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FORMANDEN HAR ORDET
I menighedsrådets arbejde er det bl.a. en fast opgave, fortløbende at vurdere
hvilke organisationer eller projekter, vi ønsker at støtte økonomisk, eller på
anden måde, om muligt.
Et eksempel som mange vil nikke genkendende til, er det barn, menighedsrådet
i mange år har støttet gennem SOS-Børnebyerne, og hvor en kurv ofte gik rundt
til indsamling af frivillige bidrag, når vi afviklede arrangementer! Barnet er nu så
stort, at det ikke længere er muligt at yde støtte til hende.
I relation til mit arbejde, havde jeg for ikke længe siden, lejlighed til hurtigt at
besøge Frederikskirken i Paris, hvor min barndomsveninde, Selma Ravn, er
sognepræst.
Frederikskirken er en del af Danske Sømands- og Udlandskirker, som menighedsrådet også støtter med et årligt beløb. Det går hurtigt op for en, når man
træder ind i huset, at her er liv, og her foregår en masse aktiviteter. Man finder
hurtigt ud af, at her danner huset rammen om et fællesskab, hvor det at være
dansk er vigtigt i almindelighed, men kirken i særdeleshed, bliver samlingspunktet for mennesker, der af den ene eller anden grund, er havnet med fremmed
grund under fødderne. Her er børnehave for danske børn, her er danskundervisning, her er fredagsbar for unge au pairs osv. En vigtig aktivitet er den årlige
julebasar, der danner grundlaget for en alt afgørende indtægt til at drive kirken.
Forleden dag ringede min telefon. Det var en Charlotte Pedersen fra Kirkens
Korshær, som ville høre, om vi kunne være omdrejningspunkt for den årlige
indsamling til Korshærens arbejde, i vores pastorat. Temaet for dette års
indsamling er ”Unge hjemløse”.
Det er klart en opgave som jeg tænker vi både bør og kan løfte. Det virker
absurd i et velfærdssamfund, at det overhovedet skulle blive en tematik, men
måske vil det se endnu mere dystert ud uden vores velfærdssamfund. Det er
svært at vide. Det oplagte vil være at forsøge at knytte nogle af de unge
i pastoratet på denne opgave, og samtidigt forklare problematikken, for at give
de unge indsigt i en af livets slagsider.

Hvor om alting er, så er det klart en af grundpillerne i menighedsrådets arbejde,
fortløbende er at vurdere og bedømme, hvor vi med vores kræfter, enten
økonomisk eller fysisk kan gå ind, og forhåbentligt medvirke til, at gøre en
forskel.
Vi får fra tid til anden, spørgsmål vedr. besættelse af den ledige præstestilling,
en interesse vi glæder os over, for det er godt at vide, at I alle sammen følger
med.
Forudsætningen for at kunne besætte den ledige stilling, er at vi får en ny
præstebolig. Det synes at falde på plads nu, og menighedsrådet kan derfor
gå videre med at lave en grundig beskrivelse af opgaven, hvad er det for et
pastorat vi har her i Lisbjerg og Skejby, og derefter, hvad er det så for
kvalifikationer der skal til, for at løse den opgave. Med den tidsramme der
er lagt omkring forløbet, så forventer vi, at biskoppen kan besætte den
ledige stilling fra 1. april 2019.

Jens Christian Nedergaard Justesen
Formand, Skejby-Lisbjerg menighedsråd
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PPE OG SAMVÆR
Spisning, sang og samvær første onsdag i måneden
Sognegården Lisbjergvej 15 A
Onsdag den 9. januar kl. 11.30 til 13.30
Skoleliv i Lisbjerg foredrag ved M artin Loft
Onsdag den 6. februar kl. 11.30
"Så længe skuden kan gå"
foredrag ved Christen Væver, tidl. sognepræst og sømand
Astrid Lindgren sagde engang:
Pak ikke dine børn ind i vat, pak dem ind i gode historier!
Det gælder også vi voksne. Christen Væver vil holde et humoristisk
causeri og fortælle en række muntre historier, der bekræfter
vores menneskelighed.
Onsdag den 6. marts kl. 11.30
Peer Kjær Andersen vil fortælle om årstidens sange og skikke.
Han er organist og vil tage os med i sangens verden.
Onsdag den 3. april kl. 11.30
’Min obo og mig’ Henrik Husum og oboen underholder.
Onsdag den 1. maj kl. 11.30
En ny præst på vej ind i Skejby-Lisbjerg Pastorat.

