NOVEMBER 2017 – FEBRUAR 2018

KirkeBladet

Oplev byen Torgau

Sognerejse til Luther-byerne
Den 1. til den 6. maj
Til foråret kan du få en oplevelse ud over det
sædvanlige, når sognerejsen går til Tyskland.
Oplev fællesskab, malerkunst i verdensklasse,
Airbus-flyfabrikken, arkitektur, museer, natur og
kultur. Rejsen vil især sætte fokus på de smukke
Luther-byer. Sognepræst Ruth Wegeberg står
for planlægning af rejsen, som arrangeres i samarbejde med hendes bror, som er præst i Tornbjerg. Kristoffer fra Polonez Rejser er turleder.
• Hamborg Airbus-flyfabrikken
• Miniatur Wunderland

• Lutherhaus
• Haus der Geschichte
• Torgau
Infoaften, pris og tilmelding
Tirsdag den 16. januar kl. 18
Velkommen til infoaften om sognerejsen. Denne aften er også sidste frist for tilmelding. Personer der bor udenfor sognet er også velkomne på
rejsen. Tilmelding efter først til mølle-princippet
til Ruth Wegeberg, rwc@km.dk. Pris for sognerejsen er ca. 6.500 kr. i dobbeltværelse.

Brahms: Ein Deutches Requiem
Søndag den 5. november kl. 16 i Skjoldhøj Kirke

Velkommen til allehelgenskoncert med Vestre
Provstis Koncertkor. Ein Deutsches Requiem er
det største og mest ambitiøse projekt koret har
haft indtil videre, og for at kunne mønstre tilstrækkeligt mange sangere, får kirkekorene fra
Gellerup, Hasle, Skjoldhøj, Møllevang og Helligåndskirken selskab af Det Ny Kammerkor.
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Værket Ein Deutsches Requiem, bygger på citater fra samtidens tyske bibeloversættelse. Det
var protestanten Johannes Brahms der skrev
musikken og udvalgte tekster fra Biblen på modersmålet. Hermed blev latinen valgt fra - en af
Luthers hovedpointer.
Ein Deutsches Requiem er skrevet for to vokalsolister, kor og orkester. Ved denne lejlighed
opføres det i en version med 4-hændigt klaverakkompagnement. Solister: Lina Valantiejute, sopran og Niels Bo Emgren, baryton. Flygel:
Lene Buch Rasmussen og Christian Skovgaard
Flarup. Dirigent: Anders Højgaard Gaden.
Billetter à 80 kr. sælges på kirkekontoret og ved
indgangen.

Olsker Kirke 

Foto: Ruth Wegeberg

Husk at elske, mens du tør det,
husk at leve, mens du gør det,
Piet Hein
Det er 5. maj – befrielsesdag. Knopperne er ved
at briste. Foråret er om hjørnet. Jeg er 17 år og
går i 2. g, tilmed nyforelsket. Vi bor på landet
og hører til i en præstegård, hvor sorg og glæde
går ind og ud ad hoveddøren.
Eftermiddagsluren på den rødternede briks er
overstået. Jeg rejser mig, og da jeg kommer ind
i stuen, ligger min far på ryggen – udstrakt på
gulvet med hovedet inde under spisestuestolen.
I et splitsekund er alt ændret. A point of no return. Døden sætter et punktum. Der er et før og
et efter. Som teenager holder man sine forældre
ud i strakt arm. Og mange år efter var jeg skyldbetynget over ikke at have vist taknemmelighed
og glæde, mens tid var. Skylden kommer efter
os, når vi mister. Alting skulle have været gjort
anderledes. Jeg var rystet i min grundvold. Sorgen over tabet af en, jeg havde kær, lagde sit
røgslør hen over alting. Hukommelsen gik i stå.
Jeg kunne ikke lære noget – studentereksamen
blev bestået med nød og næppe. Sorgen gik
ikke længere ud af huset. Jeg lærte, at livet skal
leves her og nu. Vi ved ikke, om i morgen findes.
Midt i sorgen så jeg milde ansigter og hænder
og arme, der raktes ud mod os.

