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FORMANDEN HAR ORDET
TAK FOR SIDST:
Den 2. februar 2019 afvikledes ”Sig hej til din by” for anden gang, og jeg må
sige, at konceptet allerede har slået rødder, og fundet grobund i vores
lokalsamfund. Det er en kæmpe fornøjelse at se alle interessenter gøre sig stor
umage for, at fremvise hvad vi har på paletten i regi af LSTK, og det er med
stolthed, at menighedsrådet tager del i løjerne.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle samarbejdende organisationer,
det er et stort arbejde at stable et sådant arrangement på benene, og der
står vedholdne og stabile kræfter bag, der alle fortjener en tak. Uden jer intet
arrangement, så let er det, og som sagt, det er højt værdsat!
I relation til ”Sig hej til din by” valgte vi i menighedsrådet at afvikle et
orienterende menighedsmøde, da der, som de fleste ved, foregår en del for
tiden, og helt oplagt er det, at benytte lejligheden til, at kalde folk sammen.
Lige omkring 40 mennesker valgte at møde op, og høre om bl.a. forløbet
omkring ny præsteansættelse, aktiviteter i pastoratet, og ikke mindst for nogen,
at få sat ansigt på menighedsrådets medlemmer.
Her vil jeg også gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle de fremmødte.
Det er klart, at når man anstrenger sig og planlægger et menighedsmøde,
så er det dejligt at I også bakker op omkring os. Det giver os samtidig også en
retningsviser på, hvem det er vi repræsenterer i menighedsrådet, og hvad I
forventer af os. Det er mit klare indtryk, at vi på baggrund af den feedback vi
får, har fat i den lange ende, og er på vej i den rigtige retning.
KUN EN DØR IMELLEM OS:
I forbindelse med ansættelse af ny præst, er vi nogen, der har brugt forholdsvis
mange kræfter på at fremvise vores forskellige faciliteter, herunder de to
smukke middelalderkirker, embedsboligen og ikke mindst Sognegården.
Jeg tror ikke vi har haft én eneste potentiel ansøger, som ikke har reflekteret
over at skolen og Sognegården, alene er adskilt af en dør. Nogen har sågar
oplevet et par unge mennesker fra skolen, ligge og slænge sig lidt i møblementet
foran vores kordegne, og få sig en stille snak, med Conny, Marianne eller
Pernille, om livets små og store fortræffeligheder.
Det er klart, at det for os, der ofte færdes i Sognegården, er blevet en hverdags
ting, at vi kan vandre lige ind i skolen, ved behov, og vise versa. Af samme
grund, er det skønt at blive opfrisket i den helt unikke ting det er, at vi lever
side og side, dør om dør, ikke alene i fred og fordragelighed, men at vi også får
det bedste ud af hinandens tilstedeværelse.
Skole og kirke har på forskellige stræk, en fælles berøringsflade, og det er alt
andet end lige, lettere at få synergien frem, når vi er så tæt på hinanden.
Det sætter vi stor pris på, fra vores side af døren, og vil fortsat bestræbe os på,
at være en god nabo.

Jens Christian Nedergaard Justesen
Formand, Skejby-Lisbjerg menighedsråd
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Hvad skal
barnet hedde?
DET NYE SOGNEBLAD skal skifte navn
Bladet er i sin nye form nu 1 år gammel,
og kan ikke længere kalde sig ny.
Skal det hedde SOGNEBLADET
eller SOGNE NYT?
Er der nogen der har et forslag hører vi det meget
gerne send evt. forslaget til lottelinnet@mail.dk
eller fortæl det på Kirkekontoret, så
formidler de navneforslaget videre.
Tidsfrist for gode navneforslag er
15. juni 2019

Sognepræst
Marie-Louise Lieberoth Wadum
Jeg er ny præst i Skejby-Lisbjerg sogne
Mit navn er Marie-Louise Lieberoth Wadum, og jeg er
37 år gammel. Jeg blev færdiguddannet i 2011 i teologi
ved Københavns Universitet, og har siden da trådt mine
præstesko til som vikarpræst et par år, og de sidste 5 år
har jeg været sognepræst på landet.

