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KIRKENYT
SKEJBY + LISBJERG

FORMANDEN HAR ORDET
Leder ”Kirkenyt”
Sommer, sol (i alle tilfælde i skrivende stund) og ferietid. Det er som om et
kollektivt Danmark går i dvale, for en stund, og det er som om, der bliver
mere tid.
Det sætter selvfølgelig også tankerne i gang, både forlæns og baglæns.
Hvor langt er vi, i de projekter der er sat i søen, og hvilke venter på at blive
sat i gang.
Status på hospitalskirken, som er et af de projekter Menighedsrådet har
arbejdet intenst med, er at vi er ved at være klar til at eksekvere.
Finansieringen er på plads, takket være en flot donation fra Salling fonden,
projektet er beskrevet, med kunstnerisk oplæg fra Invar Cronhammar.
Alt i alt et godt eksempel på, hvordan folkekirken kan opretholde en høj
æstetisk standard, med hjælp fra udefrakommende fonde, under en tid,
hvor der er et skarpt øje for, hvordan de ligningsmæssige midler anvendes.
Kirkekontoret og regnskabskontoret, begge funktioner som hører under
Menighedsrådets ansvarsområde, er rykket sammen, i renoverede lokaler
i Sognegården. En løsning som flere har spurgt ind til. Vi har for en
årrække været nød til at lave den her opsætning, velvidende at det kan
forekomme lidt trangt, men nogen gange må man lande i det muliges
kunst.
Hvilket dermed også peger fremad, for hvad kommer der egentligt til at
ske? Hvordan forholder det nuværende Menighedsråd sig til udbygningen
af et Lisbjerg, der langt om længe ser ud til at sætte i gang?
I første omgang er det vores ansvar, at sikre en økonomi, hvor der lægges
til side for et kommende projekt i Lisbjerg, hvor pastoratet kan rumme de
fremtidige aktiviteter, herunder jo selvfølgelig både kirkekontor og regnskabskontor, men tillige jo et sted, hvor alle udadrettede aktiviteter kan
afvikles.
Hvad det projekt går ud på, vil et fremtidigt Menighedsråd komme til at
tage stilling til. Vurderingen er for nærværende, at med to smukke middelalder kirker, i henholdsvis nord og syd, er det nok ikke en tredje kirke man
skal stile imod. Hvad det så bliver, er slet ikke fastlagt endnu, men det
er et godt eksempel en opgave, der venter de kommende Menighedsråd.
Hvilket slutteligt får mig til at pege på, at vi om et lille øjeblik har ét år
tilbage, af den nuværende valgperiode. Og tiden er kommet til, at begynde
at fokusere på en mulig sammensætning, af et nyt Menighedsråd.
Vi har i mine snart 20 år, endnu aldrig haft kampvalg (desværre), hvilket
dermed er en særlig forpligtelse for det siddende Menighedsråd, til at
sikre fremtiden, og fortsættelsen af det arbejde der er sat i gang, jævnfør
ovennævnte, bl.a.
Derfor fra mig en opfordring, kom nu ud af busken, hvis du blot har den
mindste overvejelse om, at træde ind, og løfte opgaven for en periode.
Kom og få en snak med Charlotte eller Marie-Louise, vores to præster,
hvis du vil vide mere, eller kom og få en kop kaffe med et eller to af de
siddende medlemmer, så vi kan fortælle om os selv. Fortsat god sommer.
Jens Christian Nedergaard Justesen
Formand, Skejby-Lisbjerg menighedsråd

