Skrydstrup Kirkeblad
Det er nu snart 4 år siden jeg blev sognepræst i Skrydstrup sogn.
Jeg er taknemlig for alle de gode oplevelser, jeg har fået gennem fællesskabet i og omkring kirken og sognehuset.
Noget af det mest udfordrende og spændende har været arbejdet med at
udvikle og forny gudstjenesterne. Det er en proces vi som menighedsråd og
personale stadig er godt i gang med.
Det handler blandt andet om at gøre gudstjenesterne lettere at deltage i,
mindre indforståede og mere hverdagsrelaterede. Derfor har vi investeret i
et klaver, som passer bedre til nyere sange og salmer.
Vi har også fået opsat en
videoprojektor og skærm,
som muliggør visning af
billeder og video under
prædikenen. Vi har endvidere ændret tidspunktet
for de tidlige gudstjenester
i vinterperioden til kl. 9.30,
hvor programmet også er
lidt kortere.

Noget af det vi lægger ekstra kræfter i, er gudstjenester som er særligt
festlige eller højtidelige: Det gælder fx. gudstjenesten ved sogneudflugten,
høstgudstjenesten, allehelgensdag, gudstjenesten med julekoncert og de ni
læsninger, juleaften og nytårsdag. Nogle gange medvirker konfirmanderne
eller minikonfirmanderne. Nogle gange er der kirkekaffe eller kirkefrokost.
Og i det hele taget ønsker vi at der må være et godt fællesskab omkring
gudstjenesterne, også på de helt almindelige søndage.

Årgang 74 — Efterår 2019 — Nr. 97

Dette års konfirmander

Fra højre:
Ivan Jørgensen Eggers,
Izabella Gylling Kujawa
Jensen, Mathilde Borring Petersen, Mikkel
Zankel Lauridsen og
sognepræst Peter Heini Glistrup

Pilgrimsvandring
Lørdag den 7/9 kl. 9.00.
Meditativ Pilgrimsvandring med megen stilhed på ca. 12 km.
Vi mødes ved Bevtoft kirke og kører samlet ud til vandringens start. Vi starter med at gå
på en kort andagt og et pilgrims ord. De første km går vi i stilhed, derefter så kommer der
dryp af bibelord undervejs, stadig i stilhed. Frokost spiser vi ca. midtvejs, medbring egne drikkevarer. Ved frokosten snakker vi og taler videre
om et pilgrimsord de næste km. Vi slutter af
med nadver og går resten af vejen i stilhed.

Tilmelding nødvendig pga. indkøb af frokost, til Tina Holm på
kontaktperson@bevtoft-kirke.dk eller på tlf. 5044 2509.

Arrangementer
Sogneudflugt

Høstgudstjeneste

Søndag den 22/9 går udflugten, efter
gudstjeneste, til Gråsten slot- og kirke,
hvor der er en guidet rundtur.

Søndag den 29/9 kl. 10.30

Vi spiser på Det Gamle Rådhus.
Vi regner med at være tilbage ca. kl.
18.00.
Pris pr. person er 130 kr. som betales i
bussen på dagen.

Tilmelding til Dora Andersen,
tlf. 3026 1874

At fejre høsten er en gammel tradition i kirken, som tidligere var lige så populær som
juleaften. Der er ikke længere så mange af
os, som arbejder ved landbruget, men vi følger dagligt med i hvordan markerne bliver
tilsået, gror og høstes. Vi syntes det stadig
giver mening at fejre høsten i kirken. Vi gør
det i taknemlighed til Gud for livet, naturen
og alle gode gaver, vi nyder.
Gudstjenesten er for hele
familien, og med de gode
gamle salmer og der er smukt
pyntet op.

Sangaften med Trine og Allan Ørslev
Mandag 7. oktober kl. 19.00 i Sognehuset
Den mørke tid er kommet, men det hjælper på humøret med sang
og musik.
Skrydstrup Menighedsråd inviterer til sangaften i Sognehuset.
Det bliver en aften i Højskolesangbogens tegn, Allan Ørslev og
hans hustru Trine Kragelund tager publikum med på rundtur i
Højskolesangbogen.
Der bliver rigelig tid til at ønske blandt de mange skønne sange som
findes i Højskolesangbogen, ligesom der bliver tid til at læne sig
tilbage og lytte til musikken, som bliver spillet af Trine og Allan.
Der er fri entré til arrangementet - blot man har lyst til at synge eller
lytte til sang og musik. Skrydstrup Menighedsråd inviterer på kaffe og
kage i pausen.