Jeg er gift med Andreas der er adjunkt i pædagogisk
psykologi på Aarhus Universitet.
Sammen har vi to børn – Ingeborg på fem og Rasmus
på tre. Vi glæder os til at flytte ind i den nyindkøbte
præstebolig på Skejbytoften.
Jeg glæder mig meget til min indsættelse påskedag
og til at møde alle jer i sognet.
Kort om mig selv som præst kan jeg sige, at jeg holder meget af mit job; jeg holder
af at omgås mennesker, og jeg holder af at fortolke, formidle og forkynde ind i de
forskellige, såvel glædelige og sørgelige sammenhænge, som nu engang er vores liv.
Jeg glæder mig til at lære jer at kende og til at møde jer i det daglige i kirken,
sognehuset og på gade og vej.
Med venlig hilsen
Sognepræst Marie-Louise Lieberoth Wadum

Tak til sognepræst
Loa Skovgaard Vibe Christensen
Siden midten af juni 2018, har vi haft fornøjelsen af
samarbejdet med sognepræst Loa Skovgaard Vibe
Christensen, der har vikarieret i det ledige embede i
Lisbjerg og Skejby Kirker.
På vegne af menighed, medarbejdere og menighedsråd,
vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at takke Loa for
hendes indsats i de forgangne 10 måneder, og samtidig
ønske alt det bedste for tiden der kommer.
Dit smittende humør og din pragmatiske velvilje vil ikke
blive glemt.
Jens Christian Nedergaard Justesen
Formand Skejby / Lisbjerg menighedsråd
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Fortællingen om Skejby-Lisbjerg pastorat
Enhver arbejdsplads har et brand.
Det gælder også i Folkekirken,
og det gælder uanset, om man
arbejder bevidst med branding
eller ej.
Fordelen ved at lave en målrettet
branding er, at det giver Folkekirken
mulighed for selv at påvirke
arbejdspladsens image og udbrede
budskabet om den attraktive
arbejdsplads.

Skejby-Lisbjerg menighedsråd har,
i forbindelse med ansættelse af ny
sognepræst, haft en proces med at
beskrive Skejby-Lisbjerg pastorat som
den attraktive arbejdsplads.
Vi har beskrevet den måde hvorpå vi
tænker os selv som kirke, både som
arbejdsplads men og ind i det lokalsamfund, som vi er en del af. Vi har
highlightet de værdier, og den
selvforståelse, som vi gerne vil have
vores kommende præst kan se sig selv
som en del af. Det har været en ny og
anderledes proces for menighedsrådet,
og målet har været, at vi med valget
af ny præst, får sikret det helt
rigtige match mellem menighedsrådet –
menigheden og den nye præst.
Det image, som menighedsrådet gerne
vil have at kirken, kirkens præster og
medarbejdere skal kendes på, er blevet
til ”Fortællingen om Skejby-Lisbjerg
pastorat”.
Fortællingen findes i sin helhed på
sogn.dk/skejby og sogn.dk/lisbjerg
Af Boris Sandvad,
menighedsrådsmedlem

Skejby-Lisbjerg - en kirke
med plads til forskellighed
og mangfoldighed


Vi ønsker en kirke hvor der er
plads til at udfolde sig.
Hvor alle har mulighed for at
tage ansvar for at fylde kirken
med det som giver mening og
sammenhæng, åndeligt og
kulturelt.

Vores vision er at være
udadvendt, åben og generøs.

Skejby-Lisbjerg - en kirke
i tradition og bevægelse


Vi ønsker en kirke der bygger
bro mellem den klassiske
tradition og den nødvendige
fornyelse.



Vi ønsker at alle kan komme til
orde med alle deres spørgsmål;
om håb, mening med livet,
afmagt, sorg og tro m.m.

Vores vision er, at dørene i
Sognegården og i kirkerne er åbne.

Skejby-Lisbjerg - en kirke
der er medspiller


Vores landsbyer er under
forandring og vokser i både
størrelse og betydning. Det
ønsker vi at tage medansvar
for, i samarbejde med andre
lokale interesser.



Vi har en vilje til fornyelse,
hvor vi til stadighed gentænker
mulighederne for at leve i og
udvikle vores kirke i fællesskab.
En kirke, hvor vi sammen
skaber rammerne for samtalen
om det gode liv.

Vores vision er at involvere os.