// 3 KIRKENYT

PRÆSTENS KLUMME
af Marie-Louise Lieberoth Wadum, Skejby-Lisbjerg sogne

Den bekymrende Skam
Har du skammet dig i dag? Skammet dig over ikke at have løbet de fem kilometer?
Skammet dig over at ungerne så Ipad for længe? Skammet dig over, at du tog bilen
i stedet for cyklen på arbejde og forværrede klimaet en lille smule mere? Skammet
dig over det ekstra stykke kage til mødet?
Har du skammet dig? Har du skammet dig nok eller for lidt?
Hvad skal al den skam egentlig gøre godt for? Hvad kan vi bruge den til?
Jeg tror, at meget af vores skam som familie, forbrugere, facebooklikere stammer af
bekymring. En bekymring for verdens tilstand, for vores børns velvære, for klimaet,
for vores krops forfald. En bekymring om alt det, der virker uoverskueligt og ude af
vores hænder, men som er vores ansvar og midt i vores liv. Og det er alt sammen
noget, vi kan gøre noget ved. Men vi vil nok aldrig kunne gøre nok. Der vil altid
være lidt mere vi kunne gøre. Helt droppe kagen, bilen, Ipaden, løbe længere, spise
sundere.
Jeg tror dog ikke det er vejen frem. Jeg tror vi er sat i denne verden med alle vores
muligheder for at handle og alle vores utilstrækkeligheder. Og midt i det skal vi
være med al vores menneskelighed. Med vores iboende tilbøjelighed til at fejle. Vi vil
komme til at fejle i vores liv, gøre for lidt, for meget, på det forkerte sted og forkerte
tidspunkt. Den skam, den tvivl og skyldfølelse vi føler i livet er uundgåelig og
jeg tror, vi skal finde en måde at acceptere, at vi vil fejle, og ikke nære skammen
unødvendigt. I disse tider er det svært.
Hvor end vi kigger, fortæller omverden os, at vi ikke gør nok og skal gøre mere.
Spise mindre kød, køre mindre bil, se mindre på vores telefon og smide børnenes
Ipad ud. Og det er alt sammen gode tiltag, værdier vi kan have og mål vi kan søge
at opnå, men gør du det ikke, skal du ikke lægge dig under dynen af skam. Stå op,
løft hovedet, lad skammen være og gå en ny dag i møde, fuld af vilje og lyst til at
gøre det gode, vidende og accepterende at du nok igen idag vil fejle – bare lidt.

Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Tirsdage fra 27. august til 8. oktober - kl. 10-11
Babysalmesang er en unik boble af sanseindtryk for jeres
lille barn, en dejlig mulighed for at give dit barn glæden
ved musik.
Gennem sang, dans og musik bliver barnet stimuleret og
udviklet både musikalsk og kropsligt.
En fantastisk stund for både forælder og barn, der også
giver skønne redskaber, I kan bruge hjemme, på puslebordet, ved puttetid eller til at skabe glæde midt på dagen.
Man kan starte når barnet er omkring 8 uger.
Der er mulighed for snak og hygge med de andre deltagere bagefter.
Det foregår i Lisbjerg Sognegård (bagved Lisbjergskolen).
Afslutning finder sted i Lisbjerg Kirke fredag 11. oktober
kl. 11-12
Tilmelding til Karina Brøgger, karinanoder@gmail.com - sms 29 72 20 03
eller Charlotte Frouvne Nayberg, chfn@km.dk - sms 26 36 91 00

Sandwichgudstjeneste i Skejby Kirke
Søndag den 25. august kl. 17
Vel mødt til en hyggelig og familievenlig gudstjeneste
en sensommersøndag i Skejby Kirke
Hvis vejret er med os holder vi den udendørs og spiser
efterfølgende sandwich sammen på kirkepladsen.
Søndag den 25. august kl. 17 i Skejby Kirke.
Alle er velkomne, mulighed for at tilmelde sig mad
Tilmelding til mad til Charlotte Frouvne Nayberg,
chfn@km.dk - sms 26 36 91 00

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.
Første gang efter sommerferien er 29. august
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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Børnegudstjeneste og dåbsjubilæum
i Lisbjerg Kirke
Torsdag den 19. september 2019 kl. 17.00

Velkommen til børnegudstjeneste, hvor det er dåben, der er i centrum.
Vi skal se på og undersøge døbefonten! Hvor dyb er den egentlig?
Hvorfor er der nogen der har lange kjoler på når de bliver døbt, også drengene?
Hvad er det egentlig præsten siger, når man bliver døbt, og er det mon mest vigtigt
at blive døbt, når man er lille, 13 år, eller 75 år?
Vi skal selvfølgelig be` Fadervor - også skal vi synge.
Heldigvis kommer Spirekoret og synger sammen med os.
Vi slutter af med et glas saft og lidt hyggeligt i
våbenhuset.
ER DU DØBT I 2014
Så vil vi gerne invitere dig, dine forældre, søskende,
bedsteforældre og måske faddere med til 5 års jubilæum,
som vil blive fejret til denne børnegudstjeneste.
Da der vil være en lille gave til alle dåbsjubilarerne,
bedes tilmelde jer så vi ved ca. hvor mange jubilarer
der kommer.
Dåbsjubilarer bedes tilmelde sig til dåbsjubilæum på
mail chfn@km.dk eller til kirkekontoret på 51 81 13 44
senest 12. september.