Det er vigtigt, at livet, mens det er godt, deles
med andre. Sorg og glæde hører til i et fællesskab – kærligheden er stor, og kærlighedens
bagside er sorgen. Kærligheden koster ikke noget, men den har sin pris. Man bæres gennem
det svære.
Hvad skal vi sige, når vi møder en, der lige har
mistet? Måske skal vi bare forsigtigt spørge,
hvordan det går? Det værste er at møde en,
man kender, der bare lister af.
Far blev begravet der, hvor han hørte hjemme –
i Thyborøn. Det er langt væk. Vi har betalt for,
at gravstedet bliver passet. Med skiftende mellemrum står vi fire søskende der, enten sammen
eller hver for sig – og græder, mindes, husker, ler
og taler om alt det, vi fik med os. Som satte sig
spor i os og fik betydning for vores liv.
På gravstenen står de ord, vi har sagt i glæde og
sorg – tusinder af gange, ved dåb og ved begravelser – som en ramme om livet:
Lovet være Gud vor Herres Jesu Kristi fader, som
i sin store barmhjertighed har genfødt os til et
levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de
døde. 1. Petersbrev 1,3
Ruth Wegeberg, sognepræst
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Artikel om at miste

En morgen ser vi dig
i Paradiset
For 19 år siden mistede jeg min yngste søn – 2
år gammel.
Det var og er en meget stor sorg at miste et
barn. Der er så meget kærlighed, der ikke længere kan udtrykkes i omsorg, knus og kram. Der
er så meget fremtid, der ender brat. Der er så
meget godt liv, der kunne have været levet, som
ikke bliver. Der er så mange smil og store oplevelser og øjeblikke, som bliver historie. Det er så
svært og tungt at komme videre, og jeg tænkte,
at jeg aldrig ville komme videre. Her ender livet.
Det her dør jeg af, – men det gjorde jeg ikke.
Hvorfor reddede Gud ikke vores søn? Hvorfor
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greb han ikke ind? Hvordan finde en mening
midt i alt dette? Mange tanker fyldte mit hoved.
Og alligevel er den Gud, jeg læser om i Bibelen,
den, der har lovet os et evigt liv i Paradiset. Det
er hans mål med os, at vi skal være sammen i
evigheden. Det eneste, der giver mig trøst er, at
der er et evigt liv i Paradis efter dette.
Præsten talte om min søns dåb ved begravelsen.
Dåben peger hen på et evigt liv hos Gud - også
efter at livet her på jord er levet til ende. I dåben
lagde jeg mit barn i Guds hænder, og der er jeg
også selv. ”Dåbens lys er tændt, når livet slukkes” – en salmelinje der ofte synges, når der er

Kirkegården

Foto: Laila Poulsen

Kirkegården er et sted, hvor der er plads
til sorg, savn og håb. Her kan man som
efterladt finde et pusterum fra hverdagen, et eftertænksomt afbræk. Her står
minderne i kø, og tankerne har frit løb.
Det enkle udtryk kendetegner kirkegården ved Skjoldhøj Kirke. Det store parklignende græsareal i midten bryder de
brede hækkes linjer.
På kirkegården er der flere forskellige
slags gravpladser. Der er de traditionelle
gravsteder med en lille hæk omkring, en
gravsten og individuel beplantning. Der er
plænen, hvor man kan få urnen nedsat
med en granitplade som gravsten. I fællesgraven kan man få urnen nedsat og
sætte blomster. Og så er der skovkirkegården med egetræer, vild bevoksning og
mælkebøtter. Her er der også mulighed
for at have en gravsten.
På kirkegården ved Skjoldhøj Kirke kan
der kun nedsættes urner, ikke kister pga.
høj grundvandsstand.

Foto: Laila Poulsen

dåb i kirken. At min lille dreng var blevet døbt,
gav mig en stor tryghed med i sorgen. Gud behøver måske ikke dåben, men jeg tror, han har
givet os den, fordi vi behøver den.
Den dag kom Jesus og bar vores søn gennem
dødens dal hjem til Paradiset. Mit barn er hos
Gud, og jeg længes efter at se ham igen.
På hans gravsten står en linje fra en morgensalme: En morgen ser vi dig i Paradiset …
Kirsten Medom Jensen,
provstisekretær i Silkeborg
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Julekoncert med
Jane & Shane

Julekoncert med
kor og orkester

Torsdag den 23. november kl. 19.30

Tirsdag den 12. december kl. 19.30

Foto: Jesper Edvardsen

Kom i julestemning når Jane & Shane giver koncert med nye og traditionelle julesange fra Irland, England og Skandinavien.
Fortællinger om muntre irske juletraditioner,
keltiske julesange og engelske Christmas Carols blandes med nordiske julevalse og danske
favoritter. Engelske Jane Clark (violin og vokal)
møder irske Shane Donnelly (guitar, irsk tromme
og vokal).
I pausen sælges forfriskninger i sognegården.
Billetter à 150 kr. sælges på kirkekontoret og
ved indgangen.

