Skrydstrup Kirkeblad
Påsken er et højdepunkt i året i kirken. Der er ekstra gudstjenester og de er anderledes
end resten af året. Det handler om det centrale i den kristne tro. Jeg synes det er en
utrolig stærk oplevelse at følge med på den enorme rutschetur fra fest og glæde gennem
løgn og svigt, sorg og smerte til forløsning og jubel.
Palmesøndag er begyndelsen på påskefesten. Vi fejrer det med en festlig gudstjeneste.
Alle får en palmegren i hånden, så vi er med som folkemængden, der vifter med palmegrenene. Det stærke budskab er at Jesus ikke ville tage magten, men søge freden.
Skærtorsdag er gudstjenesten om aftenen, fordi vi følger Jesus til det sidste måltid med
sine disciple. Han giver dem nadveren, og vi deler den med hinanden. Efter nadveren hører vi om Judas der forråder Jesus med et
kys. Gudstjenesten slutter med at lyset i kirken slukkes, alteret
bliver ryddet for blomster og sølvtøj. Orgelet spiller dystert og
sørgmodigt og sender os ud i aftenen.
Langfredag begynder vi med en meditativ vandring på kirkegården og i sognehaven. Undervejs standser vi ved 14 små stationer,
som svarer til 14 stationer på ”Via Dolorosa” – den smertens vej,
som Jesus gik ud til Golgata langfredag. I kirken er alteret tomt og
musikken i mol. Vi hører de lidelsesfulde læsninger om Jesus, der dødsdømmes, tortureres og korsfæstes. Det rører dybt og
sætter mange tanker i gang. Vi dvæler ved det mørke denne dag, fordi vi tror det er godt for os som mennesker. Der
er grund til at Jesus skulle dø på korset.
Påskedag skal helst være en solskinsmorgen, for Jesus stod
op som solen i morgenrøden. Ved gudstjenesten råber vi sammen til alle fire verdenshjørner i kor: Kristus er opstanden – ja sandelig opstanden! Og vi synger de mest elskede påskesalmer som fx
”Påskeblomst, hvad vil du her” og ”Krist stod op af døde”.
Vi fejrer at Jesus ikke bare selv opstod, men at han overvandt døden for os, og banede vejen til det evige liv!
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Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 8/3 er der indsamling til Folkekirkes Nødhjælp i Bevtoft og Skrydstrup
sogne. Det begynder med fælles gudstjeneste i Bevtoft
kirke kl. 9.00. Derefter mødes vi i Bevtoft præstegård til en
kop kaffe, og ruterne fordeles. Vi samler ind i begge sogne
til ca. kl 12. Derefter mødes vi igen i præstegården, hvor
resultatet gøres op, mens vi snakker og får en let frokost.
Man kan tilmelde sig til Ole Juhl på tlf. 2026 0782 eller man
kan bare møde op.

Godnathistorier i Kirken
Den 25/3 kl. 17.00 er der Godnathistorie for børn og deres familier.
Peter fortæller bibelhistorie og vi synger børnevenlige sange. Denne gang er det i
sognehuset med spisning bagefter. Man må gerne medbringe
pude og sovebamse, hvis man har lyst.
Man må gerne tilmelde sig til Sognepræst Peter Glistrup eller
bare komme.
Arrangementet er gratis og alle er velkomne!
Konfirmation 8. maj kl. 10.30
Mathilde Davidsen Gram, Bygmarksvej 32, Skrydstrup
Karoline Biel, Bygmarksvej 16, Skrydstrup
Anne Kæstrup Jensen, Ærtevej 7, Skrydstrup
Hans Christian Hindbo-Lorenzen, Vesterled 2, Skrydstrup
Lærke Holden, Vesterled 2, Skrydstrup
Frey Kipp Antonsen, Havremarksvej10, Skrydstrup
Liam Hayton, Havremarksvej 20, Skrydstrup
Martin Dyrhave Havnemark Jensen, Hørlykkevej 2, Skrydstrup
Magnus Holm Nissen, Møllebakken 28, Skrydstrup
Marcus Lybæk Fredskild, Hjortevænget 4, Haderslev