Julen er på vej - Lisbjerg Sognegård
Torsdag den 28. november 2019 kl. 17.00

I skrivende stund er der 24 grader i Lisbjerg – i bare tæer og med sommerferien lurende lige om lidt, er det svært at forestille sig. Ikke desto mindre – så
holder vi traditionen tro vores hyggelige julestue – og vi glæder os.
Vi begynder med både julefortælling og at lytte til
og nyde Spire- og Ungdomskoret.
Derefter er der klippe klistre og julehyggeri for både
store og små, så længe man orker frem til kl. 21.00.
Kl. 18.00 serveres der en hyggelig julemenu
på skoletorvet.
Tilmelding er nødvendig hvis I ønsker at spise med.
Voksne 25 kr.
Børn 15 kr.
0-4 år gratis.

Tilmelding til spisning på mail chfn@km.dk eller til kirkekontoret
på 51 81 13 44 senest den 21. november.

Afsked med medarbejdere på Kirkekontoret
Af Boris Sandvad, Skejby-Lisbjerg menighedsråd
Den 31. august tager vi afsked med to medarbejdere på Kirkekontoret i Lisbjerg.
Marianne har valgt at gå på pension og Pernille har søgt nye udfordringer.
Marianne Vasard Nielsen blev i 2009, som den første kordegn, ansat på det
nyoprettede kirkekontor i Lisbjerg. Kirkekontoret var netop blevet indviet i efteråret 2008,
og Kirkeministeriet behandlede vores ansøgning om at oprette en stilling som kordegn for
Todbjerg-Mejlby, Trige-Ølsted-Spørring og Skejby Lisbjerg pastorater. Kirkeministeriets
godkendelse faldt på plads i februar 2009.
Marianne søgte stillingen som kordegn og tiltrådte den 1. april 2009.
Marianne har en lang erfaring som kordegn. Forud for ansættelsen som kordegn på
Kirkekontoret i Lisbjerg, kom hun fra en stilling som assistent i Kristrup og Vorup sogne
i Randers, hvor hun havde virket siden 2007. Men allerede i 1994 havde Marianne taget
uddannelse i ”Ministerialbogføring” og vikarieret som kordegn på flere kirkekontorer i
Aarhus.
Marianne er oprindeligt uddannet geolog og har haft sit eget firma med konsulentopgaver
på forskellige undersøgelse- og forskningsprojekter. Derudover har Marianne også haft
opgaver som Grøn Guide i den nordlige og vestlige del af Aarhus.
De seneste 10 år har Marianne været tovholder på udviklingen af Kirkekontoret i Lisbjerg.
Det har været en udvikling med store forandringer, både i forhold til overgangen fra
”Ministerialbogføring” til digitalisering af personregistrering og kirkebogsføring, og til
udbygning af kontoret fra at dække de oprindelige tre pastorater til i dag også at betjene
Hjortshøj, Egå og Skæring samt hospitalspræsterne på Aarhus Universitetshospital i
Skejby.
Vi tager hermed afsked med
en medarbejder, der har været
med til at skabe udvikling på
Kirkekontoret, men også en
medarbejder der har været meget
synlig og med stort kendskab til
lokalområdet.
Marianne forlader arbejdspladsen
for at gå på pension. – At gå
på pension i 2019 betyder ikke
nødvendigvis at man også forlader
arbejdsmarkedet, og indtil videre
vil Marianne være at finde på
Lokalarkivet for Lystrup, Elsted
og Elev.

(Fra venstre: Marianne, Conny og Pernille)
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Pernille Dahl Paludan kom i foråret 2016 ind på Kirkekontoret.
Hun var i gang med et arbejdsmæssigt sporskifte, og var meget interesseret i at vide
hvordan man kunne blive kordegn. Efter et par samtaler, blev det startskuddet til at
Pernille påbegyndte sin uddannelse som kordegn. Menighedsrådet var i forhandling med
Hjortshøj kirke om at indgå samarbejde, og dermed ville der blive behov for at ansættelse
af yderligere medarbejder. Da der ikke er mange ledige kordegne, som har den
nødvendige uddannelse, var det oplagt for os at støtte Pernille i sin uddannelse, ved at
give mulighed for praksiserfaring på Kirkekontoret i Lisbjerg. Pernille var i efteråret 2016
ansat i et tre-måneders vikariat på Kirkekontoret, og efter en periode ved menighedsrådet
i Skødstrup blev Pernille i efteråret 2017 fastansat her på Kirkekontoret.
Pernille har med sin uddannelse og nyeste viden på området været en værdifuld
medarbejder i udviklingen og udvidelsen af Kirkekontoret i Lisbjerg.
Pernille er i mellemtiden flyttet fra Lisbjerg, og har nu valgt at finde nye udfordringer,
med udsigt til kortere transporttid til arbejde.
Skejby-Lisbjerg menighedsråd vil hermed takke Marianne og Pernille for godt samarbejde
i årene der er gået, og ønske alt godt fremover.

