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Arrangementer
Julekoncert med De 9 læsninger

Nytår 1. januar

Skrydstrup kirke 2. søndag i advent
kl. 19.00

i Skrydstrup kirke kl. 16.00
Efter gudstjenesten vil vi ønske
hinanden et godt nytår og
menighedsrådet inviterer alle til
kransekage og champagne i
sognehuset.

Skrydstrupkoret giver koncert med en
masse dejlige julesange og salmer.
Konfirmanderne vil medvirke ved
evangelielæsningerne.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på kaffe og æbleskiver i
Sognehuset.

Alle er hjerteligt velkomne og der er
gratis adgang.

Alle er hjerteligt velkomne

Julegudstjeneste i Skrydstrup kirke
Traditionen tro, afholdes der 2 julegudstjenester i
Skrydstrup kirke.
Kl. 13.00 er der børnevenlig gudstjeneste
kl. 14.30 er der en stemningsfuld julegudstjeneste.

Alle er hjerteligt velkomne

Godnathistorier i Kirken

Fastelavnsgudstjeneste

Skrydstrup kirke vil gerne invitere alle
sognets børn til at komme og høre
godnathistorier i kirken.

Søndag den 23/2 kl. 10.00

Det er onsdag den 15/1 kl 16.30-17.00.

Alle voksne og børn
opfordres til at
komme udklædte.

Sognepræst Peter Heini Glistrup fortæller fra
Efter gudstjenesten er
børnebibelen, og vi
der fastelavnsfest i
synger nogle sjove
klubhuset, arrangeret af
børnesange med
Håndboldforeningen.
fagter.

Kirken er også for børn
Man er velkommen til at medbringe tæppe,
Der er i den kommende tid en del arrangedyne eller pude for hyggens skyld.

Renovering af kapellet
Menighedsrådet har iværksat renovering af
gravernes opholdsfaciliteter ved kapellet.

menter i kirken, som er særligt børnevenlige. Det er godt, fordi kirkens fællesskab og
budskab er for alle mennesker i alle aldersgrupper.

Hver gang et barn bliver døbt, tales der om
Der her ikke være nogen vedligeholdelse siden
opførslen i 1986, så det har gennem længere opgaven med at oplære i den kristne tro.
Det er ikke kun forældrenes og faddernes
tid været tiltrængt.
opgave.
Nu bliver der lagt nye klinker på gulvene, der
Som kirke og menighed har vi også en opbliver tapetseret og malet både vægge og
lofter, og alle de tekniske installationer, vand gave med at oplære børnene. Vi skal forog el, bliver udskiftet hvor det er nødvendigt. tælle dem, at Gud i himlen elsker dem, pasDer bliver lavet brusekabine, så der bliver mu- ser på dem, og at de altid må be’ til Gud.
lighed for at tage bad. Inventaret bliver fornyet
Børnene har også meget at give til kirkens
med nyt køkken. Det offentlige toilet vil også
fællesskab: deres umiddelbarhed, nysgerblive renoveret.
righed og glæde.
Vi håber snart, at graveren kan tage de nye
faciliteter i brug, og at de kan være tidssvarende i mange år fremad.
Sognepræst Peter Heini Glistrup

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: 3/12 (husk pakke til pakkeleg),
der er altid kaffe på kanden.
7/1 og 4/2
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.

16/1 og 20/2

Referater kan ses på kirkens
hjemmeside.

Eller kig ind til en snak og en kop kaffe.

Kirkelige handlinger
Dåb:
Viktor Winther Eskildsen
Jason Møller Burkhart Mulbjerg
Frida Bekker-Søberg
Vielser:
Sisse Charlotte Weedfald Guldager &
Lars Guldager Kristensen

Begravelser/bisættelser:
Ingrid Birkebæk
Grethe Maarup
Mary Ingeborg Lund
Rie Vergo
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
30/11
1/12
3/12

Kl. 14.30
Kl. 14.30

Børnevenlig julegudstjeneste (Se forsiden)
Ingen gudstjeneste
Tirsdagskaffe. Husk en pakke til pakkespil.

8/12
15/12

Kl. 19.00
Kl. 10.30

Julekoncert med De 9 læsninger
Gudstjeneste med minikonfirmandafslutning

22/12

Kl. 09.30

Gudstjeneste

24/12

Kl. 13.00

Juleaften, børnevenlig

24/12

Kl. 14.30

Juleaften

25/12
26/12

Kl. 09.30

Juledag
Ingen gudstjeneste

29/12

Kl. 16.00

Julesøndag ved Christian Munch

1/1

Kl. 16.00

Nytårsdag

5/1

Kl. 10.30

Hellig tre konger dag ved Christian Munch

7/1

Kl. 14.30

Tirsdagskaffe

12/1

Kl. 09.30

Gudstjeneste

15/1

Kl. 16.30

Godnathistorier i kirken

16/1

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

19/1

Kl. 10.30

Gudstjeneste

26/1

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Christian Munch

2/2

Kl. 14.00

Kyndelmisse gudstjeneste. Møde med konfirmandforældre.

4/2

Kl. 14.30

Tirsdagskaffe

9/2

Kl. 16.00

Gudstjeneste ved Christian Munch

16/2

Kl. 09.30

Gudstjeneste ved Christian Munch

20/2

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

23/2

Kl. 10.00

Fastelavns gudstjeneste

