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Hilsen i en svær tid
Da jeg d. 17. marts sad og lagde sidste hånd på dette kirkeblad
var forsideartiklen allerede for længst skrevet. Den var skrevet
i højt humør og drejede sig om foråret og påsken og kirkens
30-års fødselsdag.
Pludselig ændrede alt sig fra det ene øjeblik til det andet, som
I selvfølgelig alle sammen kun ved alt for godt.
Vi er ikke længere i en situation, hvor alt forløber planmæssigt. Verden er nu en anden end i går. Og det må vi alle
forholde os til efter bedste evne. Vi har suspenderet alle
begivenheder overalt i samfundet og dermed også kirkens gudstjenester og arrangementer. Det er med stor sorg
selvfølgelig, men med tanke på samfundets svageste har det
også været nødvendigt for os at lukke ned, så vi ikke bidrager
til smitten.
Vi lever nu mange af os hver for sig i tvungen isolation. Nogen
sidder med deres familier og forsøger at opretholde en normal
hverdag med børnepasning og skolegang, imens vi balancerer
vores arbejde hjemmefra, så godt vi kan. Nogen varetager de
vigtige opgaver, der stadig gør vores andres liv mulige. Andre
er ikke så heldige at have familien omkring sig, og jer tænker
vi ekstra meget på. Vi gør det alle så godt vi kan. Vi gør hvad
vi skal og tænker i denne situation på, hvad der er bedst for
fællesskabet. Jeg er i sandhed stolt over at se, hvor dygtige vi
er til at fastholde en civiliseret og næstekærlig omgangsform
selv når vi er stressede og forvirrede og bange. Det er nu vi
skal vise hvem vi er. Krisetider ændrer vores syn på verden
og vores plads i den. Det gælder os alle, at vi må tænke over,
hvad der er vigtigt i livet og besinde os på at være taknemmelige for det vi har. Hvis det lykkes os at holde fast på vores
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værdier, vil vi sammen komme stærkere ud på den anden
side.
I den kommende tid ved vi ikke, hvordan kirkens åbningstider
bliver. Vi ved ikke, hvornår vi kan genoptage vores normale
kirkeliv, og vi ved derfor ikke om kalenderen kommer til at
holde stik. Det gør den formentlig ikke. Derfor vil vi opfordre
jer til at følge vores facebook og hjemmeside for løbende at få
informationer om gudstjenester og arrangementer.
Imens kirken er lukket findes der stadig gode muligheder for
at høre Ordet forkyndt. I radioen udsendes der hver søndag
højmesse fra domkirken i København og kirker spredt rundt i
landet sender også live fra deres hjemmesider. Det er ikke det
samme som at være forsamlet i vores smukke kirke – det ved
jeg godt. Men i disse tider må vi leve med de alternativer, der
findes. På kirkens hjemmeside linker vi også til tilbud om online sjælesorgssamtaler, til alle der har brug for det. Så længe
isolationen varer opfordrer jeg til at udforske disse tilbud.
I håb om, at alle derude er trygge – pas på jer selv og jeres
familier. Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus.
Sognepræst
Johannes Schweppenhäuser 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:

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 28. maj kl. 14.00
Torsdag den 25. juni kl. 14.00

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

Lørdag den 6. juni kl. 11.00

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.
Torsdag den 23. april kl. 17.00			
Torsdag den 28. maj kl.17.00			
Torsdag den 18. juni kl. 17.00