Pris: 30 kr. for suppe og dejlig hjemmebagt kage til kaffen
Tilmelding senest en uge før til Ingrid Nielsen på
tlf. 50 59 18 78 eller mail ingridnielsen@hotmail.com
Ønsker du kørelejlighed, så meddel det når du tilmelder dig

Landsindsamling Kirkens Korshær den 25. november 2018
Alle har brug for et sted at føle sig hjemme, et sted hvor man føler sig tryg.
Det er ikke alle der har et hjem, derfor samler Kirkens Korshær ind til mennesker
som har mindst, så der kan gives nattely, støtte ja følelsen af et trygt hjem.
Tilmeld dig som indsamler i Skejby-Lisbjerg
kirkenskorshaer.dk eller skejby.lisbjerg.menighedsraad@gmail.com

NU DET J
Ni læsninger
1. søndag i advent kl. 19.00 i Lisbjerg Kirke
Traditionen tro tager vi hul på adventstiden og alle juleforberedelserne
med de 9 læsninger.
Det bliver en stemningsfuld gudstjeneste med vekslende musik og tekstlæsning.
Efter gudstjenesten er der en forfriskning i våbenhuset.

Julestue i Sognegården
Torsdag den 29. november kl. 16.30
Som optakt til julemåneden indbyder vi til en hyggelig eftermiddag og aften
i Sognegården.
Vi begynder med at tænde lys, og vi skal høre julefortælling, og vores skønne
Spirekor synger både med og for os.
Derefter åbner vi de krative borde, hvor det er muligt at eksperimentere med engle, stjerner,
hjerter og meget mere. Medbring gerne jeres egne spændende modeller
og idéer.
Kl. 18 spiser vi på Skoletorvet.
Kulturcenteret laver maden og det er også her I skal tilmelde jer til spisning.
25 kr. for voksne. 15 kr. for børn. Gratis for 0-4 år.
Efter maden forsætter vi i Julestuen, som hvert år plejer at tiltrække ikke alene børn men
også unge, ja det er såmænd ofte mødrene, der lukker og slukker når vi slutter klokken 21.

Tilmelding til spisning på: lisbjergkulturcenter@gmail.com
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Julekoncerter
SNAP OUT OF IT

FLAUTO DOLCE

Onsdag den 5. december kl. 19.30
Julekoncert i Skejby Kirke

Torsdag den 13. december kl. 19.30
Julekoncert i Lisbjerg Kirke

Et rytmisk kvindekorsunivers, hvor der er
plads til både at være rå og blød, at dyrke
de små nænsomme melodier, men også
powergrooves fra nær og fjern.
I julekoncerten synger vi sange, der dufter
af gran og kanel - og sange om længslen
efter varme og sol samt betydningen af
fællesskab i de kolde tid.
Koret ledes af Kristine Tjørnholm.

Blokfløjtegruppen Flauto Dolce består af 6
dygtige blokfløjtenister mellem 14 og 25 år
fra Aarhus Musikskole.
Alle eleverne får soloundervisning på blokfløjte og dyrker deres fælles passion for
blokfløjtemusik i Flauto Dolce. Der bliver
spillet på sopran-, alt-, tenor– og basblokfløjter. Vi spiller en del koncerter og har ved
nogle lejligheder udvidet gruppen med en
cellist og en sanger. Repertoiret spænder fra
renæssance – barok og til nyere tids musik.
Ved konterne i Lisbjerg Kirke vil der desuden
være kendt julemusik på Programmet.
Flauto Dolce ledes af Jytte Kusk.

Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Tirsdage fra den 19. februar til den 9. april - alle gange fra kl. 10-11
Kom og oplev en unik stund med din baby.
Vi synger skønne danske salmer, og børnesange med fagter. Vi blæser sæbebobler,
lytter til instrumenter og tager barnet med ind i musikkens magiske verden.

Gennem sang, dans og musik bliver barnet stimuleret og udviklet både musikalsk
og kropsligt.
Man kan starte når barnet er omkring 8 uger.
Der er også tid til snak og hygge med de andre
deltagere bagefter.
Afslutning finder sted i Lisbjerg Kirke fredag
den 12. april kl. 11-12
Underviser er musikpædagog Karina Brøgger.
Tilmelding til Karina på karinanoder@gmail.com

Børnerytmik i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 26. marts, 30. april og 28. maj - alle tre gange kl. 17
Nem aftensmad og en god oplevelse!
I foråret tilbyder vi tre eftermiddage med børnerytmik i samarbejde med fortælling,
sang, leg og rytme. Børnene bruger kroppen både som rytme redskab og
sanseapparat. Vi synger sammen og er altid aktive.
Historien bliver bevidstgjort via sanglege
og lydeffekter.
Det er børnenes fantasi der sættes
i gang.
Vi har fokus på 3-6 årige børn,
men mindre søskende er velkomne.