Farvel fra en kordegn
Af Marianne Vasard Nielsen, tidl. Kordegn på kirkekontoret i Lisbjerg.
Kære Alle i Skejby-Lisbjerg
Tak for de 10 gode år på kirkekontoret i Lisbjerg. Jeg har været meget glad for mit
arbejde på kirkekontoret. Imidlertid er der noget i privatsfæren der trækker. Min
mand har været på pension nogle år og vi har 9 dejlige børnebørn, som jeg gerne vil
have mere tid til.
Jeg har tillige i mange år arbejdet som leder på Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske
Samling, og arbejdet med borgere, slægtsforskere og frivillige der vil jeg gerne
fortsætte med og måske ligefrem udvide.
Det har været 10 spændende år med opbygningen af kirkekontorets kompetencer
og kvalifikationer, der har omfattet samarbejdet først med Todbjerg-Mejlby pastorat,
hvor såvel præster som kirkesanger og organist også har været en del af det nære
samarbejdet – sidst også med menighedsrådet i arbejdet omkring sognebladet.
Dernæst sognene Trige-Ølsted og Spørring, som udover Personregistrering også har
brugt kirkekontoret i Lisbjerg til grafiske og udsendelsesopgaver. Det har været et
spændende og givende samarbejde med præsterne samt organist og menighedsråd.
Sidst tilkomne i samarbejdet på kirkekontoret er Hjortshøj, Egå og Skæring sogne,
der også førte til ansættelse af kordegne kolleger, først Anette, så Pernille og for et år
siden Conny. Jeg vil savne nærheden og sparringen med dem omkring de specielle
opgaver i netop Skejby-Lisbjerg pastorat. Tak for de givende arbejdsrelationer.
Til sidst vil jeg sige tak til Menighedsrådet i Skejby-Lisbjerg, som er min ansættende
myndighed. Jeg har haft en god tid på kontoret Lisbjergvej 15A, som har indebåret
udvidelser og udvikling i samarbejdet og som det sidste også en fysisk ombygning af
kontoret her i 2019. Ligeledes vil jeg gerne takke personalet ved alle 10 sogne for
samarbejdet og hyggelige stunder.

Høstgudstjeneste
i Lisbjerg Kirke
Søndag den 15. september 2019 kl. 16.00
Med en smukt høstpyntet Lisbjerg Kirke og med vores
fantastiske kirkeband, fejrer vi høsten.
At fejre høsten stod naturligvis stærkere dengang
Danmark primært var et landbrugsland.
Men det er stadig meningsfyldt at fejre høst, i
taknemmelighed over alt det vi kan samle, plukke, grave
op, spise – høste. Og i glæde over hvad vi kan dele ud af.
Medbring derfor gerne gaver fra din have, din mark, din
ovn; bær, saft, buketter, æbler, grønsager eller brød.
Efter gudstjenesten drikker vi frisklavet kold solbærsaft
og spiser lækkert bagværk i våbenhuset eller foran kirken
mens vi holder auktion over de medbragte gaver.

Allehelgen i Lisbjerg og Skejby Kirke
Søndag den 3. november 2019
Lisbjerg Kirke kl. 14.30 - Skejby Kirke kl. 16.00
En dag med sit eget særpræg, som den dag i kirkeåret, hvor vi samles i kirken for
at mindes vore døde. Navnene på dem vi har mistet i Skejby og Lisbjerg Sogne siden
sidste Alle Helgen vil blive læst op ved gudstjenesten.
Der er tale om en stille og stemningsfuld gudstjeneste, hvor der veksles mellem
salmer, musikalske indslag, læsninger, lystænding og stilhed.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at tage et lys og sætte på graven.
Organist Henrik Husum og kirkesanger Kamma Bidstrup står for musikken,
præst Marie-Louise Lieberoth Wadum er liturg.

