Skrydstrup Kirkeblad
De farlige og forbudte spørgsmål!
Hvad ville der mon ske hvis nogen engang turde stille spørgsmål
ved den kristne tro? Ville præsten mon blive sur? Ville man blive
smidt ud af Folkekirken? Eller ville det være som i H. C. Andersens eventyr ”Kejserens nye klæder”, hvor en lille dreng er ærlig
og afslører hele bedraget?
Der er nok at tage fat i: Hvorfra fik Kain sin kone? Hvordan kom
alle verdens dyr ind i Noas ark? Og også mere alvorlige spørgsmål:
Hvordan kan man vide at den kristne tro er sand, når der findes
mange andre religioner? Hvordan kan Gud være god og kærlig,
når der er så meget ondt i verden? Der er
mange ting man kan undre sig over i Bibelen,
i kirkens ritualer og ordninger, i den kristne etik og kirkens dogmer. Noget der er svært at se sammenhængen eller fornuften i.
Må man stille den slags spørgsmål i Bevtoft og Skrydstrup sogne? Og findes der overhovedet svar på de farlige og forbudte spørgsmål? Jeg vil som
præst meget gerne deltage i en åben snak om alle tænkelige spørgsmål til den kristne tro. Der er ingen spørgsmål, som er forbudte og farlige for mig.
Der er blevet stillet spørgsmål til kirken og kristendommen i snart 2000 år og mange
har forsøgt at svare på dem. Der er skrevet tusindvis af bøger om alle tænkelige
spørgsmål, man kan stille til den kristne tro. De er samlet i det man kalder for
”apologetikken” – troens forsvar. Jeg har kun læst en lille brøkdel af disse bøger.
Alligevel vil jeg gerne invitere til et par aftener, hvor man kan komme med alle sine
spørgsmål – også de farlige og forbudte.
Jeg håber, at vi kan tænke sammen og blive klogere sammen. Hvis du er interesseret
i at være med så kontakt mig på 26221322 eller phg@km.dk
Sognepræst Peter Heini Glistrup
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Hilsen fra kirkegården
Skrydstrup kirkegård er som de fleste andre kirkegårde påvirket af samfundsudviklingen,
som betyder at flere bliver begravet i urner i stedet for at blive begravet i kister.
Ligeledes mærker vi at børnene flytter væk fra området og det har den betydning at der
bliver færre store familiegravsteder og man nøjes med at bevare gravsteder hvor den
nærmeste familie er begravet.
Denne udvikling betyder at der bliver ret mange kistegravsteder som ikke er i brug, ligesom der er anlagt flere
nye urnegravsteder for at følge efterspørgslen.
Udviklingen har accelereret de seneste 20-25 år, og det
gør noget ved kirkegårdens udseende, arbejdsmængde
og indtægtsgrundlag.
Sådan en udvikling giver selvfølgelig menighedsrådet rynker i panden, og har rådets bevågenhed. Menighedsrådet arbejder sammen med kirkegårdslederen på en plan således at kirkegården stadig kan være et attraktivt sted at besøge på trods af sorg og savn
som præger en kirkegård.
Hvordan gør man kirkegården til et attraktivt sted at besøge, for pårørende og alle som
har lyst at gå en tur på kirkegården?
Kort sagt mere græs og mindre grus og flere træer, således at kirkegården vil ændre karakter til mere at fremstå som et grønt parkområde.
Dette er en udvikling som vil tage flere år, men menighedsrådet har sat en proces i gang, og der er allerede
i foråret 2019 taget de første initiativer med fjernelse
af noget grus og nogle hækplanter og anlagt græs,
ligesom det er planen at et par hoved grus gange får
gruset skiftet ud med stenmel så de bliver bedre at
færdes på.

Fra Gram vil vi gerne sige tak for samarbejdet, vi føler os godt taget imod og vores store
ønske er at det skal være en god oplevelse at være bruger og gå en tur på kirkegården
og møde personalet.
Ulla Schmidt og Jørgen Boiskov Hansen

Arrangementer
Byfestgudstjeneste
Lørdag den 1/6 kl. 10.30 er der en festlig
børnevenlig gudstjeneste ved Skrydstrup
Sommerfest i teltet på sportspladsen. Vi vil
synge et par af de mest kendte og elskede
salmer og sognepræst
Peter Heini Glistrup holder
en prædiken. Inden gudstjenesten er der hyggelig
fælles morgenmad i teltet.