Gudstjenester i julen
Juleaften den 24. december
Kl. 11.00
ved Ruth Wegeberg
– især målrettet børn
Kl. 14.00
ved Torben Nielsen
Kl. 15.30
ved Torben Nielsen
Juledag den 25. december
Kl. 10.30
ved Torben Nielsen
2. juledag den 26. december
Kl. 10.30
ved Ruth Wegeberg
Nytårsaften den 31. december
Kl. 15.00
ved Ruth Wegeberg
– kransekage og champagne
efter gudstjenesten
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Velkommen til julekoncert med Skjoldhøj Kirkes
Folkekor, Kammerkor og Egebakkeskolens Børnekor, samt Jacob Venndt’s Fabulous Swing Trio.
Igen i år bliver julekoncerten solidt bakket op
af Pojken Flensborg, piano, Per Kolling, trommer
og Jacob Venndt, bas.
Sidstnævnte er ikke mindst landskendt for sit
virtuose mundharmonikaspil, som vi også satser
på at høre toner fra til koncerten.
I år deltager Egebakkeskolens børnekor med
egne numre, samt i det store fælleskor af Christmas Carols og danske julesange.
Kom, lyt og syng med på fællessangene.
Efter koncerten sælges forfriskninger i sognegården.
Der er fri entré til koncerten.

Julehjælp
Har du behov for julehjælp, så send en
ansøgning senest den 3. december til
præsterne i Skjoldhøj Kirke, enten ved at
sende et brev eller maile – se side 15. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af din økonomiske situation, antal
børn og deres alder.

Kyndelmissekoncert
– De ni læsninger
med Aarhus Efterskole
Onsdag 31. januar kl. 19.30
Kom og oplev Aarhus Efterskoles teater- og musikgruppe,
der turnerer med denne iscenesættelse af kyndelmissens
lystema. Aftnen byder på læsninger fra Bibelen, musik, teater, fællessang og dans. Forestillingen er både for unge og
voksne.
Der er salg af forfriskninger efter koncerten.
Fri entré.

Døbte i Skjoldhøj Kirke

6. maj
Maya Bendz Revsbech
28. maj
Thure Lillelund Marcussen
25. juni
Thilde Damsgaard Kristensen
2. juli
Anna Vedel Kristensen
6. august
Malte Emil Stabell
Victor Schandorff Christensen
Karen Nørlem Kamp
Storm Mertz Nielsen
12. august
Tobias Holme Knudsen
13. august
Toke Haurum Kristensen
3. september
Jonathan Lund Eziddin
17. september
Mie Büttner Rasmussen
Krista Kildegaard Malling

Kirkelig velsignelse

Solokoncert
med Peter Viskinde
Torsdag den 8. marts kl. 19.30
Velkommen til koncert krydret
med anekdoter, malerier og
fortællinger. Skjoldhøj Kirke
lægger samtidig vægge til en
udstilling med nogle af Peter

Viskindes store farvestrålende malerier, så man både kan
nyde hans malerier og hans
musik.
Peter Viskinde er nok mest
kendt som frontfigur i rockbandet Big Fat Snake, hvor de
bl.a. spillede hittet: No Peace
Like in Heaven. Men også hans
fortid i Malurt, hvor han spillede sammen med bl.a. Michael
Falch, har sat et stort præg
på hans musik og kunst. Han
spiller både gamle og spritnye
numre, når han gæster Skjoldhøj Kirke.
Efter koncerten sælges forfriskninger.
Billetter à 100 kr. sælges på
kirkekontoret fra den 8. januar
og ved indgangen.

10. juni

Christoffer Jelsbak Egeberg &
Christina Jelsbak Egeberg

Vielser

1. juli
Stig Hagelskjær Nielsen &
Gitte Hagelskjær Nielsen
2. september
Lars Black &
Ida Kirstine Black

Bisættelser

3. juni
Inge Astrid Nord
24. juni
Allan Petersen
29. juni
Karen Nielsen
26. juli
Eva Elisabeth Isachsen
8. august
Niklas Nørskov
Else Marie Nordholm
16. august
Orla Pedersen
7. september
Vera Maja Therkildsen
16. september
Erik Bech
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Mandag 13. 10.00
18.30
Tirsdag 14. 19.00
Onsdag 15. 19.00
19.00
Torsdag 16. 14.30
15.30
18.00

