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Natkirke i Skelager
Da Danmark i marts lukkede ned blev meget af vores hverdag
lavet om. Vi kunne ikke bevæge os frit rundt som vi plejede, og
mange af os tilbragte meget tid i vores hjem. I den periode var
også kirkerne lukket, og det under forholdsvis stor kritik. For når
man er bekymret og bange og føler sig skrøbelig er kirken netop
et tilflugtssted. Et rum hvor man kan finde sjælero, hvor man har
tid og plads til at søge fordybelse. I tiden i isolation blev vi mere
opmærksomme på, hvad de fysiske rammer vi lever i betyder for
os. At rummet har indvirkning på os, at nogle rum er anderledes
end andre, at nogle rum giver plads til andre tanker og følelser, og
at det ikke er alt der kan erstattes af det digitale. At nogle rum har
en anden stemthed og atmosfære end andre. Det betyder også, at
gudstjenesten fx ikke opleves på samme måde alene i stuen som
i kirkens rum sammen med den øvrige menighed. Som en reaktion på de oplevelser, ønsker vi i Skelager at stille kirkens rum til
rådighed til fordybelse på nye måder end vi hidtil har gjort. Kirken
er selvfølgelig fortsat åben til hverdag for besøg, men fremover
vil vi også en aften hver måned have åbne døre fra 19-22. På disse
aftener vil kirken være oplyst af levende lys og indhyllet i ambiente lydlandskaber. Der vil ikke være gudstjeneste eller læsninger,
og man kan komme og gå som man selv ønsker. Hele aftenen vil
der være en præst til stede til rådighed til samtale om stort og småt
og aftenen vil blive afsluttet med nadver for dem der ønsker at
deltage.
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Over tid kan vi forestille os at flere arrangementer, fællesspisninger, samtalegrupper mv. bliver tilføjet til kirkens Natkirke-koncept. Men i denne spæde begyndelse, hvor store forsamlinger ikke
anbefales, lægger vi blødt ud med at slå dørene op en aften om
måneden til ro og fordybelse.
Datoer for Natkirke:
Onsdag d. 2. september kl. 19.00 – 22.00
Onsdag d. 7. oktober kl. 19 – 22.00
Onsdag d. 4. november kl. 19 – 22.00
De bedste hilsener
Sognepræst Johannes Schweppenhäuser Bech-Hansen

Lørdagsdåb

Eftermiddagsgudstjenester

Ønsker man at få sit barn døbt til en særlig dåbsgudstjeneste,
tilbyder vi denne periode en månedlig 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:

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.

Kommende datoer for lørdagsdåb:

Torsdag den 24. september kl. 13.00			
Torsdag den 29. oktober kl. 13.00
Torsdag den 26. november kl. 13.00

Lørdag den 26. september kl. 11.00
Lørdag den 24. oktober kl. 11.00
Lørdag den 21. november 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 10. september kl. 17.00		
Torsdag den 8. oktober kl. 17.00			
Torsdag den 12. november kl. 17.00
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Sangaften

Konfirmation
Cathrine Wang-Lauritsen

Natkirke

Valgmøde

Bo Holm

Eftermiddagsgudstjeneste

Johannes S. Bech-Hansen

10.00 Gudstjeneste

oktober

Johannes S. Bech-Hansen

Søndag den 27. september 16. s.e. trin

13.00 Gudstjeneste

Torsdag den 24. september

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 20. september 15. s.e.trin

19.30

Tirsdag den 15. september

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 13. september 8.søndag efter Trinitatis