Efter rytmikken spiser vi sammen,
så ingen skal hjem og lave aftensmad.
25 kr. for voksne og gratis for børn.
Vi forventer at slutte ca. kl. 18.30.

Tilmelding til Karina Brøgger, karinanoder@gmail.com eller
Charlotte Frouvne Nayberg, chfn@km.dk
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Minikonfirmander 2019
Minikonfirmander – et godt tilbud for 3. årgang
Vi begynder minikonfirmandundervisning i uge 8.
Forløbet varer frem til palmesøndag, 14.04.19, hvor vi
slutter af med gudstjeneste og påskeskæg i Sognegården.
Undervisningstidspunktet er endnu ikke på plads,
så hold øje med invitationen som kommer i januar.
Som minikonfirmand skal du selvfølgelig lære noget om hvad kristendom er.
Vi skal på opdagelse i vores fantastiske fortællinger.
Gennem leg, kreative aktiviteter, løb og drama bliver I klogere på alt det, I skal høre
meget mere om, når I skal begynde som konfirmander.
Så skal vi selvfølgelig også på opdagelse i kirken – og op i kirketårnet!
Vi skal udfordres og grine, synge og lege og have gode oplevelser sammen.
Tilmelding til sognepræst Charlotte Frouvne Nayberg
på mail chfn@km.dk eller til Kirkekontoret på 51 81 13 44

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 3. marts
inviteres hele familien til opvarmningsfest i Lisbjerg Kirke.
– inden slaget på tønderne skal slås på Lisbjergskolen.
Vi holder fastelavnsgudstjeneste klokken 13.00 og
fylder kirken med alskens mærkelige folk og væsener.
Spirekoret synger for os, og vi skal også selv synge!
Efter gudstjenesten fortsætter vi festen kl. 14 på
Lisbjergskolen.
Her står Beboerforeningen klar med tøndeslagning,
fastelavnsboller og kåring af kattekonge og -dronning.

Kor for alle sangglade børn hver torsdag eftermiddag
Spirekor torsdag 14.15-14.45 0.-2. kl.
Ungdomskor torsdag 14.45-15.30 3.-4. kl.
Vi øver i Sognegården på Lisbjerg Skole
Har du lyst at synge med?
Kontakt organist Henrik Husum på tlf. 26 20 21 95

Sig hej til din by
Lørdag den 2. februar kl. 10 på
Skoletorvet på Lisbjergskolen
Igen i år inviterer Fællesrådet, samt
alle foreninger og organisationer, til
”Sig hej til din dag by”.
Dagen er en oplagt mulighed for
at møde alle dem du deler by og
lokalområde med. Her får du for alvor fingeren på pulsen om, hvad der sker i din by.
Alle foreninger og organisationer og selvfølgelig også kirken deltager på dagen, eks.
med en stand, foldere og informationer. Udstillinger, underholdning og aktiviteter
og hvad fantasien finder på. I skrivende stund arbejdes der på, om vi skal afprøve
BYENS BEDSTE KAGE konkurrence.
Der kommer endeligt program senere. Hold øje med hjemmesiden www.LSTK.dk,
hvor der løbende vil komme flere oplysninger.

Lys i mørket
Søndag den 3. februar kl. 19 fejrer vi kyndelmisse i Skejby Kirke

Vi kender alle dage hvor det næsten aldrig bliver rigtig lyst!
Men på et tidspunkt kan vi fejre at NU går det anden vej. Mod lyset.
Det er, når vi er halvvejs. Så er det Midvinter og det vil vi fejre med en stemningsfuld
gudstjeneste.
Vi vil tænde lys, lytte, synge, længes, men også glædes over, at der er håb for,
at lyset for alvor bryder frem.
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Konfirmand gospel
Søndag den 17. februar kl. 16
i Todbjerg Kirke
Evangeliet skal ud – og det kommer det!
Levende, højlydt og ikke mindst
livsbekræftende denne søndag, hvor alle
Skejby/Lisbjergs konfirmander, sammen
med Todbjergs konfirmander, inviterer
til fælles Gospelgudstjeneste.