Aktiviteter
Nørkleklub i Sognehuset

Tirsdagskaffe i Sognehuset

Den 1. tirsdag i hver måned kl. 14.30Find strikkepinde, 16.30, er der eftermiddagshygge med
hæklenåle og andet sang, fortælling og naturligvis kaffe og
håndarbejde frem. kage.
Der er eftermiddagshygge følgende daVi mødes hver tirsdag kl. 19.00 og
ge: 3/9 og 1/10.
der er altid kaffe på kanden.
Alle er velkomne
For mere information kontakt Linda
Der er mulighed for at
Søegaard på tlf. 3032 3634
bestille kirketaxi
(7454 2870)

Skrydstrupkoret

Kreativt værksted
Hver fredag fra
kl. 10-13

Skrydstrup har sit eget kor, hvor der
Har du lyst til at male
øves hver onsdag kl. 19—21
og tegne, enten akryl
i Sognehuset.
på lærred, akvarel på
papir, moderne ellers
klassiske ikoner, eller
Flere korsanger er meget velkomne noget helt andet.

Koret ledes af Allan Ørslev
tlf. 2157 4987

Kreativt værksted er ikke et kursus, men et
Menighedsrådsmøder i Skrydstrup samlingssted, hvor vi mødes og får inspira19/9, 24/10 og 14/11
tion af hinanden til at finde vores eget udtryk.
Møderne er offentlige og afholdes i
Du kan få mere information om kreativt
Sognehuset kl. 19.30-21.30.
værksted hos Leif Nielsen på 6134 8785
Referater kan ses på kirkens hjemmeside.
eller ikonmaleren@gmail.com

Kirkelige handlinger
Dåb:
Victoria Weltz Pedersen
Lea Englhard Jørgensen
Matias Hoffensitz Dittfeld
Thea Teresa Mandau Hansen
Vielser:
Annemette og Tommi Lauritsen
Kamilla og Kristian Hansen Fogh
Lisbeth Zankel Severin og Thomas Severin
Begravelser/bisættelser:
Ole Jørgensen
Henning Gøttsche
Marie Pedersen
Kontakt:
Sognepræst Peter Heini Glistrup, Krügersvej 36, 6541 Bevtoft, tlf. 2622 1322 eller
mail: phg@km.dk
Præstesekretær Dorte Jensen-Simonsen, dorje@km.dk
Træffes mandag/onsdag 9-12 på 7450 4158
samt tirsdag/torsdag 9-12 på 7454 1311
Menighedsrådsformand Dora Andersen, tlf. 3026 1874
Kirkeværge Thomas Jensen. tlf. 2259 9611
Kirkegårdspersonale tlf. 2048 5739

Følg Skrydstrup Sogn på hjemmesiden: skrydstrupsogn.dk eller på Facebook

Kalender
1/9

Kl. 10.30

Gudstjeneste

3/9

Kl. 14.30

Tirsdagskaffe

7/9

Kl. 9.00

Pilgrimsvandring

8/9

Kl. 10.30

Gudstjeneste

15/9

Kl. 9.00

Gudstjeneste

19/9

Kl. 19.30

Menighedsrådsmøde

22/9

Kl. 9.00

Gudstjeneste og herefter sogneudflugt til Gråsten

29/9

Kl. 10.30

Høstgudstjeneste for hele familien. Konfirmander medvirker

1/10

Kl. 14.30

Tirsdagskaffe

6/10

Kl. 9.00

Gudstjeneste

7/10

Kl. 19.00

Sangaften i Sognehuset med Allan og Trine

13/10

Kl. 9.00

Gudstjeneste ved Christian Munch

20/10

Kl. 14.00

Gudstjeneste ved Christian Munch

24/10

Kl. 19.30

Menighedsrådsmøde

27/10

Ingen gudstjeneste

3/11

Kl. 14.00

Gudstjeneste

10/11

Kl. 10.30

Gudstjeneste

14/11

Kl. 19.30

Menighedsrådsmøde

17/11

Kl. 9.30

Gudstjeneste

24/11

Kl. 10.30

Gudstjeneste

