Skrydstrup Kirkeblad
Skrydstrup kirke er endelig åben igen! Efter over 2 måneder, hvor kirken har
været lukket for at modvirke spredning af corona-virus, kan vi nu endelig åbne kirkedøren. Vi skal også hjælpes ad med fortsat at holde afstand, hoste i
ærmet, hilse uden fysisk kontakt, vaske/spritte hænder og blive hjemme hvis
vi ikke er helt raske.
Man kan nu også besøge kirken tirsdage og torsdage i dagtimerne. Spørg kirkegårdspersonalet hvis der skal låses op. Man kan gå på opdagelse i den
smukke kirke eller sætte sig i stille bøn og eftertanke.

Juni—Juli—August 2020

Drive In Gudstjeneste
Skrydstrup kirke lukkede som resten af samfundet den 12. marts på grund af coronaepidemien. Alle gudstjenester og arrangementer blev aflyst. Kort tid efter blev konfirmationen udsat til juni måned og de planlagte vielser blev en for en udsat.
Jeg har arbejdet hjemmefra og har blandt andet brugt tid på at ringe til nogle af de borgere i
sognet, som jeg ved har været meget alene. Jeg har også holdt nogle begravelser, som ikke
kunne udsættes. Det har været med en del særlige hensyn: Samtalerne blev holdt over telefon og Skype. Der var begrænset deltagerantal og man skulle holde afstand til hinanden. Det
har ikke været let for familierne.
Jeg besluttede hurtigt at fortsætte
med at skrive prædikener til søndagene og helligdagene. Min søn Elias
har hjulpet med at filme dem, så de
er blevet lagt ud på Facebook. Siden
kom også Birgitte og Gerda med og
bidrog med salmesang og orgelmusik. Det har vist sig at være et spændende, men tidskrævende arbejde.
Vi kan se at mange har haft glæde af dem – faktisk flere end det normale gudstjenestedeltagerantal.

Påsken er en af årets højdepunkter, og derfor var det ærgerligt, at vi ikke kunne fejre den i
kirken. Der blev i stedet arrangeret til en individuel vandring på kirkegården på langfredag,
og heldigvis var vejret fantastisk! Påskedag holdt vi for første gang nogensinde en drive-in
gudstjeneste på kirkens parkeringsplads. Det var en sjov og festlig oplevelse, så vi gentog
successen efter påske.
Corona-tiden har været en anledning til at tænke over livets store spørgsmål. Det har jeg
prøvet at tage op i prædikenerne som stadig kan findes på Facebook. Jeg tror aldrig vi bliver
de samme igen. En af de ting jeg håber vi tager med os er en ny vision for fællesskab og fællessang. Begge dele er i meget centrale i kirkens gudstjenester og aktiviteter. Jeg vil gerne
invitere jer alle til at være med!
Med venlig hilsen fra sognepræst Peter Glistrup

Konfirmation i Skrydstrup kirke
Lørdag den 20. juni kl. 10.30
Marcus Lybæk Fredskild, Hjortevænget 4, Haderslev

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
Pilgrimsvandring ad Kleinbahnstien
Bevtoft og Skrydstrup kirker inviterer til pilgrimsvandring den 14/6 kl 11.30.
Vi mødes på Bevtoft kirkes parkeringsplads og kører sammen ud og går ad
Klienbahnstien ca. 10 km. Der bliver sørget for frokost mm undervejs.
Tilmelding til Ole Juhl på 20260782 eller Peter Glistrup 26221322.
4 år i menighedsrådet
Knud Smidt er 59 år og gift med Karin. Han været med i menighedsrådet i snart 4 år.
Sognepræst Peter Heini Glistrup har spurgt Knud, hvordan han har oplevet at være
med i menighedsrådet.
”Det der har været mest spændende, har bl.a. været
sankthansaften i haven med stor deltagelse og godt vejr.
Vores kor til julekoncert. Tirsdagskaffe har jeg også været
til nogle gange, og lavet kaffe. Vi snakker om en masse
forskelige og spændene ting på møderne. Jeg har fået pedelposten i sognehuset, men der har ikke været meget
arbejde i det endnu. Jeg går tit en tur med hundene på
stien i sognehaven og forbi kirkegården, og nyder den
flotte og velplejede have og kirkegård. Til efteråret er der opstillingsmøde til det nye
menighedsråd til de næste 4 år. Og vil opfordre Jer til at møde op.”

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: Der er INGEN tirsdagskaffe i juni,
der er altid kaffe på kanden.
juli og august.
For mere information kontakt Linda
Alle er velkomne
Søegaard på tlf. 3032 3634
Der er mulighed for at
bestille kirketaxi

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.

18/6

Referater kan ses på kirkens
hjemmeside.

Eller kig ind til en snak og en kop kaffe.

Kirkelige handlinger
Dåb:

Thor Kaasgaard Dyhr Bangert
Vielser:
Liselotte Bohnsen og Kim Ærenlund Jensen
Begravelser/bisættelser:
Erik Fog Hornbøl
Kjeld Freddy Nielsen
Christian Ludvigsen

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

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

Kalender
1/6

Fælles gudstjeneste AFLYST

2/6

Kl. 14.30

Tirsdagskaffe AFLYST

7/6

Kl. 10.30

Gudstjeneste

14/6

Kl. 09.00

Gudstjeneste

14/6

Kl. 11.30

Pilgrimsvandring

18/6

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

20/6

Kl. 10.30

Konfirmation

21/6

Ingen gudstjeneste

23/6
28/6
5/7

Kl. 10.30
Kl. 16.00

Sankt Hans fest AFLYST
Gudstjeneste med Christian Munch
Gudstjeneste med Christian Munch

12/7

Kl. 09.00

Gudstjeneste med Christian Munch

19/7

Ingen gudstjeneste

26/7

Kl. 10.30

Gudstjeneste

2/8

Kl. 10.30

Gudstjeneste

9/8

Kl. 09.00

Gudstjeneste

16/8

Kl. 10.30

Gudstjeneste med konfirmandvelkomst

23/8

Kl. 09.00

Gudstjeneste med Christian Munch

30/8

Kl. 09.00

Gudstjeneste
Orienteringsmøde

Om kommende menighedsrådsvalg vil senere blive annonceret på
Facebook og kirkens hjemmeside.