De ni læsninger i Skejby Kirke
Søndag den 1. december 2019 kl. 16.00

De 9 læsninger er en gudstjenesteform, der stammer fra England, hvor 9 udvalgte
tekster fra bibelen læses af præsten, afbrudt af fællessang, korsang og forskellige
former for musikfremførelser.
De 9 læsninger har vundet indpas i den danske folkekirke
siden slutningen af 1900 tallet og afholdes i adventstiden.
Organist Henrik Husum og kirkesanger Kamma Bidstrup
står for musikken, præst Marie-Louise Lieberoth Wadum
er liturg.
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Hvordan fejrer vi bedst gudstjeneste?
Forandring og fastholdelse? Fornyelse og tradition?
Tak for med og modspil i det forgangne år, hvor vi har påbegyndt arbejdet med
vores gudstjenestes udtryk og indhold i både musik og ord.
5 gudstjenester har været afholdt med fine input og samtaler efterfølgende, og
arbejdet fortsætter det kommende år.

Ved følgende tre gudstjenester i efteråret vil vi have vores kirkeband på.
Høstgudstjeneste søndag den 15. september kl. 16.00
USK gudstjeneste søndag den 27. oktober kl. 11.00
22. søndag efter trinitatis søndag 17. november kl. 16.00
Kirkebandet består af:
Peter Just Rasmussen, Klaver.
Henrik Husum, Oboist.
Thomas Zeuthen, Kontrabas.
Kamma Bidstrup, sang.

Biskopperne har nedsat 3 fagudvalg vedr. gudstjenesten.
Hvert udvalg har udgivet et hæfte som Menighedsråd og menighed kan bruge
som oplæg til samtalen

Gudstjenesten

Dåb
og nadver

Autorisation og frihed
(hvilke dele i søndagens gudstjeneste der er fastlagt ved lov,
og hvilke dele vi, præst og menighed frit kan arbejde med.)

Vi vil det kommende år arbejde med dem, i menighedsrådet såvel som sammen
med jer i sognet. Det handler om hvordan vi gerne vil være kirke her hos os i
Skejby-Lisbjerg, og derfor håber vi mange af jer har lyst til at tænke med, og give
jeres input, store som små.

S

PPE OG SAMVÆR
EFTERÅR 2019

Spisning, sang og samvær første onsdag i måneden
Sognegården Lisbjergvej 15 A
Onsdag den 4. september kl. 11.30
’Der sker så mange pudsige ting ’
Foredrag og musik ved Bente Buch. Skæring
- hvordan mit liv har formet sig med musik og glæde.
Jeg vil fortælle om, hvordan mit liv
har formet sig til at blive et dejligt liv,
hvor jeg kan leve af mine hobbys.
Hvordan positiv tænkning og det
at – langt om længe – tro på sig selv,
har hjulpet mig i den rigtige retning.
Onsdag den 2. oktober kl. 11.30
Som dansk veterinær rådgiver i Baltikum i 3 år,
vil dyrlæge Lars Kyrme indføre os i sine betragtninger
om forberedelserne til EU medlemskab 1994 til år 2000.
Onsdag den 6. november kl. 11.30
Fugl Fønix underholder.
Et lille band med sang og musik.
Klaver, guitar, fløjte og harmonika
Onsdag den 4. december kl. 11.30
’Noget om engle ’
Ved hospitalspræst Helle Hørby

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
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Højskoleaften i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 8. oktober 2019 kl 18.30
”Mad og Rejseforedrag” ved den
40 årige eventyrer MadMikkel.
Mikkel vil fortælle og vise film fra sin
11.000 km lange cykeltur fra Århus til
Antarktis.
Under foredraget smager vi på
forskellige delikatesser, som Mikkel blev
inspireret af under sin cykeltur.
Pris for deltagelse er 50 kr.

"En aften i eventyrets tegn – Tag med MadMikkel på en solocykelrejse til
verdens ende!
Rejs med gennem kendte og ukendte områder af Europa. Videre til den vindblæste
pampas i Argentina og et uventet møde med efterkommerne af de første danske
immigranter i Sydamerika.
Hør om de frygtindgydende og fascinerende Andesbjerge, der leder den sidste vej ned
til verdens ende og om kampen for at nå det endelig mål, Antarktis!
Tilmelding til Ingrid senest 01. oktober 2019
på tlf. 50 59 18 78 - ingridnielsen@hotmail.com

Højskoleaften i Lisbjerg Sognegård
Onsdag den 20. november 2019 kl. 18.00 spisning og kl. 19.00 foredrag
”Noget om julekrybber og fortællingerne bagved”
ved Teologiprofessor Kirsten Nielsen
Kirsten Nielsen er Danmarks første kvindelige teologiprofessor.
Her i Lisbjerg og Skejby har vi været så heldige, at hun indtil
for et par år siden også var ulønnet hjælpepræst i de to sogne.