Palmesøndag
i Lisbjerg Kirke
Søndag den 14. april kl. 13
Familie– og afskedsgudstjeneste
i Lisbjerg kirke kl. 13.00 med sang ved
Spirekoret og deltagelse af minikonfirmander
som denne dag afslutter deres forløb.
Efter gudstjeneste inviteres alle med i
Sognegården til en hyggelig eftermiddag
med påskeløjer, påskepynt, stafetløb
og æggekast.
Vi glæder os til at se jer!

Skærtorsdag
i Skejby Kirke
Torsdag den 18. april kl. 17
Skærtorsdag er dagen hvor måltidet er i fokus.
Vi indbyder til gudstjeneste i Skejby kl. 17.00
med en lille tapas snack og et glas godt rødvin
efterfølgende i våbenhuset.

Langfredagsgudstjeneste
i Lisbjerg Kirke
Fredag den 19. april kl. 16
I år bliver Langfredag afholdt i Lisbjerg Kirke, og
Todbjerg/Mejlby pastorat er inviteret med til gudstjenesten.
De to pastorater skiftes til at levendegøre denne dag med
læsninger, salmesang og musik.
Musikken er af J.S.Bach og G.B.Pergolesi. Bachs langsomme
sats fra en dobbeltkoncert for violin og obo, samt Pergolesis
Salve Regina og uddrag af Stabat Mater.
Vores kirkesanger Kamma Bidstrup vil være solist i Pergolesi,
og hun akkompagneres af musikere fra Århus Symfoniorkester
samt kirkens organist Henrik Husum.
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Påskedag
i Skejby og Lisbjerg Kirker
Søndag den 21. april
kl. 9.30 i Skejby og
kl. 11.00 i Lisbjerg
Disse gudstjenester er helt specielle,
da der er indsættelse af vores nye
sognepræst Marie-Louise Lieberoth Wadum.
Provst Esben Thusgård står for indsættelsen.
Kl. 12.30 i Lisbjerg Sognegård
Menighedsrådet er vært ved en sammenkomst.

2. Påskedag
i Skejby Kirke
Mandag den 22. april kl. 11

2. Pinsedag i Todbjerg
Præstegårdshave
Mandag den 10. juni kl. 14
Vi fejrer igen i år gudstjeneste i det fri
2 Pinsedag.
I år foregår det i præstens have ved
Todbjerg Kirke sammen med alle vores naboer
fra Elsted, Elev og Todbjerg-Mejlby sogne.
Skulle det mod vores håb ikke blive solskinsvejr, går vi i kirken.
Man medbringer selv tæppe eller klapstol.
Efter gudstjenesten vil der være kaffe og kage.
(Har du overskud til at bage til det fælles kagebord, så giv besked til din præst)
Har du behov for hjælp med transporten til Todbjerg, så kontakt kirkekontoret på
tlf. 51 81 13 44 så formidler vi kontakt til kørelauget.

Børnerytmik i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 30. april og 28. maj - begge gange kl. 17
En god oplevelse og efterfølgende aftensmad!
I foråret tilbyder vi 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 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

Sandwichgudstjeneste i Skejby Kirke
Søndag den 2. juni kl. 17
Vi fejrer at ferien lurer lige om hjørnet.

Spire- og ungdomskoret deltager i børnegudstjenesten.
Bagefter spiser vi sammen i det gode vejr på
kirkegården.
Søndag den 25. august kl. 17
Vi fejrer vi nu er i gang igen efter sommerferien.
Spire- og ungdomskoret deltager i børnegudstjenesten.
Bagefter nyder vi mad og sol sammen.

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.
6. juni er sidste gang inden sommerferien. 29. august starter vi igen.
Vi øver i Sognegården på Lisbjerg Skole
Har du lyst at synge med? Kontakt organist Henrik Husum på tlf. 26 20 21 95
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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.

S

PPE OG SAMVÆR
FORÅR/EFTERÅR 2019

Spisning, sang og samvær første onsdag i måneden
Sognegården Lisbjergvej 15 A
Onsdag den 1. maj kl. 11.30
’Min obo og mig’ Henrik Husum og oboen underholder
Tirsdag den 4. juni
Udflugt med menighedsrådet

-

læs mere på side 12

Ferie i juli og august
Efterårets datoer:
4. september, 2. oktober, 6. november og 4. december

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

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.

