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Velkommen

Indhold

Så blev det endelig forår. Det er
atter blevet grønt på kirkegården,
blomsterne er sprunget ud, og
kirken står badet i lys, så mosaikkerne fremstår på smukkeste
vis. Præcis, som det er foreviget
på bladets forside af Timo Kofod.

hvor Birthe Rønn Hornbech
gæster Skåde Sogn først som
gæsteprædikant og efterfølgende som foredragsholder.
Du kan læse mere om begge
arrangementer i kirkebladet på
side 8 og 9.

I de kommende uger siger konfirmanderne fra Kragelundskolen
og Skåde Skole ”ja” i kirken, og
samtidig bevæger vi os ind i en
periode, hvor de fleste studiekredse, klubber og caféer holder
sæsonafslutning. Men inden da
afsluttes sæsonen med Torsdagsklubbens årlige sommerudflugt
og en sommerfest for hele sognet,

Sommeren byder på sommeraftensang hver onsdag i Lyseng
Kirke. Herudover kan du glæde
dig til en række koncerter, som
er beskrevet på side 7.
Velkommen og god fornøjelse
med årets andet kirkeblad,
som dækker den kommende
sommerperiode!

Præsten har ordet.................. 03
Info fra kirken......................... 04
Konfirmation.......................... 05
For børn.................................. 06
Koncerter................................ 07
Arrangementer....................... 08
Arrangementer....................... 09
Opslagstavle........................... 10
Aktiviteter maj og juni............ 11
Aktiviteter juli og august ....... 12

Kontakt
Kirkekontoret
Marianne Meidahl
Telefon: 86 27 17 73
malm@km.dk
Højmarkvej 47, 8270 Højbjerg
Personregistrering Syd
Telefon: 87 33 44 77
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby
Anne-Mette Bruus
Mail: amje@km.dk
Charlotte Glavind-Teute
Mail: cgl@km.dk
Kirkegårdskontoret
Josef Pedersen
Telefon: 86 27 78 68
jfp@km.dk
Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg

Provst og sognepræst
Jette Marie Bundgaard-Nielsen
Telefon: 86 27 77 30
jmbn@km.dk

Kirkeværge
Peter Juhl Hansen
Telefon: 61 73 47 19
evajhan@gmail.com

Sognepræst
Lene Juhl Kofod
Telefon: 25 52 01 58
ljk@km.dk

Frederikskirken
Hørhavevej 3
8270 Højbjerg
www.frederikskirken.dk

Sognepræst
Lisbeth Lindegaard
Telefon: 86 27 82 00
lmli@km.dk

Sognegården
Højmarkvej 47
8270 Højbjerg

Sognepræst
Malene Vangsøe Bitsch
Telefon: 23 80 08 03
mvb@km.dk

Kirkegårdsleder
Thomas Brevik
Telefon: 40 12 30 10
tcb@km.dk

Tilknyttet, pastor
Jens Maibom Pedersen
Telefon: 60 65 18 72
jmp@diakonhojskolen.dk

Kirketjenere
Poul Porup og Stine Pedersen
Telefon: 20 43 71 57
kirketjener@frederikskirken.dk

Organist
Anders Brunsholt Frederiksen
Telefon: 22 41 78 14
organist@frederikskirken.dk

Sognemedhjælper
Sara Baj Svensson
Telefon: 21 60 13 53
sognemedhj@frederikskirken.dk