Kirsten Nielsen har ud over meget andet, skrevet en række
bøger. En af dem omhandler julekrybber. I foredraget får vi
en viden om, hvorfor en julekrybbe ser ud, som den gør, med de personer der er med:
Josef, Maria, Jesus, hyrderne og de hellige tre konger, dyrene, englene og stjernen.
Velkommen til et glædeligt gensyn med både Kirsten Nielsen og julekrybben .
Tilmelding til spisning på mail chfn@km.dk eller til kirkekontoret
på 51 81 13 44 senest 13. november 2019

Kunsttur til Viborg
fredag den 6. september 2019
Program
Kl. 10.00
Afgang fra Lisbjerg Kirke i private biler. Du er også velkommen uden bil!

Kl. 11.00
Skovgaard Museet, som bl.a. udstiller værker fra Ordrupgaard (Hammershøj,
L.A. Ring, Eckersberg, Theodor Philipsen og franske impressionister)
Vi spiser medbragte MADPAKKER i haven,
ser lidt på byen og domkirken, inden vi
kl. 14.00
mødes i Viborg Kunsthal.
Vi regner med at være hjemme igen kl. 16.00.
Prisen for turen er 80 kr. for kørsel og 95 kr. for entreer.
Tilmelding senest søndag den 1. september til
Hans på tlf. 30 33 39 23 eller
Inger på tlf. 20 88 62 06
Mail: ingerrm@gmail.com
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Koncert i Lisbjerg Kirke
Tirsdag den 29. oktober kl. 19.00

”JOB”
Roman om et enkelt menneske Joseph Roth
Romanen JOB (fra 1930) af den østrigske forfatter
Joseph Roth er bearbejdet og forkortet til en
koncertfortælling, der omkranses af den jødiske
musik, klezmermusikken.
En høj grad af teater hviler over koncertfortællingen.
Der indgår indgår en række traditionelle klezmer-numre, men også sange som "If I were
a rich man" og Chaplins: SMILE. Her i denne koncertfortælling bliver Job gjort levende af
vores allesammen karismatiske Nis Bank-Mikkelsen, og ikke mindst gennem musikken,
som han bliver en del af !
Nis Bank-Mikkelsen: oplæser, Jens Schou: klarinet, Anders Singh Vesterdahl: harmonika

Koncert i Lisbjerg Kirke
Onsdag den 11. december kl. 19.00

Maria – En julekoncert med Aarhus Studiekor
En julekoncert, der kredser om en af julens hovedpersoner – Jomfru Maria.
I Maria mødes det himmelske og det jordiske på mirakuløs vis. Hun er en dronning, en
smuk og majestætisk skikkelse, der stråler som solen. En moderfigur for os alle. Men
hun er også en ung kvinde, der skal bære uendeligt meget, rejse langt og føde sit barn
under vanskelige forhold. I Maria mødes himmelsale og stald, Gud og menneske, lys og
mørke.
Julekoncerten byder på kendte, danske julesalmer og værker af blandt andre Maurice
Duruflé, Benjamin Britten og Max Reger.
Dirigent: Mathias Skaarup Sørensen

Fernisering og koncert i Lisbjerg Sognegård
Torsdag den 12. september kl. 19.00
Henrik Platz udstiller Kristusmotiver
– inspireret af Åbykrucefikset, Lisbjergalteret og
andre motiver fra nordens gyldne altre fra ældre
middelalder.
Udstillingen kaldes ”Lyset fra nord” og består af
ekspressive malerier, som skal få os til at tænke
over kristendommens budskab i en nutidig
sammenhæng.
Koncerten tager udgangspunkt i den kombinerede
CD & Bog ”Nu kommer lyset” med nye
fortolkninger af Johannes V. Jensens naturdigte,
ligesom der også kommer sange fra den
kommende udgivelse ”Kvinden & kærligheden”.
Under koncerten bliver tilhørerne med humor og
små fortællinger ført ind i Johannes V. Jensens
forfatterskab og forhold til troen og det åndelige.

Hele tilblivelsen af malerierne og musikken bliver
på dagen præsenteret i hæftet ”Lyset fra nord”.