Pilgrimsvandring ved Slivsø
Bevtoft og Skrydstrup menighedsråd inviterer
til en pilgrimsvandring lørdag den 8/6.
Vi mødes ved Skrydstrup kirke kl. 09.00 og
kører sammen afsted. Vi vandrer godt 10 km
og undervejs vil der være tid i stilhed og også
en pause undervejs til lidt at drikke og spise,
som man selv medbringer. Vi slutter med at
køre tilbage til Skrydstrup sognehus, hvor vi
spiser frokost sammen og
taler om vandringen.
Tilmelding sker til Leif
Nielsen, Skrydstrup, på 6134
8785 eller Peter Glistrup,
Bevtoft, på 2622 1322.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til den næste
pilgrimsvandring, som er den 7/9, og som vil foregå i
stilhed.

Skt. Hans i sognehaven i Skrydstrup

Menighedsrådsmøder i Skrydstrup
20/6 og 29/8
Møderne er offentlige og afholdes i
Sognehuset kl. 19.30-21.30.
Referater kan ses på kirkens hjemmeside.

Traditionen tro, er der igen i år Skt. Hans i sognehaven den 23. juni. Arrangementet begynder kl. 17.00, hvor der laves aktiviteter for
børn, og vi tænder børnenes Skt. Hansbål ca.
kl. 17.30. Der bliver mulighed for at grille, som
menighedsrådet tænder op for kl. 17.45, og så
medbringer man mad til eget forbrug.
Pølser og drikkevarer kan købes af
Håndboldafdelingen.
De voksnes Skt. Hansaften begynder kl. 19, og
ca. kl. 20.00 tændes bålet.
NB. Vi modtager gerne grene til bålet, som kan

Aktiviteter
Sogneudflugt
Søndag den 22/9 går udflugten, efter
gudstjeneste, til Gråsten slot- og kirke,
hvor der er en guidet rundtur.
Vi spiser på Det Gamle Rådhus.
Vi regner med at være tilbage
ca. kl. 18.00.

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: 4/6 og 3/9.
Alle er velkomne

Pris pr. person er 130 kr. som betales i
bussen på
dagen.

Tilmelding til
Dora Andersen, tlf. 3026 1874

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.

Der er mulighed for at
bestille kirketaxi
(7454 2870)

Kreativt værksted
Hver fredag fra
kl. 10-13
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:
Laura Margrethe Warming Nielsen
Emil Nissen
Leo Cornelius Thinus

Begravelser/bisættelser:
Henning Juul Sørensen
Lissi Elkjær Lystmose
Kirstine Madsen
Anders Jørgen Brønk
Edith Brodersen

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
1/6

Kl. 10.30

Byfestgudstjeneste

2/6

Kl. 10.30

Gudstjeneste

9/6

Kl. 9.00

Pinsedags-gudstjeneste med Pinselæsninger

10/6

Ingen

16/6

Kl. 14.00

Gudstjeneste ved Christian Munch

20/6

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

23/6

Ingen

23/6

Kl. 17.00

Sankt Hans i sognehaven

30/6

Kl. 10.30

Gudstjeneste

7/7

Kl. 9.00

Gudstjeneste

14/7

Kl. 10.30

Gudstjeneste

21/7

Kl. 9.00

Gudstjeneste ved Christian Munch

28/7

Kl. 14.00

Gudstjeneste ved Christian Munch

4/8

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Christian Munch

11/8

Kl. 9.00

Gudstjeneste

18/8

Kl. 10.30

Gudstjeneste med velkomst af de nye konfirmander.
Kirkefrokost i Sognehuset.

25/8

Kl. 14.00

Gudstjeneste ved Christian Munch

2. Pinsedag. Der henvises til fælles pinsegudstjeneste i
Biskoppens have kl. 11.00