Menighedsrådsformand
Jens Holger Geil
Telefon: 23 31 01 49
geil@mail.dk

Velkommen

Lyseng Kirke
Bushøjvej 188
8270 Højbjerg

2

Kirken går ud
Sommertid er udetid. Vi bevæger
os ud i det fri. Det er ikke altid, vi
har det bedste vejr på vores breddegrader. Men lyset er her. Det
særlige nordiske lys, der vidner
om lykke og lyse nætter. Sanserne
skærpes med dufte og syner. Det
er som om, det himmelske er tættere på og vidner om, at livet rummer mere, end vi selv kan forstå.
Kirken går også ud, når det er
sommer. Med himlen åben over
vore hoveder bliver der på alle
måder højere til loftet. Evangeliet kan pludselig høres på en ny
måde, når rammerne ændrer sig.
Ligesom de ændrede rammer kan
kalde på andre kirkegængere end
dem, der plejer at opsøge søndagens gudstjeneste. Vi har i flere år
haft tradition for fælles udendørsgudstjeneste i Hørhaven, hvor alle
præster deltager. Det gentager vi
i år, hvor jeg som ny provst har
lovet at prædike. Alle er velkomne
med madkurv og havestole.
Det er også blevet muligt med
udendørs vielser. Vi kan ansøge
biskoppen om at få et egnet sted
godkendt, hvis præst og brudepar kan stå inde for, at de praktiske ting omkring afviklingen er
i orden. Det at afvikle udendørs
vielser på vores breddegrader
kræver en del praktik, som ikke
altid er gennemtænkt.

Kirkerum og uderum
Jeg har oplevet, at en udendørs
vielse kan være utrolig nærværende med stor lydhørhed i forhold til at bringe ens egen eksistens i samtale med det kristne
budskab. Men jeg har også oplevet, at brudepar ikke har gjort sig
klart, hvor stort et arbejde det er
selv at skabe de rammer, man ellers får forærende med kirkerummet. Det gamle kirkerum kan
sætte en ramme og en retning,
som er en del af en større sammenhæng. Rummet taler med en
historie og en tradition i ryggen,
som vi har brug for at være en
del af ved de store begivenheder i
vores liv. Rummet vidner om dåb,
begravelser og andre overgange i
vores liv, som taler med ind i det
nuværende liv. Afdøde forældre
og bedsteforældre, som måske ligger ude på kirkegården, er på den
måde også til stede i erindringen. Derfor hænger kirkerummet
og den åbne himmel sammen. Vi
taler om at gå i kirke. Vi går ind i
kirken for at hente styrke og fortolkning til vores liv, så vi kan gå
ud igen – ud under Guds himmel
med de glæder og bekymringer,
der møder os.
At gå sig til en afklaring
Derfor kan det være berigende
at bringe elementer fra de to
rum i samtale med hinanden. Jeg

tror, det er en af årsagerne til, at
også kirkevandringer er blevet
populære her i sommertiden. Pilgrimsvandringer kaldes det også.
De findes i forskellige udgaver.
Nogle steder mødes man først til
gudstjeneste i kirken og går bagefter ud i landskabet til andre kirker med indlagte stationer undervejs. Stationer både med åndelig
og kropslig føde. Der bliver drøvtygget på mere end et plan: Mad
og energi skal der til undervejs,
men der skal også refleksion til.
Det kristne budskab, at der findes
en verden, der er større end min
med nye muligheder, når mine er
brugt op – det kan være svært at
få ind i hovedet. Det kan hjælpe
med forståelsen, når vi bevæger
os. Når vi går, kan virkeligheden
bedre fæstne sig i kroppen. Hvem
har ikke prøvet at gå sig til en afklaring eller til nye ideer.
Det handler altså om, at vi som
mennesker har brug for at få nyt
lys ind. Lys, der kan være med til
at afspejle og fortolke vores liv.
Det får vi ved at gå ind og ud af
kirkerummet, og det får vi ved at
gå ud i det særlige nordiske lys,
som vi bærer med os ind i vintermørket:
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.
(Salme nummer 731)
Jette Marie Bundgaard-Nielsen,
provst og sognepræst

Præsten har ordet
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Sogneindsamling
– tak for hjælpen!

12 gode grunde til at blive
i folkekirken

I Skåde Sogn blev der ved sogneindsamlingen 12.
marts indsamlet 33.000 kroner til Folkekirkens
Nødhjælp. Tusind tak til alle – både indsamlere og
bidragydere samt dem, der bidrog med praktisk
hjælp i sognegården. Også tak til børnekoret, som
gav en flot koncert ved indsamlingens afslutning.