Line-up til koncerten: Henrik Platz, akustisk guitar og vokal.
Mikkel Uttrup, elektrisk guitar. Jens Nørgaard, kontrabas. Søren Andersen, trommer

Fernisering i Lisbjerg Sognegård
Søndag den 19. januar 2020 kl. 14.00
Kirsten Carlsen
Jeg stortrives når jeg arbejder med billeder,
uanset om det er mine egne, eller mine mange
kursister hos FOF.
Glæden ved at skabe billeder og udtryk er
simpelthen bare så givende - fyldt med
smittende positiv energi.
Her et tryk på mit eget papir. Blot et eksempel
på hvad jeg har med på udstillingen.

Salmesangaften i Lisbjerg Kirke
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Tirsdag den 24. september kl 19.00
”Salmesang i efteråret”
Vi synger gode efterårs- og høstsalmer
fra salmebogen og 100 salmer og vi
skal også kigge på trinitatissalmer,
som lægger sig til 2. tekstrække,
som vi bruger i år. Hvis vejret arter
sig, synger vi på kirkegården på
græsplænen foran kirkedøren.
Vel mødt til højlydt salmesang!
Kamma og Henrik

Salmesangsaften i Skejby Kirke
Tirsdag den 3. december kl 19.00
”Salmesang mens vi venter”
Hvis du heller ikke kan vente med at få lov til at synge alle de skønne julesalmer,
skal du komme til salmesangsaften i en lysfyldt Skejby kirke.
Vi vælger de første salmer og derefter vil det være op til jer, hvilke der skal synges.
Vel mødt til julesang!
Kamma og Henrik

Lisbjerg Kirkegård
”De første tiltag, til den planlagte ændring
på Lisbjerg kirkegård, er gået i gang”

AKTIVITETER EFTERÅR OG VIN
August
Søndag den 25. kl. 17
Sandwichgudstjeneste i Skejby Kirke
Torsdag den 22. kl. 13-15
Strikkeeftermiddag i Lisbjerg Sognegård

Tirsdag den 24. kl. 10
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegår
Tirsdag den 24. kl. 19
Salmesangaften i Lisbjerg Kirke

Tirsdag den 27. kl. 11
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård

Oktober

September

Torsdag den 1. kl. 19
Læsekreds

Tirsdag den 3. kl. 10
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Onsdag den 4. kl. 11.30-13.30
Suppe og samvær
Torsdag den 5. kl. 19
Læsekreds
Fredag den 6. kl. 10-16
Kunsttur til Viborg
Tirsdag den 10. kl. 10
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Torsdag den 12. kl. 19
i Lisbjerg Sognegård
Fernisering og koncert i Lisbjerg
Sognegård. ”Lyset fra nord”
Søndag den 15. kl. 16
Rytmisk Høstgudstjeneste i Lisbjerg Kirke
Tirsdag den 17. kl. 10
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Torsdag den 19. kl. 17
Børnegudstjeneste og dåbsjubilæum
i Lisbjerg Kirke

Tirsdag den 1. kl. 10
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård

Onsdag den 2. kl. 11.30-13.30
Suppe og samvær
Tirsdag den 8. kl. 10
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård

Tirsdag den 8. kl. 18.30
Højskoleaften i Lisbjerg Sognegård
Fredag den 11. kl. 11
Babysalmesang i Lisbjerg Kirke
Søndag den 27. kl. 11
BUSK gudstjeneste i Lisbjerg Kirke
Tirsdag den 29. kl. 19
Koncert i Lisbjerg Kirke

November
Søndag den 3. kl. 14.30
Allehelgen i Lisbjerg Kirke
Søndag den 3. kl. 16.00
Allehelgen i Skejby Kirke

Strikkedamer

Kunstgruppe

Torsdag eftermiddag i Lisbjerg
Sognegård fra kl. 13-15

Henvendelse til Inger Rysgaard Møller
på tlf. 20 88 62 06 eller mail
ingerm@gmail.com

Henvendelse til Liselotte Randrup
Jakobsen tlf. 25 78 43 96 eller mail
lotterandrup@yahoo.dk
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NTER - 2019
Onsdag den 6. kl. 11.30-13.30
Suppe og samvær
Torsdag den 7. kl. 19
Læsekreds
Tirsdag den 20. kl. 18.30
Højskoleaften i Lisbjerg Sognegård
Torsdag den 28. kl. 17
Julen er på vej - Lisbjerg Sognegård
Vi fortsætter med Julemenu på
skoletorvet kl. 18.

