Skrydstrup Kirkeblad
År 2020 vil gå over i historiebøgerne. Jeg tror aldrig, vi vil
glemme, da corona-epidemien brød ud og samfundet lukkede ned. Stor var glæden var i sommers, da det så ud til
at blive godt igen. Og ligeså stor er ærgrelsen og tristheden
over, at vi nu igen er ramt af coronaen. Det er forfærdeligt
for de mennesker, som bliver syge, for dem der dør og for
dem der mister en, de holdt af. Der er også mange andre,
som er hårdt ramt socialt, psykisk og økonomisk. Meget er
blevet aflyst, bl.a. for konfirmanderne. Forsamlingsforbuddet rammer dåbsfamilier, brudepar, de pårøren-de ved en
begravelse og alle os andre. Vi lider under de mange nye
restriktioner. Der kræves udholdenhed i kampen. Hvor
længe skal vi plages med corona? Holder det nogensinde
op?
Nu står adventstiden og julen for døren. Det er jo den tid, hvor vi netop plejer at
mødes ekstra meget for at hygge sammen. Det bliver en anderledes jul i år. Men på
trods af coronaen, så lad os ikke opgive julefejringen! Vi har netop nu brug for julens
varme og glæde. Jeg tror også, vi har brug for at blive mindet om juleevangeliets
stærke budskab: Gud ikke er ligeglad med os i vores trængsler, men kom til os i
Jesus Kristus. I ham blev et håb tændt
for menneskeheden, for han var stærkere end sygdom og død. Han kæmpede
for de svage og lærte os at gøre det samme. Lad os være kreative og finde måder, at nyde julens fællesskab! Og lad os
især huske dem, som er ramt af corona
på den ene eller anden måde.

December—Januar—Februar 2020/21

Julen i Skrydstrup kirke
Skrydstrupkoret synger julen ind med De ni læsninger
6/12 kl. 16.00 og kl. 19.00 i Skrydstrup Kirke
Julestemningen får et ekstra hak opad, når Skrydstrupkoret er klar med deres julekoncert.
Julekoncerten kombineres med De ni læsninger, der er en rigtig juletradition, som danskerne har lånt fra England. De ni læsninger er ni udvalgte steder fra Biblen, som fortæller om skabelsen, syndefaldet, forudsigelsen om Jesu fødsel, og frem til Jesu fødsel.
Skrydstrupkoret synger masser af god julemusik imellem læsningerne, ligesom der også
bliver god mulighed for menigheden til at synge med på skønne julesalmer.
Pga. corona-situationen og begrænsninger på deltagerantal, er det nødvendigt at bestille plads. Dette gøres ved
at man booker en bænk, som vi opfordrer til selv at fylde
op. Der kan sidde max. 5 på hver bænk.
Der kan bookes plads fra mandag den 30/11 kl. 8.00 ved
præstesekretær Dorte Jensen-Simonsen på mail: dorje@km.dk eller på telefon (Se oplysninger side 5). Der oplyses ønskede klokkeslæt, navn,
telefonnr. Samt antal der ca. skal sidde på bænken.

Juleaften i Skrydstrup kirke
Juleaften fejrer vi i år med 3 gudstjenester.
Kl. 10.00, kl. 15.00 og kl. 16.00
På grund af Corona-restriktionerne med det begrænsede antal, der må
være i kirken, skal der i år bestilles plads i kirken på forhånd.
Når man bestiller plads, booker man en hel bænk som vi opfordrer til I
selv fylder op. Der kan sidde max. 5 på hver bænk.
Dette foregår ved at man fra tirsdag den 15. december kl. 8.00 kan
booke plads ved præstesekretær Dorte Jensen-Simonsen på mail:
dorje@km.dk eller på telefon (Se oplysninger side 5).
Her oplyses klokkeslæt for gudstjenesten, navn, telefonnummer og antal personer der
cirka skal sidde på bænken.
Når man kommer juleaften, dørene åbner 10 min. før start, vil man i døren få anvist sin
bænk i kirken.
Vi håber, at denne måde, kan give en ligeså hyggelig og stemningsfuld dag som det
plejer.

Julekalender
I disse tider med restriktioner, aflysninger og sociale bobler, har vi i Skrydstrup og Bevtoft
kirker ønsket at gøre lidt ekstra for sognene.
Derfor kan man fra 1. december følge med i kirkens julekalender, på kirkens Facebook side,
hvor der hver dag vil være en ny låge at åbne.
Bag lågerne vil der enten være en oplæst tekst, et musikstykke eller en sang, alle sammen
indtalt/spillet af konfirmander, musikskoleelever/lærer, præst, organist og kirkesangere.
Vi håber at kunne glæde alle med kalenderen.
God fornøjelse.