1. Hvis du vil være med til at støtte, at de mange
smukke kirkebygninger fortsat kan stå velholdte i
landskabet, så bliv
2. Hvis du tror, at der er mere at sige om tilværelsen
end det, videnskaben og fornuften kan levere af
forklaringer, så bliv
3. Hvis du mener, at de åndelige og menneskelige
værdier, kirken står for, er væsentlige, så bliv
4. Hvis du vil have, at der er et sted, hvor alle er
velkomne, også dem, der søger og tvivler – et sted,
hvor sandheden ikke er fastlåst, men i bevægelse
– så bliv
5. Hvis du vil støtte det blomstrende kultur- og
musikliv, som har hjemme i kirken og dens lokaler,
så bliv
6. Hvis du er glad for, at der er et sted, hvor man
altid kan gå hen og tale med en, uden at det skal
registreres og journalføres, så bliv
7. Hvis du glæder dig over, at folkekirken bruger
tid, kræfter og penge på at hjælpe dem, der falder
igennem det offentliges sikkerhedsnet, så bliv

Billede af tidligere provst
og sognepræst hængt op
Nu er rækken med portrætter af tidligere præster
i Skåde Sogn opdateret. Det skete, da vores
kirkeværge kunne hænge billedet af tidligere
provst og sognepræst Knud-Erik Bager Jensen
op. Knud-Erik var ansat ved Frederikskirken i
perioden 1991-2016. De sidste 18 år fungerede
han også som provst for Aarhus Søndre Provsti.
Billederne kan ses i gangen mellem kirkerummet
og dåbsværelset.

Info fra kirken

8. Hvis du vil spare dine pårørende for selv at skulle
arrangere din begravelse, når den tid kommer, så
bliv
9. Hvis tanken om, at Gud elsker alle mennesker
– også de fremmede og dem, som ingen bryder sig
om – siger dig noget, så bliv
10. Hvis du er tryg ved et sted med ritualer, der
markerer overgangene i dit liv, og skaber mening
og sammenhæng, så bliv
11. Hvis du vil bevare et sted, hvor der er plads til
os alle, som vi er, så bliv
12. Hvis du vil savne folkekirken, hvis den ikke var
der, så bliv
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Nye konfirmandhold begynder efter sommerferien
Næste sæsons konfirmationsforberedelse skydes i gang med en gudstjeneste for de nye konfirmander og deres forældre i Frederikskirken.
Her vil konfirmanderne møde deres underviser
og få at vide, hvad der skal ske i det kommende
år til konfirmationsforberedelsen. Datoerne for
gudstjenesterne er:
Tirsdag 15. august, klokken 17.00
Skåde Skole (7.a + 7.b + 7.c)
Torsdag 17. august, klokken 16.30
Kragelundskolen (7.a + 7.b) og Dalgården
Torsdag 17. august, klokken 17.30
Kragelundskolen (7.c + 7.d) og Dalgården
Informationsbrev om forløbet, undervisningsdatoer og så videre uddeles via skolerne før sommerferien.

Datoer 2018

Datoer 2019

Konfirmation Kragelundskolen
Lørdag 21. april, klokken 09.30: 7.c
Lørdag 21. april, klokken 11.00: 7.d
Søndag 22. april, klokken 09.30: 7.a
Søndag 22. april, klokken 11.00: 7.b

Konfirmation Kragelundskolen
Lørdag 11. maj, klokken 10.00: 7.d
Søndag 12. maj, klokken 09.30: 7.a
Søndag 12. maj, klokken 11.00: 7.b

Konfirmation Skåde Skole
Fredag 27. april, klokken 09.30: 7.c
Fredag 27. april, klokken 11.00: 7.b
Lørdag 28. april, klokken 10.00: 7.a
Elever fra Dalgården undervises og konfirmeres
sammen med elever fra Kragelundskolen.

Konfirmation Skåde Skole
Fredag 17. maj, klokken 09.00: 7.a
Fredag 17. maj, klokken 10.30: 7.b
Fredag 17. maj, klokken 12.00: 7.c
Elever fra Dalgården undervises og konfirmeres
sammen med elever fra Kragelundskolen.