Mandag 6. 19.00
Tirsdag 7. 9.30
19.00
Onsdag 8. 19.00
Torsdag 9. 14.30
15.30
Søndag 12. 10.30

16.00

1. 14.00
19.00
Torsdag 2. 14.30
15.30
17.30
Fredag 3. 10.00
Søndag 5. 10.30

Onsdag

Gudstjeneste på Havkær
Rhythm&Joy
Minikonfirmand
Zapperklub
KirkeCafé
Café Hygge
Allehelgensgudstjeneste
Allehelgens søndag med
oplæsning af navnene på
årets døde
v. Ruth Wegeberg og
Torben Nielsen
Koncert med Vestre
Provstis Koncertkor
BibelÅbner
Højskoleformiddag
Folkekor
Rhythm&Joy
Minikonfirmand
Zapperklub
Gudstjeneste
22. søndag efter trinitatis
v. Ruth Wegeberg
Mandeklub
Café Himmelblå
Folkekor
Rhythm&Joy
Menighedsrådsmøde
Minikonfirmand
Zapperklub
Infoaften sognerejse

NOVEMBER
3.10.30 Gudstjeneste
1. søndag i advent
v. Ruth Wegeberg
Mandag 4. 19.00 BibelÅbner
Tirsdag 5. 9.30 Højskoleformiddag
19.00 Folkekor
Torsdag 7. 15.30 Zapperklub
Fredag 8. 17.00 Sammen på vej
Søndag 10. 10.30 Gudstjeneste
2. søndag i advent
v. Torben Nielsen
Kirkens 33 års fødselsdag
Mandag 11. 10.00 Mandeklub julefrokost
Tirsdag 12. 19.30 Julekoncert
Onsdag 13. 19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag 14. 17.30 KirkeCafé
Fredag 15. 10.00 Café Hygge
Søndag 17. 10.30 Gudstjeneste
3. søndag i advent
v. Torben Nielsen
Børnekirke i underetagen
under prædikenen
Mandag 18. 19.00 Tween
Søndag 24. 11.00 Gudstjeneste på Havkær
11.00 Julegudstjeneste
Juleaften
v. Ruth Wegeberg
Xtra for børn!
14.00 Julegudstjeneste
v. Torben Nielsen
15.30 Julegudstjeneste
v. Torben Nielsen
Søndag

Zapperklub
KirkeCafé
Café Hygge
Gudstjeneste
Søndag seksagesima
v. Torben Nielsen
Mandag 5. 10.00 BabySalmeSang
10.00 Mandeklub
19.00 BibelÅbner

Torsdag 1. 15.30
17.00
Fredag 2. 10.00
Søndag 4. 10.30

FEBRUAR

Fredag 19. 10.00 Café Hygge
Søndag 21. 10.30 Gudstjeneste
Sidste søndag efter
helligtrekonger
v. Torben Nielsen
Børnekirke i underetagen
under prædikenen
Tirsdag 23. 10.00 Højskoleformiddag i Den
Gamle By
19.00 Folkekor
Onsdag 24. 14.00 Onsdagstræf
19.00 Rhythm&Joy
Torsdag 25. 15.30 Zapperklub
Søndag 28. 10.30 Gudstjeneste
Søndag septuagesima
v. Ruth Wegeberg
Mandag 29. 10.00 BabySalmeSang
Tirsdag 30. 19.00 Folkekor
19.00 Tween
Onsdag 31. 19.00 Rhythm&Joy
19.30 Kyndelmissekoncert med
Aarhus Efterskole