Forud for gudstjenesten arbejder
konfirmanderne fokuseret i workshop
hele dagen med Rune Herholdt, så de
kan skabe en festlig, og anderledes
gudstjeneste for os alle sammen.

Samtalesalon
Aarhus Nord 2019
Så er vi klar med god rødvin, baguette
og brie og dybe samtaler om livet.
De finder sted i sognegårde her i det
nordlige Aarhus.
Med samtalesalonerne tilbyder vi
et rum for eksistentielle samtaler om
menneskelivet, lykke, sårbarhed og
frygt. Vi stemmer rummene med musik
og lys, rødvin, citrus og tapas og sætter
rammerne for den gode samtale. Hver aften begynder med et kvalificeret oplæg,
hvorefter samtalerne sættes fri og samtidig styres, så vi kommer ud i kroge, vi
ikke nødvendigvis selv ville have fundet vej til.
I december udkommer en lille folder med detaljer om de enkelte samtalesaloner.
Find den på dit lokale bibliotek, i din sognegård eller hos din præst og del meget
gerne ud af den.
Lykke - torsdag d. 10. januar kl. 19.30-21.30 i Lystrup Sognegård
Sårbarhed – tirsdag d. 29. januar kl. 19.30-21.30 i Elev Sognegård
At høre til - torsdag d.28. februar kl. 19.30-21.30 i Egå Sognegård
Tro – torsdag d. 7. marts kl. 19.30-21.30 i Skæring Sognegård
Frygt - torsdag 21. marts kl. 19.30-21.30 i Skødstrup Sognegård
Valg - torsdag 4. april kl. 19.30-21.30 i Lisbjerg Sognegård

Koncert med Indra-trio
Søndag den 10. februar kl. 15 i Lisbjerg Kirke
Da den amerikanske sangerinde Indra Rios-Moore,
slog sig ned i Danmark sammen med sin mand,
saxofonisten Benjamin Trærup, var det starten på
et musikalsk eventyr.
I 2010 kom det roste debutalbum, Indra, båret
af en trio med Indras markante vokal, Thomas
Sejthens jordbundne bas og Trærups lyriske
saxofonspil.
Opfølgeren til debuten, In Between, høstede
prisen for bedste vokaludgivelse ved Danish Music
Awards Jazz 2012, og siden er det gået slag i slag
for gruppen.
I 2015 udkom albummet Heartland på det
legendariske jazzlabel Impulse. Med albummet fik
Indra sit internationale gennembrud.

Koncert med Aarhus Universitetskor
Tirsdag den 21. maj kl. 19 i Lisbjerg Kirke
Aarhus Universitetskor er et professionelt arbejdende klassisk kammerkor med
et bredt repertoire, men ofte med fokus på relativt ny kormusik. Koret blev stiftet
af Carsten Seyer-Hansen i 1995 og har i dag 25 medlemmer, hvoraf størstedelen
er eller har været studerende på Aarhus Universitet.
Søren Kinch Hansen
er fast dirigent for
Aarhus Universitetskor.
Han er uddannet
ved konservatorierne
i Esbjerg, Aarhus og
Stockholm.
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Musikcafé Matador i ord og toner
Torsdag den 25. april - spisning kl. 18 - foredrag kl. 19
Hvad får man, når man blander forkærligheden for Matador med passionen for musik
og interessen for historie? Man får følgende cocktail:
”Matador i ord og toner – et koncertforedrag”
Musikken, der indgår i Matador, er et relativt uudforsket område, som Toner af Guld
med stor entusiasme har kastet sig over. Tidens toner med Marguerite Viby,
Leo Mathiesen, Lulu Ziegler og Ib Schønberg understreger stemninger af glæde,
vemod, munterhed og drama. Det samme gør Rødes bryllups-optræden, de tyske
soldaters traurige lieder samt indslag på Postgaarden af finkulturel karakter.
Toner af Guld guider publikum på en musikalsk tidsrejse fra 1929-1947, hvor
genrerne er bredt repræsenteret med alt fra operette til revyviser og jazz.
Numrene bindes sammen af små fortællinger om TV-succesen, musikken og
perioden, og de integrerede fællessange afrundes på festlig vis af Konsulinde Holms
sølvbryllupspoesi på ”Sølvstænk i det gyldne hår”.
Tilmelding til sognepræst Charlotte Frouvne Nayberg
på mail chfn@km.dk eller til Kirkekontoret på 51 81 13 44

Den midtjyske duo, Toner af Guld, består af ægteparret Helle og Dynes Skovkjær – en klassisk sopran og
en klaverspillende bedemand. Helle og Dynes har gennem ni år optrådt sammen ved talrige kirke- og
sognekoncerter. Ydermere ved private og offentlige arrangementer med et bredt repertoire, bestående af
operette, musical, wienermusik, viser og evergreens samt den danske salme- og sangskat. De har begge
en fortid som skuespillere på sommerspillet Busbjerg, hvor de traf hinanden i 2008.