Aarhus Universitetskor
har et fast samarbejde
med Søren Kinch Hansen,
der også dirigerer
Vokalensemblet Gaia.
Søren Kinch Hansen er
fast dirigent for Aarhus
universitetskor.
Han er uddannet ved
konservatorierne i Esbjerg,
Aarhus og Stockholm.
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Plads til kirke, tro og fordybelse på
Aarhus Universitetshospital i Skejby
af Boris Sandvad, medlem af Hospitalskirkeudvalget.

Regionsrådet har nu givet grønt
lys for byggeriet af den sidste
store brik i samlingen af Aarhus
Universitetshospital i Skejby.
Den 14 etager høje bygning får
navnet Forum, og bliver
Universitetshospitalets naturlige
samlingspunkt.
Vartegnet Forum kommer til at
rumme en række forskningsenheder,
diabetescenter, patienthotel. Helt
centralt i ankomstområdet bliver der
plads til en hospitalskirke. Flere års
forberedelser bliver nu en realitet, og
forventes at stå klar til ibrugtagning i
foråret 2022.
Et udvalg bestående af repræsentanter fra hospitalspræsterne, provstiudvalgene i
Aarhus og Skejby-Lisbjerg menighedsråd har, med hospitalsprovst Dorthe Sørensen
i spidsen, stået for projektbeskrivelse, samarbejdet med hospitalets projektledelse,
valg af den kunstneriske udsmykning og aftale med Regionsrådet om finansiering
af projektet.
Bygning af rum til kirke, tro og fordybelse er et enestående fælles projekt mellem
folkekirken og Aarhus Universitetshospital, hvor Folkekirken har doneret penge til
byggeriet af et kirkerum, et stillerum og et refleksionsrum samt et tværfagligt
videnscenter for eksistentiel og åndelig omsorg.
Billedhuggeren Ingvar Cronhammar har vundet opgaven med den kunstneriske
og arkitektoniske udformning af rummene til kirke, tro og fordybelse, hvilket Salling
Fondene har givet en donation til.
Udenfor Forum bliver der anlagt en park, Forum Park, med stier og bænke og rige
muligheder for bevægelse og rekreation.
Mens dette nummer af Det Ny Sogneblad er ved at gå i trykken sidder der et
udvalg, som lægger sidste hånd på placering og indretning af de tre rum, sådan at
de fremstår både harmonisk men også med en unik fremtræden i Forums
ankomstområde.
Alle hospitalspræsterne er nu samlet på Universitetshospitalet i Skejby.
Der er 6 hospitalspræster, som har deres daglige virke spredt over det man kan
kalde ”stiftets største sogn”. Med samling af hospitalspræsterne i Skejby, arbejder
folkekirken og hospitalsledelsen også med at lave en partnerskabsaftale, der skal
danne grundlaget for folkekirkens tilstedeværelse og præsternes virke som en
integreret del af hospitalets dagligdag.

Sommerudflugt til Jellinge området
Tirsdag den 4. juni 2019
Afgang med bus fra Skejby Kirke kl 10.00
Afgang fra Lisbjerg Kirke kl 10.15
Pris 150 kr. pr. deltager, dette betales i bussen
(dækker transport, entré og forplejning)
Alle der har tid og lyst er velkomne.
Det bliver en oplevelsesrig dag og mange minder vil vælde frem.
Det forventes at vi vil være hjemme ca. 17.30.
Tilmelding senest 10. maj 2019 til Kirkekontoret
på lisbjerg.sogn@km.dk eller telefon 51 81 13 44 (kl. 9-13)
Hvad du kommer til at opleve på udflugten:
Kongernes Jelling er et museum og besøgscenter tæt ved Jellingmonumenterne, der fortæller historien om tiden, da Jelling var centrum i den danske
historie, hvor Gorm den Gamle og Harald Blåtand levede. Museet viser,
hvordan Jellingstenene formentlig så ud oprindeligt og præsenterer ny viden
om vikingetiden.
Hvor du får en smagsoplevelse:
Skovdal Kro, er beliggende i det
naturskønne område ved Fårup Sø.
Restauranten er kendt for dens
fantastiske mad og panoramaudsigt.
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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.