Sognets Puls

19.00
17. 10.00
17.00
Søndag 19. 10.30

Fredag

International Women’s Club
Café Hygge
Sammen på vej
Gudstjeneste
23. søndag efter trinitatis
v. Ruth Wegeberg
Børnekirke i underetagen
under prædikenen
Højskoleformiddag
Folkekor
Tween
Onsdagstræf julefrokost
Rhythm&Joy
Minikonfirmand
Zapperklub
Julekoncert med Jane og
Shane
Gudstjeneste
Sidste søndag i kirkeåret
v. Torben Nielsen
Skjoldhøj Kirkes Folkekor
medvirker
Krybbespil og æbleskiver
Folkekor
Krybbespil og æbleskiver
Gudstjeneste på
Havkær
Rhythm&Joy
Krybbespil og æbleskiver
Minikonfirmand
Zapperklub
5. 10.00 Café Hygge
7. 10.30 Familiegudstjeneste
1. søndag efter helligtrekonger v. Torben Nielsen
KFUM-spejdernes nytårsparade
Morgenmad fra kl. 9.30
Mandag 8. 10.00 Mandeklub
generalforsamling
18.30 Café Himmelblå
Tirsdag 9. 9.30 Højskoleformiddag
19.00 Folkekor
Onsdag 10. 14.00 Gudstjeneste på Havkær
19.00 Rhythm&Joy
Torsdag 11. 15.30 Zapperklub
Fredag 12. 17.00 Sammen på vej
Søndag 14. 10.30 Gudstjeneste
2. søndag efterhelligtrekonger v. Ruth Wegeberg
Mandag 15. 19.00 BibelÅbner
Tirsdag 16. 19.00 Folkekor
Onsdag 17. 19.00 Rhythm&Joy
Torsdag 18. 15.30 Zapperklub
19.00 International Women’s Club

Fredag
Søndag

JANUAR

Mandag 25. 10.30 Julegudstjeneste
Juledag, Kristi fødsels dag
v. Torben Nielsen
Tirsdag 26.10.30 Julegudstjeneste
2. juledag, Sankt Stefans
dag v. Ruth Wegeberg
Søndag 31. 15.00 Nytårsgudstjeneste
v. Ruth Wegeberg
Kransekage og champagne efter gudstjenesten

Gang i Skjoldhøj: Vi går en tur tirsdage kl. 9.30

Højskoleformiddag
Folkekor
Gudstjeneste på Havkær
Rhythm&Joy
Zapperklub
Sammen på vej
Familiegudstjeneste
Fastelavns søndag
v. Ruth Wegeberg
Tøndeslagning efter
gudstjenesten
Mandag 12. 18.30 Café Himmelblå
Fredag 16. 10.00 Café Hygge
Søndag 18.10.30 Gudstjeneste
1. søndag i fasten
v. Torben Nielsen
Børnekirke i underetagen
under prædikenen
Mandag 19. 10.00 BabySalmeSang
Tirsdag 20. 9.30 Højskoleformiddag
19.00 Folkekor
Onsdag 21. 14.00 Onsdagstræf
19.00 Rhythm&Joy
Torsdag 22. 15.30 Zapperklub
19.00 International Women’s Club
Søndag 25. 10.30 Gudstjeneste
2. søndag i fasten
v. Ruth Wegeberg
Mandag 26. 10.00 BabySalmeSang
19.00 Tween
Tirsdag 27. 19.00 Folkekor
Onsdag 28. 19.00 Rhythm&Joy

6. 9.30
19.00
Onsdag 7. 14.00
19.00
Torsdag 8. 15.30
Fredag 9. 17.00
Søndag 11. 10.30

Tirsdag

Værs’go’ - hæng aktivitetskalenderen op på din opslagstavle og følg Sognets Puls

1. 10.00 Café Hygge
18.00 Bind en adventskrans

DECEMBER

19.00
Torsdag 30. 10.00
14.30
15.30

Tirsdag 28. 10.00
19.00
Onsdag 29. 9.30
14.00

Søndag 26. 10.30

Tirsdag 21. 9.30
19.00
19.00
Onsdag 22. 12.30
19.00
Torsdag 23. 14.30
15.30
19.30

Fredag

Bind en adventskrans
Fredag den 1. december kl. 18
Vi spiser flæskesteg og ris à l’mande. Bagefter laver vi dekorationer
og adventskranse. Tag gerne selv materialer med. Man kan også
købe lys og kranse m.m. Maden koster 60 kr. for voksne og er gratis
for børn under 12 år. Tilmelding fra 10. november på hjemmesiden
skjoldhoejkirke.dk eller på seddel i våbenhuset

Krybbespil og æbleskiver
Velkommen til det traditionelle krybbespil, hvor de fremmødte børn
selv medvirker. Oplevelsen byder på julesalmer, juleevangelium, æbleskiver og dans om juletræet.
Datoer: Tirsdag den 28. november kl. 10, onsdag den 29. november
kl. 9.30 og torsdag den 30. november kl. 10.

Nytårsgudstjeneste
Søndag den 31. december kl. 15
Til denne gudstjeneste bliver der set tilbage på det gamle år og frem
mod et nyt. Efter gudstjenesten bliver der serveret champagne og
kransekage, og vi ønsker hinanden godt nytår.