Salmesangaftener
Torsdag den 31. januar kl. 19 i Lisbjerg Kirke ”Salmesang i mørket”
Tirsdag den 14. maj kl. 19 ved Skejby Kirke ”Salmesang i det fri”

Sognetur til Løgumkloster
fra den 12.–17. april 2019
“Hav og himmel – sønderjyllandtur 2019”
Gennem flere år har der været tradition for,
at vi tager på sognetur til Sønderjylland – til
Løgumkloster Refugium – i ugen op til påske.
Vi vil forsøge at fylde bussen og vil gerne samle
så mange som muligt fra den nordlige del af Aarhus.

På Løgumkloster Refugium arrangeres der, i løbet af året, en række
”Sønderjyllandsture” sammen med lokale turledere fra byer og sogne over hele
Danmark. På Sønderjyllandsturene bliver der holdt foredrag med kulturelle-,
folkelige- og kirkelige emner. Vi hører musik og synger sammen.
Det sønderjyske grænseland er rig på historie, som vi vil stifte bekendtskab med.
Men mest af alt handler ”Sønderjyllandsturene” om et særligt fællesskab.
Det er vanskeligt at beskrive – det skal opleves!
Temaet for sønderjyllandsturene i 2019 er ”Hav og himmel”. Vi skal i år på tur
til Møgeltønder med rundvisning på Schackenborg. Vi skal på en heldagstur til
Blåvand, hvor vi skal se arkitektur i verdensklasse. Vi skal opleve Tirpitz, der
består af et par tyske bunkers fra Anden Verdenskrig, og bogstaveligt talt ligger
i ”vandkants-danmark”. Nu er de omdannet til et museum af den berømte
arkitekt Bjarke Ingels.
Vi har igen i 2019 fået lov til at arrangere Sønderjyllandsturen i perioden fra
fredag før Palmesøndag til onsdag før Påske. Det er absolut den allerførste
forårstid, som vi kommer til at opleve i det sønderjyske. Påsken er en højtid,
hvor der kommer folk fra hele landet, som vil tilbringe en uge på refugiet, med
sin helt egen stemning. Vi vil møde gamle bekendte, og vi vil møde nye
mennesker og få nye indtryk med hjem i bagagen.

Vi afholder informationsmøde om turen
fredag den 8. februar 2019 kl. 14.00 i Skæring Kirke.
Alle er meget velkommen.
Du kan også få oplysninger om turen ved at kontakte turlederne.
Turledere:
Mogens Granlie, Elsted tlf. 40 14 19 10
Else og Boris Sandvad, Lisbjerg, tlf. 20 97 85 90
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Kunsttur til Museum Frello i Varde
Fredag den 3. maj 2019
Afgang i private biler fra parkeringspladsen ved Lisbjerg kirke kl. 8.30.
Forventet hjemkomst senest kl. 16.
Pris: Hver passager betaler bilens chauffør 100 kr. for kørsel.
Entré på museet er 75 kr.
Frokost og evt. kaffe kan købes i Varde, hvis du ikke vil have madpakke med.
På vej til Varde gør vi ophold ved Ikast kirke for at se Bjørn Nørgaards værk:
”Riv dette tempel ned.”

Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 51 81 13 44
eller lisbjerg.sogn@km.dk senest onsdag den 1. maj.

KUNSTUDSTILLINGER
I LISBJERG SOGNEGÅRD
Michael Franck Brøsch, fotograf
Fernisering lørdag den 19. januar kl. 14-16 i Lisbjerg Sognegård
Michael Franck Brøsch, som bor i Gl. Skejby, har arbejdet med fotografi siden 1980,
hvor berøringsfladen har været stor - undervisning, dommer, skribent, udstillinger,
løsning af pro-fessionelle opgaver osv.