Tilmelding på hjemmesiden
Tilmeldingen foregår digitalt via kirkens hjemmeside, hvor det også er muligt at finde yderligere informationer omkring konfirmationsforberedelsen.
Tilmeldingen skal være foretaget senest tirsdag 8.
august.
Du finder tilmeldingsskemaet på vores hjemmeside
www.frederikskirken.dk. Her vælger du:
• ”Børn & Unge” i øverste menulinje
• ”Konfirmander” i venstre menubjælke
• ”Elektronisk indskrivning” i venstre menu-		
bjælke

Konfirmation
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Clara og Victor hører om pinse og leder efter duer i kirken
Onsdag 31. maj, kl. 17.00-18.30
I kirken bor der to dukker. Dukkerne hedder Clara
og Victor. De er tvillinger og fem år gamle. Clara og
Victor er omdrejningspunktet i forbindelse med
spaghettigudstjenesterne og alle andre aktiviteter
i kirken målrettet børn.
Til sæsonenes sidste spaghettigudstjeneste hører
Clara og Victor om pinse, og de hjælper præsten
Lene med at lede efter duer i kirken – og det vil
de gerne have din hjælp til. Gudstjenesten varer
en halv time, og efterfølgende hjælper børnene
med at bære Clara og Victor over i sognegården.
Her står kirketjenerne klar med spaghetti med
kødsovs. Efter at have spist kan børnene lege eller
tegne. Det hele slutter senest 18.30, hvor Clara og
Victor skal i seng.

Koncert med børnekoret

Børnekoret starter igen

Onsdag 21. juni, kl. 17.00

Tirsdag 15. august, kl. 15.30-17.00

Børnekoret er kommet rigtig godt i gang og
har gennem det sidste år givet flere koncerter,
gået Luciaoptog og så videre. Nu afslutter koret
sæsonen med en sommerkoncert for alle, der
har tid og lyst. Sammen med korets ledere, Cecilie og Anders, synger de en række forårs- og
sommersange, som de har øvet på hver onsdag.

Frederikskirkens børnekor starter op igen tirsdag
15. august og øver herefter hver tirsdag i tidsrummet 15.30-17.00. Bemærk, at øvedagen er
ændret fra onsdag til tirsdag. Koret er for børn fra
3. klasse og opefter, og det er gratis at deltage.
Her lærer vi nye sange, træner vores stemmer og
øver os i at synge sammen. Vi skal også synge til
koncerter og gudstjenester, gå Luciaoptog, tage
på korudflugter, deltage i korstævner med andre
kor og meget mere.
Koret ledes af Cecilie Schmidt Dam og Anders
Brunsholt Frederiksen, som begge er konservatorieuddannede musikere og musikpædagoger.
Anders er desuden også organist ved Frederikskirken. Vil du være med? Så skriv til Anders på
organist@frederikskirken.dk

For børn
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Koncert med saxofon og orgel
Torsdag 18. maj, kl. 19.30 i Frederikskirken
Nu byder vi indenfor til koncert med to af kirkens
faste musikere, Anja Nedremo på saxofon og Anders
Brunsholt Frederiksen på orgel. Instrumenterne
saxofon og orgel klæder hinanden rigtig godt, og
Anja mestrer flere forskellige saxofontyper, hvilket
kombineret med orglets mange klangfarver giver
mulighed for at spille et meget bredt repertoire.
Koncerten vil således både rumme kammermusik
af Bach, transskriptioner af orkesterværker (blandt
andet Dvoraks berømte Largo fra den 9. symfoni),
soloværker for de to instrumenter og meget mere.

Musikstuderendes Kor giver forårskoncert
Søndag 28. maj, kl. 16.00 i Frederikskirken
Koncerten byder på en buket af indtryk fra den skønne
forårstid. Fra Benjamin Brittens vidunderlige ”Flower
songs” til kærlighedssange og et par folkeviser i
nye arrangementer. Alt sammen pakket ind i nogle
af de bedste og mest elskede danske forårssange.
Koncerten fremføres af Musikstuderendes Kor ved
Aarhus Universitet, som er et klassisk kor bestående
af 35 sangere. Koret ledes af Ole Faurschou, som til
dagligt arbejder på Orkester-Efterskolen i Holstebro.
Musikstuderendes Kor har allerede markeret sig ved
koncerter på ARoS Kunstmuseum, til universitetets
årsfest for H.M. Dronningen og andre højtideligheder
på universitetet.

