Skrydstrup Kirkeblad
Jeg kom ind!
Da jeg var 20 år gammel, stillede jeg op til menighedsrådet i Lindehøj sogn i Herlev
for noget vi kaldte ungdomslisten. Vi ønskede, at de mange unge i kirkens ungdomsklub også havde en stemme i menighedsrådet – og vi kom ind 2 unge.
Jeg husker, at jeg syntes, det var rigtigt spændende at være med til at drøfte og
træffe beslutninger om kirkens aktiviteter og faciliteter. Jeg fik i mine 4 år lov til at
være med til at gennemføre en udbygning af kirkerummet med et fleksibelt rum,
som vi kunne bruge til cafe-aftener for unge. Jeg var også med til at udvikle nye
gudstjenesteformer, bl.a. med et rytmisk band. Og så var jeg så heldig at der i min
periode skulle vælges en præst og ansættes en organist, en kirketjener og en kirkeog kulturmedarbejder.

Jeg lærte utroligt meget af min tid i menighedsrådet og fik ikke mindre lyst til at blive præst og dermed sidde i menighedsrådet igen. Det har jeg nu gjort i snart 19 år,
hvoraf de sidste godt 5 år har budt på to menighedsrådsmøder om måneden.
Jeg har nogle gange hørt præster beklage sig over samarbejdet med menighedsrådet eller over at skulle deltage i så mange menighedsrådsmøder. Det fatter jeg simpelthen ikke. Menighedsrådsmøderne er noget af det allervigtigste i kirkens liv og
arbejde. Det er her alle de store beslutninger træffes, og det er her, der er et forum
for at tænke, drømme og forme fremtiden sammen.
Jeg har heldigvis kun haft positive oplevelser af samarbejdet med menighedsrådene
i Skrydstrup og Bevtoft sogne. Jeg er taknemlig for alle de mennesker som nu og tidligere har givet deres tid, kræfter og evner til gavn for mange mennesker.
I år er der valg til menighedsrådet. Det løber af stablen den 15/9 kl 17.00 i Skrydstrup og kl 19.30 i Bevtoft. Kom og stil op eller vær med til at stemme! Det er meget
vigtigt for mig som præst og de øvrige ansatte, at vi har nogle folkevalgte, som vil
sikre fortsat trivsel og godt samarbejde. Og det er meget vigtigt for kirken, at der
fortsat er et godt menighedsråd, som vil videreføre arbejdet.
Sognepræst Peter Heini Glistrup
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Menighedsrådets arbejde er vigtigt
Inge Marie Juhl er gift med Ole og bor i Uldal. Sammen har de en entreprenørvirksomhed og derfor ind imellem lange arbejdsdage. Alligevel har Ingemarie valgt
også at bruge tid på at være med i menighedsrådet de sidste 4 år.
Hvordan har tiden i menighedsrådet været for dig?
"Da jeg kom med i menighedsrådet var der meget nyt at sætte sig ind i, fordi jeg tog
opgaven som kasserer. Men jeg synes, at menighedsrådsarbejdet har givet mig indsigt i mange ting i kirkens arbejde. Det har været fint at vi har haft en god arbejdsfordeling, hvor man kan byde ind med det man kan og har tid til. Menighedsrådets arbejde er vigtigt for at få det hele til at køre; og jeg kan godt lide at der er en demokratisk ledelse af kirken, hvor man har stor medbestemmelse."
Hvad betyder kirken for dig?
"Den har stor betydning. Jeg nyder at komme til gudstjeneste, stresse af, synge og
deltage i nadveren. For mig danner kirken rammen om livets gang fra vugge til grav
på en god måde."

Pilgrimsvandring i Stursbøl Plantage

Bevtoft og Skrydstrup kirker inviterer til pilgrimsvandring lørdag den 12/9 kl 13.00.
Vi mødes på Skrydstrup sognehus’ parkeringsplads og kører sammen ud og går i
Stursbøl Plantage, hvor hærvejen går igennem.
Vi vil bl.a. se nogle de sidste rester af
Troldeskoven.
Turen bliver ca. 10 km lang.
Man skal selv medbring proviant til turen.
Tilmelding til Leif Nielsen på 61348785
eller Peter Glistrup 26221322.
Marcus Lybæk Fredskild konfirmeret
20. juni i Skrydstrup kirke.

Stort tillykke fra Skrydstrup kirke

Høstgudstjeneste

Søndag den 11/10 kl. 10.30
er der høstgudstjeneste.
Kirken bliver pyntet smukt op, og der er
kirkefrokost i sognehuset bagefter.

Morgenkaffegudstjeneste

Skrydstrup kirke inviterer til en ny form for gudstjeneste den 25/10 kl 09.00.
Vi kalder det morgenkaffegudstjeneste.
Det foregår i sognehuset og på programmet er:
Dagens bibellæsning og Peters prædiken, et par
kendte sange og salmer, fadervor og velsignelsen
og så selvfølgelig kaffe med mere.

Juletræsfest
Lørdag den 28/11 kl 14.30
er der juletræsfest i Skrydstrup.
Vi begynder i kirken med en kort børnevenlig
gudstjeneste.
Bagefter er der Nisseløb i Skrydstrup, hvor vi
finder frem til julemanden og tænder børnenes juletræ.
Til sidst er der kaffebord i Sognehuset.

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 fortælling og naturligvis kaffe og kage.
håndarbejde frem.
Der er eftermiddagshygge følgende daVi mødes hver tirsdag kl. 19.00 og
ge: Starter op fra 1. september
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 i Sognehuset.

Skrydstrup har sit eget kor, hvor der Hver torsdag fra kl. 10 - 13
øves hver onsdag kl. 19—21
Har du en kreativ hobby og vil du gerne
dyrke den sammen med andre så besøg os
i Sognehuset.

i kreativt værksted i Sognehuset og se om
det er noget for dig.
Vi maler lige fra ikoner til abstrakt. Laver
collager og vil
Flere korsangere er meget velkomne gerne se hvad
du laver.

Koret ledes af Allan Ørslev
tlf. 2157 4987

Menighedsrådsmøder i Skrydstrup

Du kan få mere information hos Leif
Nielsen på
Møderne er offentlige og afholdes i 61348785 eller
Sognehuset kl. 19.30-21.30.
ikonmaleren@gmail.com.

24/9, 22/10, 12/11

Referater kan ses på kirkens
hjemmeside.

Eller kig ind til en snak og en kop kaffe.

Kirkelige handlinger
Dåb:
Josefine Cornelia Thinus
Vielser:
Malene og Jesper Kristensen Schulz
Begravelser/bisættelser:
Svend Aage Hansen
Konfirmation i Skrydstrup kirke

Lørdag den 12. september kl. 10.30
Mathilde Davidsen Gram, Bygmarksvej 32, Skrydstrup
Frey Kipp Antonsen, Havremarksvej 10, Skrydstrup
Karoline Biel, Bygmarksvej 16, Skrydstrup
Lærke Holden, Vesterled 3, Skrydstrup
Martin Dyrhave Havnemark Jensen, Hørløkkevej 2, Skrydstrup
Anne Kæstrup Jensen, Ærtevej 7, Skrydstrup
Liam Hayton, Havremarksvej 20, Skrydstrup
Hans Christian Hindbo-Lorenzen, Vesterled 12, Skrydstrup
Magnus Holm Nissen, Møllebakken 28, Skrydstrup
Telegrammer kan afleveres i våbenhuset

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

Kalender
1/9
6/9
12/9
13/9
15/9
20/9
27/9
4/10
6/10
11/10
18/10
25/10
1/11
3/11
8/11
15/11
22/11
28/11
29/11

Kl. 14.30
Kl. 09.00
Kl. 9.45
kl. 11.30
Kl. 17.00
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 14.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 14.30
Kl. 09.00

Tirsdagskaffe
Gudstjeneste ved Christian Munch
Konfirmation
Ingen Gudstjeneste
Menighedsrådsvalg
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Tirsdagskaffe
Høstgudstjeneste med frokost i sognehuset
Gudstjeneste ved Christian Munch
Morgenkaffe gudstjeneste
Allehelgen Gudstjeneste
Tirsdagskaffe
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste ved Christian Munch
Børnevenlig gudstjeneste med nisseløb
Ingen Gudstjeneste

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 eller 2917 1417