Nytårsparade
Søndag den 7. januar
Kl. 9.30 er alle velkommen til fælles morgenkaffe. Kl. 10.30 er der
gudstjeneste, og bagefter holder KFUM-spejderne i Skjoldhøj deres
traditionelle nytårsparade. Det giver gudstjenesten et festligt præg,
for her er spejderne også med.

Gudstjenester i caféen på Havkær
Den 1. november
Den 29. november
Den 24. december
Den 10. januar
Den 7. februar

kl. 14
kl. 14
kl. 11
kl. 14
kl. 14

v. Lars Lindgrav Sörensen
v. Ruth Wegeberg
v. Karin Gottlieb
v. Rita Skov Possienke
v. Torben Nielsen

Velkommen til gudstjenester i Kultur- og Sundhedscenter Havkær,
Mosealléen 1, Tilst.
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Sammen på vej
Velkommen til mad, fællesskab og Gud på tværs af generationer.
Det kristne indhold vil være både fælles og opdelt mellem børn og
voksne, så der er noget for alle. Vi mødes en fredag hver måned kl.
17-19.30 på datoerne: 17. november, 8. december, 12. januar og 9.
februar. Pris: 40 kr. pr. voksen, børn er gratis.
Tilmelding til Hans Kargaard Thomsen kargaard@live.dk / 25 44 41
80 senest onsdag.

Onsdagstræf
Julefrokost
Onsdag den 22. november kl. 12.30
Julefrokost med lækker mad, hyggeligt samvær og pakkespil.
Tilmelding til kirkekontoret.
Sange og billeder fra Irlands vestkyst
Onsdag den 24. januar kl. 14
Jørgen Skammeritz Nielsen viser billeder og synger sange fra den
irske vestkyst.

Den Irske vestkyst

Fra roerækkerne til Ravnsbjergkirken
Onsdag den 21. februar kl. 14
Ejvind Nielsen fortæller om sin spændende tilværelse, som har budt
på mange erhverv inden han blev sognepræst ved Ravnsbjergkirken.
Velkommen til onsdag eftermiddage, der byder på spændende foredrag, hyggeligt samvær og godt fællesskab.
Ejvind Nielsen

International Women’s Club
You are welcome to join the International Women’s Club.
We will meet November 16th, January 18th and February 22nd.
All meetings will begin at 7 pm.
Come and have a nice cup of coffee or tea and talk with other
women. We are looking forward to meeting you!
For further information contact:
Anne-Lise alv.jea@gmail.com, tel. 40 40 08 41
Sarah ssmehraban@yahoo.com, tel. 93 88 40 88

BørneKirke
Velkommen til kirke i børnehøjde, hvor der er plads til både fordybelse, leg og hygge. Hver gang er der bibelfortælling, bøn, sang,
en aktivitet eller fri leg, kiks og saft. Både børn og voksne mødes til
gudstjenesten den 3. søndag hver måned. Mens der er prædiken for
de voksne, går børnene ned i sognegårdens underetage, hvor der er
BørneKirke.
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Gang i Skjoldhøj
Hver tirsdag formiddag kl. 9.30 går vi en lang frisk gåtur, nyder den
smukke natur og hinandens fællesskab. Bagefter drikker vi en kop
kaffe i caféen i Skjoldhøj Kirke.
Kig bare forbi, hvis du har lyst til at være med.

Tween
Tween er udflugter, skøre indfald, mærkelige konkurrencer og dejligt
fællesskab. Hver gang er der en andagt.
Du skal gå i 5.-8. klasse for at være med.
Vi mødes én aften hver måned kl. 19-20.30 på datoerne: Tirsdag den
21. november, mandag den 18. december, tirsdag den 30. januar og
mandag den 26. februar.

KirkeCafé
KirkeCafé er fællesskab, spisning, bibelfortælling, bøn og sang for
hele familien. Kom forbi og se om det er noget for jeres familie.
Fra kl. 17 er der drop in, hvor man kan hjælpe med at lave mad.
Kl. 17.30 spiser vi sammen.
Vi mødes torsdage på datoerne: 2. november, 14. december og 1.
februar. Tilmelding på sms senest samme morgen til Laila Poulsen, tlf.
30692728.

Rhythm&Joy
Kom og syng med, når vi mødes hver onsdag kl. 19. Vi synger
gospelnumre af Kirk Franklin, Kurt Carr o.lign. Der er plads til både
eftertænksomme gospelballader og gospel med gang i.
Du skal være minimum 13 år for at være med i koret.
Koret kan bookes til koncerter.
Ledere i koret er Anne Højgaard Ramballe og kirkemedarbejder Laila
Poulsen.