Specielt kunstfotografiet har
været det store omdrejningspunkt, hvilket har resulteret i
flere antagelser på censurerede
kunstudstillinger, bla. KE, KS
og KP.
”Jeg har altid et kamera med
mig når jeg bevæger mig rundt.
En ”tone” af tomhed har været
gennemgående i mine billeder i
alle de år jeg har fotograferet”
Udstillingen viser serier i både
S/H og farve.

Preben Hermann Pedersen,
skulptur, akvarel og maleri
Fernisering lørdag den 6. april kl. 14-16 i Lisbjerg Sognegård
Preben Hermann Pedersen, årgang 1938, udstiller udpluk af en mangesidig
kunstnerisk produktion.
Udenfor boligen på Præsteager i Lisbjerg prydes gårdhaven af forskellige
granitfigurer. Skulpturerne er hobbyarbejde af en kvalitet, der får den, der går forbi
huset, til at strække hals og beundre.
Preben fortæller, at han har haft et spændende,
alsidigt og udfordrende arbejdsliv.
Han har blandt andet tegnet Aarhus julemærker,
forskellige etiketter, logoer og brochurer.
Foruden skulpturer udstilles der malerier og
akvareller.
Udstillingen kan ses til udgangen af
juni måned, mandag til fredag kl. 9-13;
onsdage tillige kl. 16-18.
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Hjælp med at gøre verden klimaklar
Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet,
til den årlige sogneindsamling søndag den 10. marts 2019.
Klædt på til klimaet
I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer,
som rammer os alle sammen. Men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande.
Her er man ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark.
Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser.
Man mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed.
Mangler vand, når tørken tømmer depoterne.
Mangler mad, når ressourcerne slipper op.
Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til,
at 821 millioner mennesker – svarende til hver
niende verdensborger – sulter.
Og at tallet er på vej op.
Den gode nyhed er, at løsningerne findes.
Vi kender dem. Og vi har brug for dig.

Som indsamler er du med til at samle ind
til broer, diger og flugtveje, der kan
udgøre et værn mod katastrofer.
Du er med til at samle ind til rent
drikkevand og mad, der kan
overleve tørken.
Du er med til at klæde verden
på til klimaforandringerne.
Og du er ikke alene.
Du er én ud af tusindvis
af indsamlere, der står
sammen om verdens
nok vigtigste sag.
Tilmeld dig som
indsamler på
Blivindsamler.dk
Skejby-Lisbjerg er klar
til at gøre verden klimaklar ved indsamlingen
den 10. marts 2019.
Vi håber at se så mange
frivillige som muligt til
den altid hyggelige
indsamlingsdag.
Du kan også
tilmelde dig
ved at kontakte
indsamlingsleder
Boris Sandvad, på
tlf. 20 97 85 90
eller mail:
8127BRS@km.dk

AKTIVITETER
VINTER 2018 - FORÅR
December

Januar

Onsdag den 5. kl. 11.30-13.30
Suppe og samvær

Torsdag den 3. kl. 19
*Læsekreds i Lisbjerg

Onsdag den 5. kl. 19.30-20.30
”Snap out of it” - Julekoncert i Skejby Kirke

Onsdag den 9. kl. 11.30-13.30
Suppe og samvær

Torsdag den 6. kl. 13-14
Strikkedamer i Lisbjerg Sognegård

Lørdag den 19. kl. 14-16
Fernisering. Michael Franck Bøsch, Skejby

Torsdag den 6. kl. 19
Hjertesang I Lisbjerg Kirke
(Tilmelding og betatling)

Tirsdag den 29. kl. 19
”Salmesang i mørket” i Lisbjerg Kirke

Torsdag den 13. kl. 13-14
Strikkedamer i Lisbjerg Sognegård

Februar

Torsdag den 13. kl. 19.30-20.30
”Flauto Dolce” - Julekoncert i Skejby Kirke
Tirsdag den 18. kl. 19
Salmesang ”Vi synger julen ind” i Lisbjerg Kirke

Lørdag den 2. kl. 10
Sig hej til din by
Onsdag den 6. kl. 11.30-13.30
Suppe og samvær
Torsdag den 7. kl. 19
*Læsekreds i Lisbjerg
Søndag den 10. kl. 15
Koncert med Indra Trio i Lisbjerg Kirke
Tirsdag den 19. kl. 10-11
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 26. kl. 10-11
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård

Marts
Tirsdag den 5. kl. 10-11
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Onsdag den 6. kl. 11.30-13.30
Suppe og samvær
Søndag den 10. marts
Indsamling Folkekirkens Nødhjælp
Tirsdag den 12. kl. 10-11
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Torsdag den 14. kl. 19
*Læsekreds i Lisbjerg