Konfirmationer
den 4. maj 2019
Lisbjerg Kirke kl. 9.30

Skejby Kirke kl. 11.00

Agnete Skov Hansen
Caroline Marie Larsen
Frederik Westergaard Hvass
Jens Elkjær-Larsen
Jens Jakob Bitsch Holm
Johanne Marie Petersen
Josephine Olsen
Julius Ferrer Ruiz
Kasper Lindstrøm
Mads Rysser Røschmann
Mija Franckeviciute
Rasmus Kirstein Lundum Jensen
Selma Mølgaard Gylden

Emma Louise du Jardin
Hjalte Frederik Melchiors Smed
Silke Østergaard
Victor Svanholm Schriver
William Høybye

Lisbjerg Kirke kl. 13.30

Bothilde Kirstine Kremmer
Chika Maria Ehrhorn Jørgensen
Jacob Phillip Strande Rasmussen
Louie Rørbech Sørensen
Marcus Aarøe Nielsen
Sebastian Schou Bang
Sofia Ildvad
Noa Knude Birk
Mathias Lund Hansen

Konfirmation andetsteds
Emil Helbo
Victor Knoblauch
Julie Knoblauch
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Kom ind fra gaden
og bliv døbt!
Man bliver heldigvis aldrig for gammel til at blive døbt.
DropinDåb er et nyt tiltag der spreder sig i kirker over hele Danmark, så grib
chancen nu hvor kirkerne i Århus Nord tilbyder DropinDåb.
Der kræves ikke tilmelding, der stilles ingen krav, du kan komme alene eller
medbringe familie eller venner. Du skal blot møde op, medbringe ID så kan
du blive døbt.
DropinDåb er en anledning til at tage skridtet til dåb, for alle som har gået
med ønsket, men har manglet det rette tidspunkt.
Med tre håndfulde vand tilsiges Guds fuldstændige accept af os.
Vi bliver taget imod som det menneske vi er, med alt hvad vi rummer både
det smukke og det afskyelige.
Det er et stærkt udgangspunkt for livet – og det gælder ligegyldigt om vi
netop er ankommet, om vi er i midten eller i slutningen af livet.
Her får vi at vide at vi er Guds børn, og vi må vide os elsket af ham, som har
lovet at være med os alle dage, ja indtil verdens ende.
Døbefonten er klar, kirken er åben.
Velkommen
DropinDåb – medbring gyldigt billed-id.
Skelager Kirke fredag den 10. maj klokken 16-20
Skødstrup Kirke torsdag den 13. juni klokken 16-20

FOLKEKIRKEN I AARHUS - MERE END DU TROR

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

Vi håber på at vejret er med os, så vi
kan sidde udenfor og synge salmer,
som lægger sig til de omkringliggende
højtider og en masse forårssalmer.
Traditionen tro, starter vi med lidt let
opvarmning, så stemmerne er klar til
en god omgang fællessang.
Vel mødt til højlydt salmesang!
Kamma og Henrik

AKTIVITETER
FORÅR OG SOMMER April

Maj

Lørdag den 6. kl. 14-16
Fernisering. Preben Hermann Pedersen,
Lisbjerg

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

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
Søndag den 14.
efter gudstjenesten ca. kl. 14
Påskeskæg i Lisbjerg Sognegård
Søndag den 21. i Lisbjerg Sognegård
Reception for ny sognepræst
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

Ikon fra Skejby Kirke

Torsdag den 2. kl. 19
*Læsekreds i Lisbjerg
Fredag den 3. kl. 8.30-16.00
Kunsttur til Museum Frello i Varde
Tirsdag den 14. kl. 19
”Salmesang i det fri” ved Skejby Kirke
Tirsdag den 21. kl. 19
Koncert med Aarhus Universitetskor
i Lisbjerg Kirke
Tirsdag den 28. kl. 17
Børnerytmik i Lisbjerg Sognegård

Juni
Tirsdag den 4. kl. 10.00–17.30
Sommerudflugt med menighedsrådet
til Jellingområdet
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2019
Juli og august
God sommer

September
Onsdag den 4. kl. 11.30-13.30
Suppe og samvær
Torsdag den 12. kl. 19.00
i Lisbjerg Sognegård
”Lyset fra nord”
Fernisering og koncert

I en kombination af fortælling og
musik tager Henrik Platz med sin
kvartet publikum med på en rejse
ind i Johannes V. Jensens naturdigte
og kærlighedsdigte.
Samme aften er der fernisering
på Henriks Platz’ Kristusmotiver
– inspireret af især Åbykrucifikset.
Læs mere i næste sogneblad.