Café Hygge
Vi mødes fredage kl. 10-12 i caféen i sognegården. Vi snakker,
hygger og tager Højskolesangbogen frem. Kaffe/te og franskbrød
med ost à 10 kr. Velkommen til uhøjtideligt samvær i Café Hygge på
datoerne: 3. og 17. november, 1. og 15. december, 5. og 19. januar,
2. og 16. februar.
Ledes af Jens Arne Skjøtt og Svend Ove Böhm.
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BabySalmeSang
Kom og vær med, når forældre og babyer mødes til babyleg, musik,
Fadervor og sæbebobler.
Næste hold starter op mandag den 29. januar, og vi mødes hver
mandag (undtagen i vinterferien) indtil den 19. marts.
Baby skal være 2-7 mdr. ved forløbets start.
Tilmelding til poulsen.laila@gmail.com med navn, mailadresse og
mobilnummer.

Café Himmelblå
Velkommen til måltidsfællesskab den 2. mandag i måneden.
Drop in fra kl. 17.30, hvor vi dækker bord, hyggesnakker m.m.
Vi spiser sammen kl. 18.30, synger et par sange og slutter af med
kaffe. Vi mødes den 13. november, den 8. januar og den 12. februar.
Pris 40 kr. pr. gang. Tilmelding til Anna Sørensen tlf. 4059 1777
senest mandag morgen.

Højskoleformiddage
Vi mødes kl. 9.30 i sognegården. Pris 70 kr. pr.
foredrag. 350 kr. for medlemskab og et halvt
års foredragsrække (efterår/forår).

musikstykker og små fortællinger, der har
relation til Matador eller på anden måde er
symbolske for perioden 1929-47.

Reformation og kunsten
Tirsdag den 7. november: Lektor i kunsthistorie
Hans Jørgen Frederiksen fortæller om de vigtigste aspekter af katolsk og luthersk billedbrug i
kirker med udgangspunkt i konkrete eksempler.

Tur til Den Gamle By
Tirsdag den 23. januar kl. 10.00: En guidet tur
gennem Aarhus´ historie – fra vikingetid til nutid.

La Norma – om sorg, savn og succes
Tirsdag den 21. november: Forfatteren Aase
Thomassen vil fortælle om sin bog ’La Norma’ - om den berømte trapezkunstner Norma
Nielsen.
Julens dejligste melodier og historier
Tirsdag den 5. december: Cand.mag. og dramaturg Lisbeth Weitemeyer læser nogle af julens skønneste legender og eventyr, og ensemblet ’Corde di gioia – Strings of Joy’ vil synge
og spille julen ind med sang, violin, cello og
klaver. Derefter er der julefrokost.
Matador i ord og toner – et musikalsk
tidsbillede
Tirsdag den 9. januar: Koncertforedrag med
duoen ’Toner af Guld’. Oplev en symfoni af

Familie på farten – med farmor på 91 år i
Australien
Tirsdag den 6. februar: Anne Grethe og Helge
Rude Kristensen fortæller om deres rejse til
Australien som også var et ’ægteskab’ mellem
3 generationer under ekstreme forhold. Et
foredrag om, at det aldrig er for sent at opsøge
eventyret.
Hvad skulle jeg ellers have gjort?
Tirsdag den 20. februar: Klezmerduo vil med
livsbekræftende klezmermusik give en dramatisk, musikalsk dokumentarfortælling om
de oktoberdage i 1943, hvor de danske jøder
med livet som indsats måtte flygte over hals og
hoved til Sverige.
Det fulde program for resten af foråret fås i
sognegården.
OBS studietur onsdag den 16. maj.
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Zapperklub
Zapperklub er sjove aktiviter, spændende bibelfortællinger, leg og
børnefællesskab.
Velkommen til Zapperklub hver torsdag kl. 15.30-17. Du skal gå i 0.4. klasse for at være med.
Sidste gang inden juleferien er den 7. december. Første gang efter jul
er den 11. januar.

Mandeklub
Livet som alkoholiker og rejseleder
Mandag den 13. november kl. 10 ved tidligere rejsebureaumedarbejder Preben Hviid-Hansen.
Julefrokost i sognegården
Mandag den 11. december kl. 10. Læs mere på Mandeklubbens
hjemmeside, når tiden nærmer sig.
Preben Hviid-Hansen

Ordinær generalforsamling
Mandag den 8. januar kl. 10. Indkaldelse med dagsorden udsendes
senere. Se også Mandeklubbens hjemmeside.
Da farfar var ung - Danmarks ældste veteran
Mandag den 5. februar kl. 10 vil den 90-årige Poul Boye Larsen
fortælle om sit spændende liv under besættelsen, som udsendt soldat.