Fredag den 15. (tidspunkt ikke fastlagt)
Frivilligfest i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 19. kl. 10-11
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 26. kl. 10-11
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 26. kl. 17
Børnerytmik i Lisbjerg Sognegård
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2019
April
Tirsdag den 2. kl. 10-11
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Onsdag den 3. kl. 11.30-13.30
Suppe og samvær
Torsdag den 4. kl. 19
*Læsekreds i Lisbjerg
Torsdag den 4. kl. 19.30
Samtalesalon Aarhus Nord 2019
Lørdag den 6. kl. 14-16
Fernisering. Preben Hermann Pedersen, Lisbjerg
Tirsdag den 9. kl. 10-11
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Fredag den 12. kl. 11-12
Babysalmesang i Lisbjerg Kirke
Fredag den 12. til onsdag den 17.
Sognetur til Løgumkloster
Torsdag den 25. kl. 19
Spisning i Lisbjerg Sognegård
efterfulgt af foredrag ”Matador i ord og toner”
Tirsdag den 30. kl. 17
Børnerytmik i Lisbjerg Sognegård

Maj

Alle gudstjenester
holdes på onsdage ved
sognepræst
Charlotte Frouvne Nayberg,
organist Henrik Husum
og kirkesanger Kamma Bidstrup.

Der er fælles kaffebord
fra kl. 14.30,
og gudstjeneste
fra kl. 15.00.

Alle beboere, pårørende
og personale
er hjertelig velkomne.

Onsdag den 1. kl. 11.30-13.30
Suppe og samvær

09. januar

Afd. 1 & 2

23. januar

Afd. 3 & 4

Torsdag den 2. kl. 19
*Læsekreds i Lisbjerg

13. februar

Afd. 1 & 2

27. februar

Afd. 3 & 4

13. marts

Afd. 1 & 2

Tirsdag den 14. kl. 19
”Salmesang i det fri” ved Skejby Kirke

27. marts

Afd. 3 & 4

10. april

Afd. 1 & 2

Tirsdag den 21. kl. 19
Koncert med Aarhus Universitetskor
i Lisbjerg Kirke

24. april

Afd. 3 & 4

08. maj

Afd. 1 & 2

Tirsdag den 28. kl. 17
Børnerytmik i Lisbjerg Sognegård

22. maj

Afd. 3 & 4

12. juni

Afd. 1 & 2

26. juni

Afd. 3 & 4

10. juli

Afd. 1 & 2

24. juli

Afd. 3 & 4

Fredag den 3. kl. 8.30-16.00
Kunsttur til Museum Frello i Varde

*Læsekredsen i Lisbjerg mødes
den 1. torsdag i hver måned i private hjem.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
til Berit Wilson på tlf. 21 43 12 13 eller
beritwilson20@gmail.com

TILBAGEBLIK...
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Skejby-Lisbjerg pastorat
Kirkekontoret
Marianne Vasard Nielsen
Pernille Cæcilie Natasja Dahl Paludan
Conny Sørensen
Lisbjergvej 15A, Lisbjerg 8200 Aarhus N
Tlf. 51 81 13 44
e-post: lisbjerg.sogn@km.dk
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-13;
onsdag tillige 16-18.
Præster
Charlotte Frouvne Nayberg
Solhøjvej 38, 8210 Aarhus V
Tlf. 26 36 91 00
e-post: chfn@km.dk
Træffes ikke mandag og fredag
Loa Skovgaard Vibe Christensen
Ladefogedvej 65, 8200 Aarhus N
Tlf. 51 81 14 50
e-post: losc@km.dk
Træffes ikke mandag

Gravere
Asbjørn Munch Hansen (Skejby Kirke)
Kirkely 3, Skejby, 8200 Aarhus N
Tlf. 20 12 31 42
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 17.30-19.30
Pia Bluhm (Lisbjerg Kirke)
Træffes på kirkegården tirsdag-fredag kl. 10-12 eller på
tlf. 30 62 09 99
Menighedsrådet
Formand Jens Christian Nedergaard Justesen
Nedergårdsvej 30, Skejby 8200 Aarhus N
Tlf. 53 63 27 66
Næstformand Lotte Linnet
Nedergårdsvej 39 A, Skejby 8200 Aarhus N
Tlf. 20 71 01 73
Kasserer Boris Sandvad
Elstedvej 33, Terp 8200 Aarhus N
Tlf. 20 97 85 90
Menighedsrådet kan kontaktes på e-post: 8126@sogn.dk

Helle Rørbæk Hørby
(hospitalspræst)
Tlf. 20 12 31 13
e-post: hrh@km.dk

Kirkebil
Til alle gudstjenester og sognemøder kan kirkebil
bestilles på kirkekontoret på tlf. 51 81 13 44.
For søndagsgudstjenester, ring senest torsdag kl. 12.00.