Historier og musik med Carl Erik Lundgaard
Tirsdag 27. juni, kl. 19.30 i sognegården
Historiefortælling med musik, sange, humor og stærke
følelser! Det handler om mødet med mennesker af
den mest positive slags. Mennesker, der blev til en
stribe af hverdagens helte, og som kom til at spille
hovedroller i hans liv. Undervejs mødte han også en
perlerække af gamle spillemænd, originaler og fortællere, søde piger og op- og nedture.
Alt sammen fremført af historiefortæller, musiker,
komponist og tidligere lektor på Det fynske Musikkonservatorium Carl Erik Lundgaard. Han har
modtaget en lang række priser – blandt andet to Danish Music Awards, Fyns Amts Musikpris samt DR’s og
Skagen Festivalens Årets Folkemusiker-pris. Han har
spillet i alle kroge af Danmark og det halve af verden.
I dag er historiefortællingen kombineret med musik
på de små harmonikaer af træ det vigtigste.

Koncerter
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Møde i Torsdagsklubben

Torsdagsklubbens udflugt

Torsdag 4. maj, kl. 14.00-16.00

Torsdag 8. juni, kl. 10.00-17.00 (cirka)

Sæsonens sidste møde i Torsdagsklubben bærer
titlen ”At være tyskerbarn — om fortielser og
løgne”. Det kan være underligt at opdage, at man
er bortadopteret, når ens forældre er døde. Men
finder man så også ud af, at ens far var tysk soldat,
så er det for mange rigtig svært at forholde sig
til. Lillian Nørgaard, tidligere lærer, fortæller om
sine egne erfaringer med dette samt om Danske
Krigsbørns Forening, som arbejder med at hjælpe
blandt andre tyskerbørn med at bearbejde de
svære tanker og følelser.

Torsdagsklubbens sommertur går i år nord på.
Der er afgang kl. 10.00 fra kirkens p-plads. Første
stop er Hobro, hvor vi stiger ombord på ”Svanen”
for at sejle til Mariager. Under sejladsen nyder vi
den smukke udsigt på fjorden samt en frokost. I
Mariager er der besøg i klosterkirken, hvor vi også
får eftermiddagskaffe. På vej hjem går turen via
Randers, hvor Enghøj Kirke besøges.

Det koster 30 kroner for kaffe/te og brød.
Kirkebilen kan bestilles.

Pris (eksklusiv drikkevarer til frokosten) er 200
kroner. Tilmelding senest 24. maj til kirkekontoret
(malm@km.dk eller 86 27 17 73 – tryk 4). Tilmeldingen foregår efter ”først til mølle-princippet”, og der laves venteliste, hvis der er tilmeldt
flere, end der er plads til i bussen.

Pinsegudstjeneste i Hørhaven
Mandag 5. juni, kl. 11.00 (2. pinsedag)
Bøgetræerne er sprunget ud, fuglene kvidrer, og
vi krydser fingre for, at pinsesolen danser. For
traditionen tro fejrer sognene i Aarhus Søndre
Provsti pinsegudstjeneste sammen i Hørhaven.
Gudstjenesten begynder klokken 11.00, hvor menigheden har taget plads i græsset på tæpper og medbragte stole.
Dagens prædikant er provst Jette Marie BundgaardNielsen. Provstiets øvrige præster varetager på skift
læsninger og nadver, ligesom de forkynder pinsebudskabet. Salmerne synger vi sammen med det
til lejligheden sammensatte store kirkekor. Aarhus
Brassband vil igen i år stå for musikken. Gudstjenesten
er for hele familien, og der vil være en særlig aktivitet
for børn under gudstjenesten.
Alle er velkomne til at medbringe en madkurv og
spise sammen efter gudstjenesten. Vi håber på at se
jer alle!

Arrangementer
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Sommerfest med besøg af
Birthe Rønn Hornbech

Temamøde om demens

Søndag 18. juni, kl. 10.00

Med dette temamøde sætter vi i samarbejde med
Demensalliancen i Aarhus Kommune fokus på demens og bringer dermed gode kræfter i spil på
tværs af kirke, frivillige foreninger og kommune.

Søndag 18. juni kl. 10.00 er der fest i Frederikskirken! Birthe Rønn Hornbech (forfatter, tidligere
medlem af Folketinget og kirkeminister 20072011) er gæsteprædikant ved gudstjenesten, og
efterfølgende er der frokost og foredrag i sognegården. Det er Luthers jubilæumsår, og dagens
tema er derfor det kristne frihedsbegreb og reformationens betydning for åndsfrihed og demokrati.