Det nye menighedsråd
Første søndag advent tiltræder det nye menighedsråd i Skrydstrup sogn.
For peroden 2020-2024 er de seks folkevalgte: Lene Østergaard Hansen, Susanne Elsborg,
Lars Brandi Jensen, Dora Andersen, Peder Bergholdt Madsen og Knud Smidt. Stedfortrædere
blev Linda Søgaard og Linda Petersen.
Der skal samtidig lyde en stor tak til Inge Marie Ehmsen Juhl, Susanne Wraae Jensen og Thomas Holm Jensen for deres indsats i menighedsrådet i de forgangne år!
Lene Østergaard Hansen er ny i menighedsrådet i Skrydstrup sogn.
Lene er 53 år gammel og stammer fra Christiansfeld. Hun og hendes
mand Alan bor på Ærtevej. Det er 12 år siden de flyttede til byen,
men heraf har de 3 år været i Californien med flyvevåbnet. Lene og
Alan er kendt på vejen som dem med rensdyr med lys i haven. Lene
arbejder som kirkegårdsmedhjælper og kirketjener i Øster Lindet
sogn, så hun kender en del til kirkens liv og arbejde. Sognepræst
Peter Glistrup har interviewet Lene til kirkebladet:
Hvilke tanker har du gjort dig om at komme med i menighedsrådet? ”Jeg ser frem til og glæder mig til at være med i menighedsrådsarbejdet. Jeg vil gerne være med til at arbejde for
gode samarbejdsrelationer mellem menighedsrådet og de ansatte. Jeg vil være med i den
fremtidige udvikling af kirkegården.”
Hvad synes du om Skrydstrup kirke? ”Jeg synes først og fremmest, at kirkegården bliver holdt
pænt. Det glæder mig meget at se”
Hvad er dine interesser? ”Jeg interesserer mig meget for indretning efter feng shui principper.”
Hvad laver du i din fritid? ”Jeg har en klinik med alternativ behandling med æteriske olie og
kinesiologi. Og så nyder jeg at sysle i hus og have med min mand.”

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 fortælling og naturligvis kaffe og kage.
håndarbejde frem.
Der er eftermiddagshygge følgende daVi mødes hver tirsdag kl. 19.00 og
ge: 5/1 og 2/2 (med forbehold for
der er altid kaffe på kanden.
aflysning)
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 korsangere er meget velkomne gerne se hvad
du laver.

Koret ledes af Allan Ørslev
tlf. 2157 4987

Menighedsrådsmøder i Skrydstrup
Nye mødedatoer fastsættes efter
konstituering af det nye menighedsråd

Møderne er offentlige og afholdes i
Sognehuset kl. 19.30-21.30.
Referater kan ses på kirkens
hjemmeside.

Du kan få mere information hos Leif
Nielsen på
61348785 eller
ikonmaleren@gmail.com.
Eller kig ind til en snak og en kop kaffe.

Kirkelige handlinger
Dåb:
Christian Fast Abrahamsen
Begravelser/bisættelser:
Ruth Margrethe Schmidt, Else Maria Christine Fuchs,
Ernst Evald Hansen
Nytårsdag
På årets første dag er der gudstjeneste i Skrydstrup kl. 14.00
Peter holder sin nytårsprædiken og vi synger de smukke nytårssalmer.
Efter gudstjenesten er alle velkomne i sognehuset, hvor
menigheds rådet byder på et glas champagne eller sodavand, og vi
ønsker hinanden godt nytår.
Godnathistorier i Kirken
Den 13/1 kl. 16.30-17.00 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!

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
Kirkegårdspersonale tlf. 2048 5739 eller 2917 1417
Kirkesanger Birgitte Hartvig-Sandholdt, tlf. 2781 4515

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

Kalender
28/11
29/11
6/12

Kl. 14.30

13/12
20/12
24/12

Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 15.00
Kl. 16.00
Kl. 10.30

25/12
26/12
27/12
1/1
3/1
5/1
10/1
17/1
24/1
31/1
2/2
7/2
14/2
21/2
28/2

Kl. 16.00
og 19.00

Kl. 14.00
Kl. 10.30
Kl. 14.30
Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 15.00
Kl. 14.30
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 09.00

Børnevenlig gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Julekoncert med De 9 læsninger.
Tilmelding nødvendigt (Se nærmere inde i bladet)
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Julegudstjeneste
Tilmelding nødvendigt (Se nærmere inde i bladet)
Juledag gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Ingen gudtjeneste
Nytårsgudstjeneste
Gudstjeneste
Tirsdagskaffe
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Tirsdagskaffe
Gudstjeneste
Fastelavn, børnevenlig gudstjeneste og fest
Gudstjeneste ved Christian Munch
Gudstjeneste