17.00

Torsdag den 10. september

10.00 Konfirmation

Søndag den 6. september

19.00-22.00

Onsdag den 2. september

2020
september

Kalender

Skelager

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 29. november

13.00 Gudstjeneste

Torsdag den 26. november

10.00 Gudstjeneste

1. s. i advent
Cathrine Wang-Lauritsen

Eftermiddagsgudstjeneste

Sidste søndag i kirkeåret
Johannes S. Bech-Hansen

Søndag den 22. november

10.00 Gudstjeneste

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

Sangaften

22. sø.e.trin
Cathrine Wang-Lauritsen

Natkirke

Alle helgens dag
Johannes S. Bech-Hansen

november

Eftermiddagsgudstjeneste

Lotte Blicher Mørk
På en måde skal vi dø

20. s.e.trin
Cathrine Wang-Lauritsen

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

18. s.e.trin
Trine Mathiassen Oppfeldt

Sangaften

Søndag den 15. november

17.00

Torsdag den 12. november

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 8. november

19.00-22.00

Onsdag den 4. november

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 1. november

13.00 Gudstjeneste

Torsdag den 29. oktober

19.30 Foredrag

Onsdag den 28. oktober

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 25. oktober

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 18. oktober

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 11. oktober

17.00

Torsdag den 8. oktober

19.00-22.00

onsdag den 7. oktober

10.00 Gudstjeneste
Natkirke

17. s.e.trin
Trine Mathiassen Oppfeldt

Søndag den 4. oktober

19.30 Korkoncert

Skanderborg pigekor og
koret Magnolia

Torsdag den 1. oktober

De forsinkede konfirmationer
og nye konfirmander
D. 30. august lykkedes det
endelig at få konfirmeret sidste
års konfirmandhold fra Vorrevangskolen og d. 6. september følger holdet fra Børnenes
Friskole. De går nu i 8. klasse
og har måtte vente længe på
deres konfirmation på grund

af nedlukningerne og sommerferie. Men nu blev det endelig
deres tur og det var på trods af
retningslinjer og forordninger
en smuk og god dag!
Nu glæder vi os allerede til, at
det nye hold starter om ganske
kort tid!

Korkoncert med Skanderborg
Pigekor og Magnolia
Torsdag d. 1.10 kl. 19.30
I maj måtte vi aflyse, men nu forsøger vi igen at afholde korkoncert i kirken med de to dygtige
kor Skanderborg Pigekor og
Magnolia.
Omstændighederne med coronaepidemien gør selvfølgelig, at vi
må overholde de retningslinjer,
der gælder i samfundet, når vi
samles mange sammen. Når vi
ikke er en syngende menighed,
men et lyttende publikum har
vi lov til at være 80 mennesker i
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kirken foruden kor. Vi opfordrer
jer selvfølgelig til at komme,
men også til at være tålmodige
med os, hvis vi ikke har en plads
til alle der møder frem.
Beskrivelser af begge kor findes
i sidste nummer af kirkebladet,
der kan findes online på kirkens
hjemmeside.
Dørene åbner kl. 19.10,
koncerten starter kl. 19.30.
Entré er gratis.

Læsekreds
I foråret blev læsekredsen afbrudt pga. corona-epidemien og
læsekredsen vil desværre ikke
blive genoptaget lige med det
samme. Vi håber på igen at kunne
lave en læsekreds i det nye år.
Når vi begynder igen vil vi lave

en aftale med biblioteket om at
udlåne læsesæt til os. Læsekredsen bliver på den måde helt
gratis at deltage i. Flere deltaljer
herom vil blive kommunikeret ud
når vi igen er klar til at starte en
læsekreds.

Allehelgen-gudstjeneste		

Valgmøde til menighedsrådet

Søndag den 1. 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

- tirsdag d. 15.9. kl. 19.30

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

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.

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

Hvordan skal menighedsrådet
arbejde? Hvad er det vigtigt, at
menighedsrådet arbejder med?
– stil op til menighedsrådet ved
det kommende valg!
En ny valgform til menighedsrådet er trådt i kraft pr 1/1
2020. Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd
vælges på en valgforsamling

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

(15/9 2020).
Opstilling og valg af kandidater
vil foregå på valgforsamlingen. Kandidater præsenteres,
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.

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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Foredrag med Lotte Blicher Mørk
– På en måde skal vi dø
Onsdag den 28. oktober kl. 19.30 i Skelager Kirkes
sognegård.
På en måde skal vi dø - Spørgsmålet er bare hvordan? For
de fleste er det en angstprovokerende tanke, fordi døden er
så fremmedartet og ukendt – vi snakker så sjældent om den.
Men i dette foredrag bliver døden og dens vilkår talt helt ud
af Lotte. Døden bliver af mange betragtet som et tabu i vores
tid, fordi vi er så vant til at have kontrol og handle os ud af
det meste. Lige netop døden kan selv den stærkeste dog ikke

undvige – men hvorfor skal det være så farligt at tale om
den?
I foredraget vil der blive reflekteret over disse temaer, samt
hvad der sker for et menneske, når det bliver lagt ned – både
i bogstavelig og overført forstand. Hvilke tanker gør man
sig, når døden er tæt på? Døden er ikke et problem, vi kan
løse – eller behandle os ud af. Døden er et vilkår, vi alle lever
under.
Gratis entré.