Birthe Rønn Hornbech holder foredraget ”Det betyder reformationen for mig”. Hun fortæller om,
hvordan reformationen har indvirket på Danmark
og på hende selv. Luthers opfattelse af forholdet
mellem kirke og samfund har konsekvenser. Gud
vil ikke lade nogen regere over sjælene. Magthaverne skal afholde sig fra at blande sig i borgernes tro. Der må skelnes mellem det åndelige og
det kirkelige regimente. Denne lutherske konsekvens er der mere end nogensinde grund til at forfægte. Først i et samfund med mange forskellige
religioner skal åndsfriheden stå sin prøve. Reformationsjubilæet er en kærkommen anledning til
at foretage en nødvendig selvkritik og besinde os
på, om vi i dag stadig levendegør Luthers forkyndelse om det kristne menneskes frihed og hans
tanker om kirke og samfund.

Pris: 50 kroner (til frokost, inkl. drikkevarer)
Tilmelding: Ingen, bare mød op!

Arrangementer

Tirsdag 16. maj, kl. 17.00-19.00

Temaerne vil være
Hvad er demens?
Hvordan er livet med demens?
Hvordan er det at være pårørende?
Etiske dilemmaer og magtesløshed
De medvirkende vil være
Demenskoordinator Mathilde Mohrsen fra DemensCentrum Aarhus
Sognepræst Lene Juhl Kofod fra Frederikskirken
Pris: 50 kroner (til sandwich og øl/vand)

Sommeraftensang
Hver onsdag i maj, juni, juli og august, kl. 20.00
Hver onsdag i maj, juni, juli og august er der sommeraftensang i Lyseng Kirke. Sommeraftensangen arrangeres i samarbejde mellem sognene
i Skåde og Holme. Det betyder, at præsterne og
organisterne fra de to sogne skiftes til at stå for
det. Aftensangen varer cirka en halv time og kan
derfor nemt nås efter aftensmaden og før nyhederne. Sammen synger vi et par salmer eller sange
og beder fadervor. Præsten vil også læse en tekst
til eftertanke, og nogle aftener vil der være et
musikalsk indslag.
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Kirkebil
Kirkebilen er gratis, og du bestiller den selv direkte ved TAXA på telefonnummer 89 48 48 48.
Her oplyser du, at der er tale om “kirkebil med
taxabon”. Ved ankomst til kirke eller sognegård
får du udleveret en taxabon af personalet. Når du
skal hjem, hjælper personalet dig med at bestille
en TAXA, og du får udleveret en ny taxabon.
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Maj
Mandag 1. maj, kl. 11.00
Babysalmesang

Lørdag 13. maj, kl. 10.00
Konfirmation Skåde Skole 7.c

Tirsdag 23. maj, kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

Onsdag 3. maj, kl. 20.00
Sommeraftensang i Lyseng Kirke

Søndag 14. maj, kl. 10.00
Gudstjeneste (4.s.e.Påske )
Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Torsdag 25. maj, kl. 10.00
Gudstjeneste (Kr. Himmelfart)
Lisbeth Lindegaard og cand.
theol. Marie Sigaard Andersen,
prædikant

Torsdag 4. maj, kl. 14.00
Torsdagsklub
Lørdag 6. maj, kl. 09.30
Konfirmation Kragelundskolen 7.c
Lørdag 6. maj, kl. 11.00
Konfirmation Kragelundskolen 7.d
Søndag 7. maj, kl. 09.30
Konfirmation Kragelundskolen 7.a
+ Dalgården
Søndag 7. maj, kl. 11.00
Konfirmation Kragelundskolen 7.b
+ Dalgården
Mandag 8. maj, kl. 11.00
Babysalmesang
Fredag 12. maj, kl. 09.30
Konfirmation Skåde Skole 7.a
Fredag 12. maj, kl. 11.00
Konfirmation Skåde Skole 7.b

Mandag 15. maj, kl. 11.00
Babysalmesang
Tirsdag 16. maj, kl. 17.00
Temamøde om demens
Onsdag 17. maj, kl. 14.00
Seniorgudstjeneste
Hestehavehusene
Torsdag 18. maj, kl. 19.30
Koncert med saxofon og orgel
Lørdag 20. maj, kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
Malene Vangsøe Bitsch
Søndag 21. maj, kl. 10.00
Gudstjeneste (5.s.e.Påske)
Lene Juhl Kofod