Alle gudstjenester
holdes på onsdage ved
en af sognepræsterne
Marie-Louise Lieberoth Wadum
eller
Charlotte Frouvne Nayberg
samt
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.

Forår/Sommer 2019

*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

10. april

Afd. 1 & 2

24. april

Afd. 3 & 4

08. maj

Afd. 1 & 2

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

Dato for august er
endnu ikke fastsat

TILBAGEBLIK...

// 19 Det Ny Sogneblad

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
Marie-Louise Lieberoth Wadum
Skejbytoften 95, 8200 Aarhus N
Tlf. 51 81 14 50
e-post: malw@km.dk
Træffes ikke mandag
Charlotte Frouvne Nayberg
Solhøjvej 38, 8210 Aarhus V
Tlf. 26 36 91 00
e-post: chfn@km.dk
Træffes ikke mandag og fredag

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
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Følg med i kalenderen på LSTK.dk
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GUDSTJENESTER
Søndag den 7. april
Mariæ bebudelse

Skejby

Lisbjerg

11.00
Loa Skovgaard Vibe Christensen

9.30
Loa Skovgaard Vibe Christensen
13.00 Afskedsgudstjeneste
Loa Skovgaard Vibe Christensen
Påske i Sognegården efter gudstjenesten

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
Søndag den 28. april
1. søndag efter påske

17.00 Lille påske måltid
Charlotte Frouvne Nayberg

Lørdag den 4. maj
Konfirmation

11.00
Loa Skovgaard Vibe Christensen

9.30 Loa Skovgaard Vibe Christensen
13.30 Loa Skovgaard Vibe Christensen

Søndag den 5. maj
2. søndag efter påske
Søndag den 12. maj
3. søndag efter påske
Fredag den 17. maj
Bededag
Søndag den 19. maj
4. søndag efter påske
Søndag den 26. maj
5. søndag efter påske
Torsdag den 30. maj
Kristi Himmelfart
Søndag den 2. juni
6. søndag efter påske
Søndag den 9. juni
Pinsedag
Mandag den 10. juni
2. Pinsedag
Søndag den 16. juni
Trinitatis
Søndag den 23. juni
1. søndag efter trinitatis
Søndag den 30. juni
2. søndag efter trinitatis
Søndag den. 7. juli
3. søndag efter trinitatis
Søndag den 14. juli
4. søndag efter trinitatis
Søndag den 21. juli
5. søndag efter trinitatis
Søndag den 28. juli
6. søndag efter trinitatis
Søndag den 4. august
7. søndag efter trinitatis
Søndag den 11. august
8. søndag efter trinitatis
Søndag den 18. august
9. søndag efter trinitatis
Søndag den 25. august
10. søndag efter trinitatis
Søndag den 1. september
11. søndag efter trinitatis

9.30
Charlotte Frouvne Nayberg
9.30
Marie-Louise Lieberoth Wadum
11.00
Vibeke Boye Liisberg
9.30
Charlotte Frouvne Nayberg

11.00
Charlotte Frouvne Nayberg
11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum

9.30 Indsættelse af
Marie-Louise Lieberoth Wadum
11.00
Vibeke Boye Liisberg
11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum

17.00 Sandwichgudstjeneste
Marie-Louise Lieberoth Wadum
11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum
14.00 Fælles pinsegudstjeneste
i Todbjerg præstegårdshave
9.30
Marie-Louise Lieberoth Wadum
11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum
9.30
Charlotte Frouvne Nayberg
11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum

11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum
9.30
Marie-Louise Lieberoth Wadum
17.00 Sandwichgudstjeneste
Charlotte Frouvne Nayberg
9.30
Marie-Louise Lieberoth Wadum

16.00 Musikgudstjeneste
Charlotte Frouvne Nayberg
11.00 Indsættelse af
Marie-Louise Lieberoth Wadum

9.30
Marie-Louise Lieberoth Wadum

11.00
Charlotte Frouvne Nayberg
11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum
9.30
Marie-Louise Lieberoth Wadum
9.30
Marie-Louise Lieberoth Wadum
11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum
9.30
Marie-Louise Lieberoth Wadum
9.30
Charlotte Frouvne Nayberg
11.00
Charlotte Frouvne Nayberg

9.30
Helle Rørbæk Hørby
9.30
Vibeke Boye Liisberg
11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum
11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum

