Skrydstrup Kirkeblad
Jeg elsker livshistorier
Noget af det jeg holder allermest af i arbejdet som præst er samtalerne. Især de samtaler,
hvor jeg få lov til at høre en del af et menneskes livshistorie. Det kan være i forbindelse med
en bisættelse, hvor de pårørende fortæller om den kære afdøde, sådan at jeg kan gøre talen
personlig og rammende. Det kan være i forbindelse med en vielse eller velsignelse, hvor jeg
får lov til at høre om parrets liv sammen indtil nu. Det kan også være ved en anden samtale,
hvor et menneske i sognet har ønsket at tale med mig som præst. Når man ønsker en samtale om noget kræver det som regel en forhistorie, så jeg bedre forstår.
Jeg fyldes med taknemlighed
hver gang, jeg får lov til at
høre et menneskes livshistorie. Der er altid noget at tænke videre over.
Livserfaringer og deraf livsvisdom. Og der sker noget, når
en livshistorie fortælles. Det
skaber et bånd og relationen
fordybes ved at have delt noget værdifuldt med hinanden.

Som præst har jeg tavshedspligt. Derfor spørger jeg altid i forbindelse med bisættelser og
vielser eller velsignelser, hvad der er delt i fortrolighed, og hvad der må fortælles videre.
Heldigvis er der oftest meget jeg må tage med i talen. Det glæder mig, for det i en livshistorie, som har rørt mig, har jeg lyst til at give videre.
Jeg ser det som min opgave som præst altid at forbinde den personlige historie med den
kristne tro. Hvordan har Gud været med i livet? Hvad har været Guds velsignelser? Hvordan
har Gud givet styrke og hjælp? Det er stort at dele livet med hinanden og se at Gud er med
hver en dag.
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Så syng da, Danmark
Torsdag den 7. marts kl. 19.00, i Sognehuset.
De første forårstegn er så småt ved at vise sig.
Vi hjælper foråret og lyset på vej, ved at synge vinteren
ud, og foråret ind.
Skrydstrup Menighedsråd inviterer til sangaften i Sognehuset. Det bliver en aften i Højskolesangbogens tegn,
hvor tidligere organist i Skrydstrup og Nustrup Kirker
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.

Arrangementer
Indsamling til Folkekirkes Nødhjælp

Via Dolorosa i Skrydstrup

Søndag den 10. marts
i Skrydstrup kirke

Langfredag den 19. april kl. 14.00 er der
en kort pilgrimsvandring i Skrydstrup sogKl. 9.00—12.30
nehave og på kirkegården. Den er bygget
op over den vej, Jesus vandrede til GolgaIgen i år samler Skrydstrup
og Bevtoft sogne ind til et godt formål. ta, Via Dolorosa (Smertens vej), hvor traDagen begynder med fælles gudstjeneste ditionen fortæller, at Jesus standsede et
i Skrydstrup kirke kl. 9.00. Derefter mø- antal gange.
des vi i Skrydstrup Sognehus, til en kop Vi standser også og læser nogle bibeltekkaffe, mens ruterne fordeles. Kl. 12.30 ster og ser på de illustrationer der er unmødes vi igen og resultatet gøres op,
dervejs.
mens vi snakker og får en let frokost.
Ruten er tilrettelagt så alle kan være
Man kan tilmelde sig til: Ole Juhl på tlf. med, også for gangbesværede. Som af2026 0782 eller man kan også bare møslutning er der langfredagsgudstjeneste
de op.
kl. 15.00 med sognepræst Peter Heini
Glistrup. Vandringen er
Fastelavn
arrangeret sammen med
Søndag den 3. marts kl. 10.00
Leif Nielsen.
Alle voksne og børn opfordres til at
Sæt kryds i kalenderen
komme udklædte. Efter gudstjenesten er
der fastelavnsfest i klubhuset,
arrangeret af Håndboldforeningen.

Forår og havetid
Når nu havesæsonen starter og der skal
klippes og beskæres træer, så modtager
vi gerne grene og træer, som kan bruges
til sankthansbålet.
Der laves en plads ved kirkens kapel
hertil .