Søndag 28. maj, kl. 10.00
Gudstjeneste (6.s.e.Påske)
Lisbeth Lindegaard
Søndag 28. maj, kl. 16.00
Koncert Musikstuderendes Kor
Mandag 29. maj, kl. 11.00
Babysalmesang
Onsdag 31. maj, kl. 14.00
Seniorgudstjeneste Stenvej
Onsdag 31. maj, kl. 10.00
Spaghettigudstjeneste
Lene Juhl Kofod

Mandag 22. maj, kl. 11.00
Babysalmesang

Juni
Søndag 4. juni, kl. 10.00
Gudstjeneste (Pinsedag)
Malene Vangsøe Bitsch
Mandag 5. juni, kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven
(2. Pinsedag)
Jette Marie Bundgaard-Nielsen,
prædikant

Onsdag 14. juni, kl. 17.00
Afslutningsgudstjeneste,
minikonfirmander
Malene Vangsøe Bitsch
Søndag 18. juni, kl. 10.00
Gudstjeneste (1.s.e.Trin.)
Lene Juhl Kofod og gæsteprædikant Birthe Rønn Hornbech

Torsdag 8. juni, kl. 10.00
Torsdagsklubbens sommerudflugt

Søndag 18. juni, kl. 11.00
Hele sognets sommerfest

Søndag 11. juni, kl. 10.00
Gudstjeneste (Trinitatis søndag)
Lene Juhl Kofod

Tirsdag 20. juni, kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

Mandag 12. juni, kl. 11.00
Babysalmesang

Aktiviteter maj og juni

Onsdag 21. juni, kl. 14.00
Seniorgudstjeneste
Hestehavehusene

Onsdag 21. juni, kl. 17.00
Børnekorets sommerkoncert
Lørdag 24. juni, kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
Lisbeth Lindegaard
Søndag 25. juni, kl. 10.00
Gudstjeneste (2.s.e.Trin.)
Lisbeth Lindegaard
Tirsdag 27. juni, kl. 19.30
Historier og musik med Carl Erik
Lundgaard
Onsdag 28. juni, kl. 14.00
Seniorgudstjeneste Stenvej
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Juli
Søndag 2. juli, kl. 10.00
Gudstjeneste (3.s.e.Trin.)
Malene Vangsøe Bitsch

Søndag 16. juli, kl. 10.00
Gudstjeneste (5.s.e.Trin.)
Lene Juhl Kofod

Søndag 9. juli, kl. 10.00
Gudstjeneste (4.s.e.Trin.)
Lisbeth Lindegaard

Søndag 23. juli, kl. 10.00
Gudstjeneste (6.s.e.Trin.)
Lene Juhl Kofod

Søndag 30. juli, kl. 10.00
Gudstjeneste (7.s.e.Trin.)
Jette Marie Bundgaard-Nielsen

August
Søndag 6. august, kl. 10.00
Gudstjeneste (8.s.e.Trin.)
Jens Maibom Pedersen

Onsdag 16. august, kl. 14.00
Seniorgudstjeneste
Hestehavehusene

Søndag 13. august, kl. 10.00
Gudstjeneste (9.s.e.Trin.)
Malene Vangsøe Bitsch

Torsdag 17. august, kl. 16.30
Gudstjeneste nye konfirmander
Kragelundskolen (7.a + 7.b +
Dalgården)

Tirsdag 15. august, kl. 15.30
Børnekor starter op igen
Tirsdag 15. august, kl. 17.00
Gudstjeneste nye konfirmander
Skåde Skole (7.a + 7.b + 7.c)

Aktiviteter juli og august

Torsdag 17. august, kl. 17.30
Gudstjeneste nye konfirmander
Kragelundskolen (7.c + 7.d)

Torsdag 17. august, kl. 18.30
Menighedsrådsmøde
Søndag 20. august, kl. 10.00
Gudstjeneste (10.s.e.Trin.)
Lisbeth Lindegaard
Søndag 27. august, kl. 10.00
Gudstjeneste (11.s.e.Trin.)
Lene Juhl Kofod
Onsdag 30. august, kl. 14.00
Seniorgudstjeneste Stenvej
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