Peder Bergholdt Madsen har været med i menighedsrådet for Skrydstrup kirke siden
2016. Peder arbejder som Distriktchef hos Volvo Entreprenørmaskiner A/S. Alligevel
har Peder taget sig tid til at gå ind i menighedsrådet, og har påtaget sig opgaven som
næstformand og kontaktperson. Sognepræst Peter Glistrup har stillet Peder nogle
spørgsmål om hans oplevelse af menighedsrådsarbejdet.
Hvordan har det været for dig at være med i menighedsrådet? Hvad har du fået ud
af det?
Jeg havde lyst til at gå ind i menighedsrådet fordi jeg forventede det ville være
spændende, og den forventning er blevet indfriet. Jeg havde en mission, og den synes jeg er lykkedes. Via menighedsrådet har jeg truffet en masse spændende mennesker, og haft nogle behagelige oplevelser. Jeg har været med til at tage nogle
spændende beslutninger, som jeg også gør i mit job, og jeg oplever at der kommer
noget ud af det arbejde vi lægger i vores anstrengelser.
Hvilke opgaver har man som kontaktperson i menighedsrådet og hvordan har det været at have den opgave?
En kontaktpersen er vedkommende, der har med personalet at gøre. Det er vedkommende, der tager sig af den
årlige medarbejdersamtale, konflikthåndtering samt almene personaleopgaver. Det har været spændende at
løse de opgaver, der er blevet mig pålagt, og det agter
jeg også at gøre fremadrettet 

Menighedsrådsvalg 2020
Til efteråret er der valg til menighedsrådet, og derfor vil der tirsdag den 12. maj være orienteringsmøde omkring arbejdet i menighedsrådet og information omkring
opstilling og valg til menighedsrådet.

Så hvis du går og har et ønske om at være med i et menighedsråd, og vil vide mere,
så mød op i Sognehuset 12/5 kl. 17.00

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: 3/3, 7/4 og 5/5.
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 korsanger 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.

19/3, 23/4 og 28/5.

Referater kan ses på kirkens
hjemmeside.

Eller kig ind til en snak og en kop kaffe.

Kirkelige handlinger
Dåb:
Elias Theodor Bonde Mouritsen
Magne Christensen
Begravelser/bisættelser:
Paul Nissen Jensen
Frida Elisabeth Friis

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
1/3
3/3
8/3
15/3

Kl. 09.00
Kl. 14.30
Kl. 10.30

Gudstjeneste
Tirsdagskaffe
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste ved Christian Munch

19/3
22/3
29/3

Kl. 19.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste
Gudstjeneste

5/4

Kl. 09.00

Palmesøndags gudstjeneste

7/4

Kl. 14.30

Tirsdagskaffe

9/4

Kl. 18.30

Skærtorsdags gudstjeneste

10/4
12/4
13/4

Kl. 15.00
Kl. 10.30

19/4

Kl. 09.00

Langfredags gudstjeneste. Via Dolorosa kl. 14.00
Påskedags gudstjeneste
Ingen gudstjeneste. Der henvises til fælles gudstjeneste i
Haderslev domkirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Christian Munch

23/4

Kl. 19.30

Menighedsrådsmøde

26/4

Kl. 10.30

Gudstjeneste

3/5

Kl. 09.00

Gudstjeneste

5/5

Kl. 14.30

Tirsdagskaffe

8/5

Kl. 10.30

Konfirmation

10/5

Kl. 10.30

Gudstjeneste

17/5

Kl. 09.00

Gudstjeneste

21/5

Ingen gudstjeneste

24/5

Kl. 10.30

Gudstjeneste

28/5

Kl. 19.30

Menighedsrådsmøde

31/5

Kl. 09.00

Gudstjeneste

