maj kl. 11.00

Torsdag den 23. januar kl. 17.00			
Torsdag den 20. februar kl.17.00			
Torsdag den 19. marts kl. 17.00
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Familiegudstjeneste		
Cathrine Wang-Lauritsen

Onsdag den 8. januar

Søndag den 2. februar

Drop-in-dåb

17.00-18.00 Dåb

Sidste s.e. H. 3 k.

Februar

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

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 30. januar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 26. januar

17.00 Sangaften

Torsdag den 23. januar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 19. januar:

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 12. januar

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

Nytårskoncert

16.00 Koncert
17.00 Gudstjeneste

Hellig 3 k. søndag
Johannes S. Bech-Hansen

Nytårsdag
Cathrine Wang-Lauritsen

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 5. januar

16.00 Gudstjeneste

Onsdag den 1. januar

2020
Januar

K alender

Skelager

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

Familiegudstjeneste		
Cathrine Wang-Lauritsen

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

Marts

Dåbsgudstjeneste
Johannes S. Bech-Hansen

Eftermiddagsgudstjeneste		
Johannes S. Bech-Hansen

Iben Krogsdal

Fastelavn
Cathrine Wang-Lauritsen

Familiegudstjeneste		
Cathrine Wang-Lauritsen

Seksagesima
Johannes S. Bech-Hansen

Konfirmandgudstjeneste
Johannes S. Bech-Hansen OG
Cathrine Wang-Lauritsen
Septuagesima
Johannes S. Bech-Hansen

Johannes S. Bech-Hansen

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 29. marts

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 26. marts

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 22. marts

17.00 Sangaften

Torsdag den 19. marts

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 15. marts

HUSK Sogneindsamling
Søndag den 8.marts 2020

Mariæ bebudelsesdag (sommertid)
Johannes S. Bech-Hansen

Eftermiddagsgudstjeneste		
Johannes S. Bech-Hansen

Midfaste
Vikar

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

11.00 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 8. marts

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 4. marts

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 1. marts

11.00 Gudstjeneste

Lørdag den 29. februar

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 27. februar

19.00 Foredrag

Onsdag den 26. februar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 23. februar

17.00 Sangaften

Torsdag den 20. februar

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 19. februar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 16. februar

17.00 Sangaften

Torsdag den 13. februar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 9. februar

17.00 Gudstjeneste

10.00 Gudstjeneste

Julehjælp fra Føtex,
Rema 1000 og Meny

Nytårskoncert
Wienervals, 250-års fødselar og champagnepropper i Skelager Kirke
Søndag den 5. januar 2020 kl. 16:00
Skelager Kirke indbyder til festlig nytårskoncert og har i den anledning inviteret
trompetist Dorthe Zielke og organist Søren
Johannsen.
Det musikalske nytårsprogram byder på
stemningsfulde nytårs-klassikere. Der bliver
lejlighed til at høre et flot arrangement af
“Vær velkommen Herrens år” for trompet
og orgel, en Wienervals, musik af Beethoven
i anledning af 250 året for komponistens fødsel, den festlige 3. sats fra Hummels Trompetkoncert og hvem ved, måske springer der
en champagneprop eller to.
Musikerne har spillet sammen i 20 år. De
har udgivet fem cd’er og medvirket på en
række af DR’s TV- og radiogudstjenester. I
2014 modtog parret en kulturpris for anerkendelse af deres koncept med at vise billedkunst under koncerter, herunder i samarbejdet med kunstmaler Arne Haugen Sørensen
og Carl Nielsen Museet.
Dorthe Zielke har siden sin afslutning på
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium spillet freelance i diverse orkestre i
ind- og udland, herunder Det Kgl. Kapel,
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DR Symfoniorkestret, DR Big Bandet,
Radiosymfoniorkestret i Berlin og Mahler
Chamber Orchestra. Hun optræder ofte som
solist ved kirkelige handlinger og andre
begivenheder.
Søren Johannsen fik sin organisteksamen
fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og fortsatte med solistklassen sammesteds. Med det klassiske orgelrepertoire
har han givet en række koncerter i ind- og
udland. Han har opført J. S. Bachs samlede
orgelværker otte gange i koncertrækker
og en gang over 22,5 timer i samme døgn,
hvilket man kan finde i Guiness Book of
Records 2001. Søren Johannsen er organist i
Christians Kirke, København.
Der serveres champagne og kransekage i
pausen og der er fri entre.

Julehjælp fra Føtex, Rema 1000 og Meny
uddeles i sognegården d. 24. december.
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. Ligesom
sidste år har Føtex i Skejbycentret tilbudt, at
vi kunne uddele det mad de har i overskud,
så det ikke går til spilde. I år har Rema 1000 i
smedegade i Vejlby og Meny i Tornebakken
tilbudt det samme. I Skelager kirke faciliterer vi maduddelingen for at alle i lokalområdet, 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.

Læsekreds
I læsekredsen i Skelager Kirke læser vi meget
forskellig litteratur. I sidste sæson endte det
med, at vi beskæftigede os meget med menneskets iboende ondskab, da vi læste Alt det lys
vi ikke ser, Guds bedste børn og Ser du månen,
Daniel. Det var interessant at se, hvordan de tre
bøger på helt forskellige måder tog livtag med
menneskets mørke sider. Samtalerne kredsede
især om, hvad der driver mennesket til at gøre
det onde, og spørgsmålet om vi er født onde
eller om det er noget vi bliver formet til af vores
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

omgivelser kan altid danne grundlag for en god
diskussion uden ende.
Til det kommende program har vi valgt tre
nyere danske bøger, der måske også kunne
sætte samtalen i gang.
Vi mødes i læsekredsen normalt én gang hvert
kvartal. til hyggeligt samvær over en kop kaffe
og snakker om vores oplevelser med en udvalgt
bog Det er frit for alle at deltage og der er flere
pladser om bordet.
Det kræver bare, at man tilmelder sig ved hen-

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

vendelse til Johannes på mail: Jsbe@km.dk eller
tlf.: 4043 4410.
Program:
Tirsdag den 4. februar kl. 19.30:
Kaspar Colling Nielsen Det Europæiske forår
Tirsdag den 17. marts kl. 19.30:
Jonas Eika: Efter solen
Tirsdag den 28. april kl. 19.30:
Esben Kjær: Min usynlige søn

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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Iben Krogsdal - Vild opstandelse
Onsdag den 26. februar kl. 19.00 er der foredragsaften med Iben Krogsdal
I dag savner mange mennesker et religiøst sprog, også selvom de opfatter
sig som kristne eller i hvert fald kulturkristne. Det er fatalt, for sproget kan
være med til at åbne og udvide virkeligheden. Hvordan kan nye salmer
være med til at genoplive et religiøst sprog? Og hvad kan kristendommen
egentlig sige os i dag - på moderne dansk?
Iben Krogsdal præsenterer en række af sine salmer (fra bl.a. salmesamlingen ”Vild Opstandelse”, 2015). Hun vil fortælle om salmernes tilblivelse
med afsæt i det moderne menneskeliv, hvor begreber som synd, nåde og
opstandelse for mange ikke længere giver mening på samme måde som før.
Og hvad gør man så? Undervejs i foredraget synges en række nye salmer,
og der vil blive tid til diskussion.
Gratis entre.

Babysalmesang
Torsdag d. 23. 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 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.