Pilgrimsvandring ved Slivsø
lørdag den 8. juni kl. 9-14
Menighedsrådsmøder i Skrydstrup
21/3—25/4 og 23/5
Møderne er offentlige og afholdes i
Sognehuset kl. 19.30-21.30. Referater
kan ses på kirkens hjemmeside.

Aktiviteter
Nørkleklub i Sognehuset

Tirsdagskaffe i Sognehuset
Den 1. tirsdag i hver måned kl. 14.3016.30, er der eftermiddagshygge med
sang, fortælling og naturligvis kaffe og
kage.
Der er eftermiddagshygge følgende
dage: 5/3, 2/4 og 7/5.

Find strikkepinde, hæklenåle og
andet håndarbejde frem.

Alle er velkomne
Der er mulighed for at
bestille kirketaxi
(7454 2870)

Vi mødes hver tirsdag kl. 19.00 og
der er altid kaffe på kanden.

Kreativt værksted
For mere information kontakt Linda
Søegaard på tlf. 3032 3634
Hver fredag fra
kl. 10-13

Skrydstrupkoret

Skrydstrup kirke har sit eget kor.
Der øves hver onsdag
kl. 19.00-21.00
i Sognehuset
under ledelse af Allan Ørslev
tlf. 21574987
Flere korsangere er meget
velkomne.

Har du lyst til at male
og tegne, enten akryl
på lærred, akvarel på
papir, moderne ellers
klassiske ikoner, eller
noget helt andet.
Kreativt værksted er ikke et kursus, men
et samlingssted, hvor vi mødes og får inspiration af hinanden til at finde vores
eget udtryk.
Du kan få mere information om kreativt
værksted hos Leif Nielsen på 6134 8785
eller ikonmaleren@gmail.com

Kirkelige handlinger
Dåb:
Mikkel Rostgaard Sørensen

Begravelser/bisættelser:
Tage Petersen Thøgersen
Verner Berg Lund,
Terkil Otto Olsen
Jens Peter Fabrin
Dorte Frigast

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 tirsdag og torsdag 9-12 på 7454 1311 og onsdag 9-15 på 7450 4158
Menighedsrådsformand Dora Andersen, tlf. 3026 1874
Kirkeværge Thomas Jensen. tlf. 2259 9611
Kirkegårdspersonale tlf. 2048 5739

Kirkesanger Birgitte Hartvig-Sandholdt, tlf. 2781 4515

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

Kalender
3/3

Kl. 10.00

Fastelavnsgudstjeneste

5/3

Kl. 14.30

Tirsdagskaffe

7/3

Kl. 19.00

Sangaften med Allan Ørslev og Trine Kragelund

10/3

Kl. 09.00

17/3

Kl. 09.00

Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp. Fælles gudstjeneste med
Bevtoft kirke.
Gudstjeneste

21/3

Kl. 19.30

Menighedsrådsmøde

24/3

Kl. 10.30

Gudstjeneste

31/3

Kl. 10.30

Gudstjeneste

2/4

Kl. 14.30

Tirsdagskaffe

7/4

Kl. 10.30

Gudstjeneste

14/4

Kl. 09.00

Palmesøndag gudstjeneste

18/4

Kl. 19.00

Skærtorsdag gudstjeneste

19/4

Kl. 15.00

Langfredag—Via Dolorosa kl. 14.00 samt gudstjeneste

21/4

Kl. 10.30

Påskedag gudstjeneste

22/4

Kl. 14.00

2. påskedag. Fælles gudstjeneste i Haderslev Domkirke

25/4

Kl. 19.30

Menighedsrådsmøde

28/4

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Christian Munch

5/5

Kl. 09.00

Gudstjeneste ved Christian Munch

7/5

Kl. 14.30

Tirsdagskaffe

12/5

Kl. 10.30

Gudstjeneste

17/5

Kl. 10.30

Store Bededag—Konfirmation

19/5

Kl. 09.00

Gudstjeneste

23/5

Kl. 19.30

Menighedsrådsmøde

26/5

Kl. 10.30

Gudstjeneste

30/5

Ingen gudstjeneste