Grethe Jørgensen
(hospitalspræst)
Tlf. 22 59 65 13
e-post: grej@km.dk

Fødsel, dåb navngivelse,
begravelse / bisættelse og vielse
Kontakt Kirkekontoret eller en af sognepræsterne.

Organist
Henrik Husum
Tlf. 86 14 98 95

Indmeldelse i folkekirken
Kontakt en af sognepræsterne.

Udmeldelse af folkekirken
Kontakt Kirkekontoret eller en af sognepræsterne.

Kirkesanger
Kamma Bidstrup
Tlf. 20 19 83 27

HOLD DIG OPDATERET
Følg med i kalenderen på LSTK.dk
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GUDSTJENESTER
Skejby Kirke
Sømdag den 2. december
1. søndag i advent
Søndag den 9. december
2. søndag i advent
Søndag den 16. december
3. søndag i advent
Søndag den 23. december
4. søndag i advent
Mandag den 24. december
Juleaften
Tirsdag den 25. december
Juledag
Onsdag den 26. december
2. juledag

Lisbjerg Kirke
19.00 De ni læsninger
Loa Skovgaard Vibe Christensen
11.00
Vibe Boye Liisberg

11.00
Loa Skovgaard Vibe Christensen
11.00
Loa Skovgaard Vibe Christensen
16.00
Charlotte Frouvne Nayberg
9.30
Loa Skovgaard Vibe Christensen

Søndag den 30. december

Ingen

Mandag den 31. december
Nytårsaften
Søndag den 6. januar
Helligtrekongersøndag
Søndag den 13. januar
1. søndag e. Helligtrekonger
Søndag den 20. januar
2. søndag e. Helligtrekonger
Søndag den 27.januar
3. søndag e. Helligtrekonger
Søndag den 3. februar
4. søndag e. Helligtrekonger
Søndag den 10. februar
Sidste søndag e. Helligtrekonger
Søndag den 17. februar
Septuagesima
OBS - Todbjerg Kirke
Søndag den 24 februar
Seksegesima
Søndag den 3. marts
Fastelavn
Søndag den 10. marts
1.søndag i fasten
Søndag den 17. marts
2.søndag i fasten
Søndag den 24. marts
3. søndag i fasten
Søndag den 31. marts
Midfaste
Søndag den 7. april
Mariæ bebudelse
Søndag den 14.april
Palmesøndag
Torsdag den 18. april
Skærtorsdag
Fredag den 19. april
Langfredag
Søndag den 21. april
Påskedag
Mandag den 22. april
2. påskedag

14.00
Charlotte Frouvne Nayberg

9.30
Loa Skovgaard Vibe Christensen
14.30
Charlotte Frouvne Nayberg
11.00
Loa Skovgaard Vibe Christensen
9.30
Loa Skovgaard Vibe Christensen
Ingen

11.00
Loa Skovgaard Vibe Christensen
9.30
Vibe Boye Liisberg

11.00
Charlotte Frouvne Nayberg
19.00 Kyndelmisse
Loa Skovgaard Vibe Christensen

11.00 Rytmisk Højmesse
Loa Skovgaard Vibe Christensen
9.30
Charlotte Frouvne Nayberg

11.00
Loa Skovgaard Vibe Christensen
16.00
Gospelsgudstjeneste i Todbjerg

Vibe Boye Liisberg og
Loa Skovgaard Vibe Christensen

9.30
Vibe Boye Liisberg
13.00
Charlotte Frouvne Nayberg
9.30
Loa Skovgaard Vibe Christensen
10.00 – også i radioen
Helle Rørbæk Hørby
11.00 Rytmisk Højmesse
Charlotte Frouvne Nayberg

11.00
NN

17.00 Lille påske Måltid
NN
16.00
Charlotte Frouvne Nayberg
9.30
NN
11.00
Vibe Boye Liisberg

11.00
Loa Skovgaard Vibe Christensen
9.30
NN
13.00 Påske
Charlotte Frouvne Nayberg

Lisbjerg
11.00
NN