December
Søndag den 1. kl. 16
De 9 læsninger i Skejby Kirke
Tirsdag den 3. kl. 19
Salmesangaften i Skejby Kirke

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.
Efterår 2019

Tirsdag den 3. kl. 19
Læsekreds

14. august

Afd. 3 & 4

Onsdag den 4. kl. 11.30-13.30
Suppe og samvær

28. august

Afd. 1 & 2

11. september

Afd. 3 & 4

25. september

Afd. 1 & 2

9. oktober

Afd. 3 & 4

23. oktober

Afd. 1 & 2

20. november

Afd. 3 & 4

Tirsdag den 11. kl. 19
Koncert i Lisbjerg Kirke
Søndag den 22. kl. 19
Vi synger julen ind i Skejby Kirke

Januar 2020
Søndag den 19. kl. 14
Fernisering i Lisbjerg Sognegård
Kirsten Carlsen

Læsekreds
*Læsekredsen i Lisbjerg
mødes privat den 1. tirsdag eller
torsdag i hver måned.
Har du lyst til at være med i en
læsekreds, kan du kontakte
Berit Wilson på tlf. 21 43 12 13
eller beritwilson20@gmail.com

18. december
Fælles julegudstjeneste
for alle afdelinger

Sognenes
nye blad
Tak for indsendte
navne til vores blad.
Vi har enstemmigt
valgt KIRKENYT

TILBAGEBLIK...
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Skejby-Lisbjerg pastorat
Kirkekontoret
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
Helle Rørbæk Hørby
(hospitalspræst)
Tlf. 20 12 31 13
e-post: hrh@km.dk

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

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.

Kirkesanger
Kamma Bidstrup
Tlf. 20 19 83 27

Udmeldelse af folkekirken
Kontakt Kirkekontoret eller en af sognepræsterne.
HOLD DIG OPDATERET
Følg med i kalenderen på LSTK.dk
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GUDSTJENESTER
Skejby

Lisbjerg

Søndag den 18. august
9. søndag efter trinitatis

9.30
Marie-Louise Lieberoth Wadum

11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 25. august
10. søndag efter trinitatis

17.00 Sandwichgudstjeneste
Charlotte Frouvne Nayberg

Søndag den 1. september
11. søndag efter trinitatis

9.30
Marie-Louise Lieberoth Wadum

11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 8. september
12. søndag efter trinitatis

11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum

9.30
Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 15. september
13. søndag efter trinitatis
Søndag den 22. september
14. søndag efter trinitatis

16.00 Rytmisk høstgudstjeneste
Charlotte Frouvne Nayberg
9.30
Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 29. september
15. søndag efter trinitatis
Søndag den 6. oktober
16. søndag efter trinitatis

9.30
Marie-Louise Lieberoth Wadum
9.30
Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 13. oktober
17. søndag efter trinitatis
Søndag den 20. oktober
18. søndag efter trinitatis

11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum

11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum
9.30
Vibeke Boye Liisberg

11.00
Vibeke Boye Liisberg

Søndag den 27. oktober
19. søndag efter trinitatis

11.00 BUSK Rytmisk Ungdomsgudstj.
Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 3. november
20. søndag efter trinitatis

16.00
Marie-Louise og Charlotte

14.30
Marie-Louise og Charlotte

Søndag den 10. november
21. søndag efter trinitatis

9.30
Helle Hørby Rørbæk

11.00
Helle Hørby Rørbæk

Søndag den 17. november
22. søndag efter trinitatis

16.00
Charlotte Frouvne Nayberg

Søndag den 24. november
Sidste søndag i kirkeåret

11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 1. december
1. søndag i advent

16.00 De 9 læsninger
Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 8. december
2. søndag i advent

9.30
Charlotte Frouvne Nayberg

Søndag den 15. december
3. søndag i advent

11.00
Charlotte Frouvne Nayberg
11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 22. december
4. søndag i advent

19.00 Vi synger julen ind
Charlotte Frouvne Nayberg

Tirsdag den 24. december
Juleaften

14.30
Marie-Louise Lieberoth Wadum

16.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum

Onsdag den 25. december
Juledag

9.30
Marie-Louise Lieberoth Wadum

11.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum

Torsdag den 26. december
Anden juledag

9.30
Vibeke Boye Liisberg

Søndag den 29. december
Julesøndag

Ingen

Tirsdag den 31. december
Nytårsaften

Ingen
14.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum

2020
Søndag den 5. januar
Helligtrekongers søndag

11.00
Charlotte Frouvne Nayberg

9.30
Charlotte Frouvne Nayberg