Poul Boye Larsen

Alle mænd er velkomne til lærerige mandage i sognegården.
Se mere på mandeklubben.com.

BibelÅbner
Fordyb dig i Bibelens fortællinger. Der vises videoer og derefter er der
samtale og fordybelse. Spændende aftener, hvor alle kan være med
og komme med deres bidrag.
Vi mødes mandag aften kl. 19 på datoerne: 6. november, 4. december, 15. januar og 5. februar.
Leder: Jens Arne Skjøtt tlf. 50701098.

Skjoldhøj Kirkes Folkekor
Koret er et stort 4-stemmigt kor, der synger både rytmisk og klassisk
musik. Der er både plads til seriøs kortræning og hyggelig snak under
kaffen. Koret øver hver tirsdag aften kl. 19-21 og ledes af kirkens
organist Hans Dammeyer.
Første øvegang efter jul er den 9. januar.
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Skjoldhøj Kirke
Hjemmeside: www.skjoldhoejkirke.dk
Jernaldervej 425, 8220 Brabrand
Kirkekontoret: Tlf. 8624 2061 / 2479 2728
Sognegården: Tlf. 3069 6016
Dette kirkeblad for Skjoldhøj Sogn er nr. 128, 33. årgang
Kirkebladets redaktion:
Laila Poulsen, Torben Nielsen og
Ruth Wegeberg (ansvarshavende redaktør)
Deadline for næste nummer er den 17. januar 2018
Forside- og portrætfotos: Ivar Mjell
Layout: Freelancegrafiker.dk og Per Mortensen
Tryk: Lavpristrykkeriet.dk

Kirkebil

Kordegnevikar/kirkekontor
Mandag-fredag kl. 10.00-13.00
og torsdag kl. 15.00-17.00
Johnny Pedersen
skjoldhoej.sogn@km.dk
Skjoldhøj Kirke, Jernaldervej 425,
8220 Brabrand
tlf. 8624 2061 / 2479 2728

Graver
Poul Bødker
graver@skjoldhoejkirke.dk
Tlf. 2160 5870
Træffes efter aftale

Præst
Ruth Wegeberg
True Byvej 6, 8381 Tilst
Tlf. 2443 2068
rwc@km.dk
Fredag fri. Træffes efter aftale

Organist
Hans Dammeyer
organist@skjoldhoejkirke.dk
Tlf. 2380 9580

Præst
Torben Nielsen
Tilst Vestervej 21B,
8381 Tilst
Tlf. 3069 6918
torn@km.dk
Fredag fri. Træffes efter aftale

Kirkemedarbejder
Laila Poulsen
poulsen.laila@gmail.com
Tlf. 3069 2728

Kirketjener
Anne Marie Viuff Jakobsen
Tlf. 3069 7022
kt@skjoldhoejkirke.dk

Menighedsrådets formand
Lis Glibstrup
Siøvænget 24, 8381 Tilst
Tlf. 8624 0390
9135@sogn.dk

Kirketjener
Rikke Fredsø
Tlf. 3069 6016
kt@skjoldhoejkirke.dk

Kirkeværge
Kim Strange
Bjørnøvænget 21, 8381 Tilst
Tlf. 5132 4309

Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og sognearrangementer.
Bestilling på kirkekontoret tlf. 8624 2061.
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De tre sten
Der lå en sten over Jakobs brønd
den tungeste sten blandt stene.
Ved synet af Rachel blev Jakob så glad,
at han løftede stenen alene.
Normalt kom der fire mænd derned
for at løfte stenen ved aften.
Men Jakob fyldtes af kærlighed.
Af kærlighed fik han kraften.
Der lå en sten på Frelserens grav,
den tungeste sten blandt stene -,
og rygtet kom ud over land og hav,
at kærlighed bar den alene.
Og vi, der var underlagt synd og død
og alle fordrevet fra Eden,
kom sammen og lytted´, når ordet lød
om stenen og kærligheden.
Der ligger en sten på hver eneste grav.
Jeg stod ved min fars forleden
og vidste, at selv de tungeste sten
kan bæres af kærligheden.
Johannes Møllehave