3

Søndag den 3. maj

10.00 Konfirmation

Søndag den 26. april

17.00 Sangaften

Torsdag den 23. april

12.00 Konfirmation

Søndag den 19. april

10.00 Konfirmation

Søndag den 19. april

10.00 Gudstjeneste

Mandag den 13. april

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 12. april

10.00 Gudstjeneste

Fredag den 10. april

16.00 Gudstjeneste

Torsdag den 9. april

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 5. april

3. s. e. påske
Kirkens fødselsdag 30 år

Maj

2. s.e. påske
Børnenes Friskole
Cathrine Wang-Lauritsen

Vorrevangskolen
Johannes S. Bech-Hansen

1. s.e. påske
Vorrevangskolen
Johannes S. Bech-Hansen

2. Påskedag
Cathrine Wang-Lauritsen

Påskedag
Johannes S. Bech-Hansen

Langfredag
Johannes S. Bech-Hansen

Skærtorsdag		
Johannes S. Bech-Hansen

Palmesøndag
Johannes S. Bech-Hansen

2020
April

Kalender

Skelager

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 28. juni

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 25. juni

17.00 Bålfest

Tirsdag den 23. juni

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 21. juni

17.00 Fællessang

Torsdag den 18. juni

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 14. juni

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 7. juni

10.00 Gudstjeneste

Lørdag den 6. juni

10.00 Gudstjeneste

Mandag den 1. juni

14.00 Gudstjeneste

Søndag den 31. maj

17.00 Sangaften

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 28. maj

14.00 Gudstjeneste

Søndag den 24. maj

10.00 Gudstjeneste

Torsdag den 21. maj

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 17. maj

19.30 Korkoncert

Onsdag den 13. maj

19.30 Sognemøde

Tirsdag den 12. maj

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 10. maj

10.00 Gudstjeneste

Fredag den 8. maj

10.00 Konfirmation

3. s.e. trinitatis
Cathrine Wang-Lauritsen

Eftermiddagsgudstjeneste
Johannes S. Bech-Hansen

med grillmad og livemusik

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

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

Trinitatis
Johannes S. Bech-Hansen

Dåbsgudstjeneste
Johannes S. Bech-Hansen

2. pinsedag
Johannes S. Bech-Hansen

Juni

Pinsedag
Johannes S. Bech-Hansen

Eftermiddagsgudstjeneste
Johannes S. Bech-Hansen

6. s.e. påske
Cathrine Wang-Lauritsen

Kristi Himmelfartsdag
Cathrine Wang-Lauritsen

5. s.e. påske
Bo Holm

Koret Magnolia og
Skanderborg pigekor

Sognemøde og valgorienteringsmøde

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

Bededag
Johannes S. Bech-Hansen

Cathrine Wang-Lauritsen

Korkoncert i kirken
Onsdag d. 13. maj fylder Skanderborg Pigekor og Magnolia Skelager Kirke med smuk
musik.
I juli måned drager de to kor til Flanders i
Belgien for at deltage i konkurrencen World
Choir Games, som er kor-verdens pendant
til OL. Her skal de synge blandt nogle af
verdens dygtigste kor i indenfor klassisk,
pop og jazz.
Har man altså ikke tid til et smut til Belgien,
vil denne koncert være en mulighed for at
høre de to konkurrencerepertoirer på dansk
jord, inden de præsenteres for publikum og
dommere i Belgien
Skanderborg Pigekor akkompagneres af
Niels Nørager, og dirigeres af Alice Vestergaard og Freja Nørager. Magnolia dirigeres
delvist af Alice Vestergaard.
Om korene:
Magnolia er en århusiansk vokalgruppe, som
blev dannet i 2016 af en flok kvindelige sangere. Med et fælles ønske om at udøve sang,
udfordre og udvikle sig, såvel individuelt og
som et samlet kor, har Magnolia taget form.
Vokalgruppens sangere har tradition i jazz,
pop og klassisk sang, og herfra stemmer
repertoirets udgangspunkt.
Magnolia er konstant under udvikling, og
alle bidrager med hver deres individuelle
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udtryk, der er med til at danne et kor som
beror på ambition, tillid, fælles ansvar og en
kærlighed til korsang.
Magnolia har tidligere deltaget ved konkurrencer i Spanien og Slovakiet, og har fem
guldmedaljer med i bagagen, når de drager
mod deres hidtil største udfordring ved
champions-konkurrencen ved World Choir
Games i Belgien.
Skanderborg Pigekor er et kor fra Skanderborg bestående af 20 piger i alderen 16 til 22
år. Koret blev dannet i 2001 af Alice Vestergaard, som stadig i dag og nu sammen med
Freja Nørager dirigerer koret. Pigekoret
sætter en ære i at udforske forskellige genrer,
hvorfor repertoiret spreder sig over alt fra
danske sange, pop og jazz til klassiske satser.
Inden for de seneste 10 år har koret deltaget i
et væld af internationale konkurrencer, heriblandt World Choir Games i Kina, Letland
og USA, samt europamesterskaberne for kor.
I sommeren 2019 rejste koret til Slovakiet for
at deltage i konkurrencen “Bratislava Youth
Music Festival”, hvor koret vandt to guldmedaljer i kategorierne pop og klassisk.
Dørene åbner kl. 19.10, koncerten starter kl.
19.30.
Entré er gratis.

Fællesspisning skærtorsdag
Skærtorsdag d. 18. april 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.

Orienteringsmøde til menighedsrådsvalget
Kom – og bliv klog på, hvad et menighedråd
foretager sig!
I anledning af valget til menighedsråd i efteråret
2020 afholdes et kombineret sognemøde og valgorienteringsmøde kl.19.30, d. 12/5 2020.
Menighedsrådet vil orientere om arbejdet i den
forløbne funktionsperiode, kommende opgaver,
visioner, m.m.
Hvordan skal menighedsrådet arbejde? Hvad
er det vigtigt, at menighedsrådet arbejder med?
– stil op til menighedsrådet ved det kommende
valg!
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
teobh@cas.au.dk
Træffes efter aftale

Menighedsrådet vil give en orientering om
rammerne for det forestående valg og antallet af
kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Mødet kan også bruges til at undersøge, hvem
der er interesserede i at opstille som kandidater
eller suppleanter på efterårets valgforsamling.
En ny valgform til menighedsrådet er trådt i
kraft pr 1/1 2020. Den nye valgform indebærer,
at alle menighedsråd vælges på en valgforsamling (15/9 2020).
Opstilling og valg af kandidater vil foregå på
valgforsamlingen. Kandidater præsenteres,

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

der er mulighed for spørgsmål og debat, og
der gennemføres en skriftlig afstemning om de
opstillede kandidater.
Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er
valgt til menighedsrådet
Oversigt over datoer:
Sognemøde og valgorienteringsmøde: 12/5 2020
Valgforsamling:
15/9 2020
Thorkild Steenberg
menighedsråds formand

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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Kirkens fødselsdag
Søndag d. 3. maj fejrer vi, at det er 30 år siden, at daværende biskop
Herluf Eriksen indviede Skelager Kirke.
Dengang stod kirken spritny og friskkalket og funklede som et
isbjerg i solen som den nye bydels knudepunkt.
Og det gør den jo sådan set stadigvæk, med undtagelse af, at Skelager ikke længere er så nyt, som det dengang var tilfældet. Dengang stod det stadig friskt i erindringen, at hele området herude
omkring Skejby var kuperede marker og ikke andet. Men det var
dengang. Det er der ikke mange, der tænker over længere. Skelager
er efterhånden et veletableret beboelseskvarter, og slet ikke nyt, når
man sammenligner med alt det der skyder op overalt omkring os
for tiden! Byen har ekspanderet ganske voldsomt de seneste år og
efterhånden er der hverken noget overraskende eller specielt ved, at
vi er her som bydel. Det er nu som om Skelager altid har været her.
Og i den tid er kirken faldet ind som en naturlig del områdets liv.
At nyhedens interesse efterhånden er falmet skal dog ikke foranledige os til at glemme at sætte pris på, hvilken perle arkitekterne
Friis & Moltke med kirken har begavet området med. For der kan
ikke herske tvivl om, at Skelager kirke er en af de smukkeste moderne kirker vi kender til i Danmark. Det der med
kirken er lykkes så godt, er foreningen af den
kirkehistoriske inspiration fra sydlandske klosteranlæg med den nordiske modernisme som Friis
& Moltke er kendt for. Fusionen lyder måske
lidt speciel, men med Skelager kirke er det på
magisk vis gået op i en højere enhed. Kirkerummets asymmetriske og moderne formgivning
kombineret med kunstneren Emil Gregersens
farvegivning har skabt et helt unikt rum, der emmer af ro og fordybelse. At træde ind i Skelager
kirke er på en måde som at blive omfavnet. Det er

et sted, hvor pulsen falder – et sted, hvor man kan føle sig velkommen og tryg. Hvad et rum i sig selv kan gøre ved os mennesker er
meget fascinerende – I Skelager er det som om den numinøse følelse
er blevet muret ind i væggene. Jeg kan kun anbefale jer alle at huske
at kigge ind og sætte pris på det enten til en gudstjeneste eller bare
til at nyde et roligt øjeblik på en stille hverdag.
Søndag d. 3. maj holder vi festgudstjeneste kl. 10.00 og efter gudstjenesten holder vi en åben komsammen for alle med spisning i
sognegården, hvor vi behørigt fejrer kirken som vi er så glade for!
Sognepræst Johannes Schweppenhäuser Bech-Hansen

Sankt Hans med bål og livemusik
Tag familien under armen og kom og syng med på midsommervisen til
Sankt Hans-fest på Skelager Kirkes gårdsplads.
Vi tænder bålet allerede kl. 17.00, så alle kan nå at være med til denne
stemningsfulde danske sommertradion. Når bålet er tændt er der hygge på
pladsen, hvor vi vil nyde sommeraftenen med livemusik, grillpølser og salat
og fadøl til særdeles fordelagtige priser. Musikken leveres af Gadedrengene,
der spiller akustiske versioner af kendt musik med kontrabas, papkasse,
guitar, saxofon, mundharpe og masser af sang.
Arrangementet er selvfølgelig ganske
gratis at være med til og alt overskud
går til velgørenhed.
Vi glæder os til at se jer!

