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Vi er kommet online

Skejby og Lisbjerg kirker

Vi har fået ny hjemmeside, Facebook, Instagram og Twitter.
Her kan man følge med i hvad der sker i vores kirker og
sognegård.

Skejby og Lisbjerg kirker

Følg gerne med, like og kommenter. Vi ses derinde.
https://www.skejbyoglisbjergkirker.dk

Skejby og Lisbjerg kirker
@Skejliskirker
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Formanden har ordet
Leder ”Kirkenyt”
Skejby Lisbjerg pastorat er nu også på de sociale medier, med
hjemmeside, facebook, Instagram og Twitter. I 2020 er det vitalt, at
folkekirken er der, hvor folket befinder sig, og det er i høj grad
i det digitale rum, Med ”Kirkenyt”, foldere, og en helsides annonce i
”Lokalavisen” er folkekirken der, hvor vi er.
2020 er valgår, og her vil et nyt menighedsråd konstituere sig, og
dermed lægge stenen til en ny 4-årig valgperiode.
Min egen historie er, at jeg blev valgt ind i det daværende Skejby
menighedsråd, i år 2000, faktisk var jeg fraværende på det første møde,
og blev på den måde valgt til formand, og det har jeg så været lige siden,
først i Skejby menighedsråd, og siden i det sammenlagte Skejby-Lisbjerg
menighedsråd. Jeg har aldrig fortrudt, hverken menighedsrådet eller
formandsskabet. Det har været en udviklende platform for mig, hvor ikke
alene folkekirkens kerne og eksistens har lært mig meget, men også
alle aspekter omkring ledelse, økonomi, offentlig forvaltning og hundrede
andre ting, har bidraget til en personlig udvikling for mig, som jeg ikke
havde været foruden.
Det er midlertidigt slut for mit vedkomne. Med udgangen af denne
valgperiode, kan jeg sætte flueben ved 20 prægtige år, i spidsen for et
af de mest udviklende sogne i Århus stift. En blanding af høj aktivitet
i mit civile job, og et til tider svigtende helbred, har tilsammen været
basis i beslutningen om, at trække mig, og lade nye kræfter komme til.
Det skal være mit inderlige ønske, at naboer og borgere i Skejby-Lisbjerg
pastorat, vil træde til, og gribe faklen, og løbe udviklingen videre.
Der er enestående opgaver, der skal afvikles, fordi vi netop bor lige der i
Århus, hvor kommunen har valgt, at udviklingen skal foregå, og det skal
folkekirken selvsagt medvirke til.

Jens Christian Nedergaard Justesen
Formand, Skejby-Lisbjerg menighedsråd
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Babysalmesang
Tirsdage fra den 18. februar – 31. marts kl. 10.00-11.00
Babysalmesang foregår i Lisbjerg Sognegård (ved letbanestoppested, bag ved Lisbjergskolen)
Kom og oplev en unik stund med din baby. Man kan starte når barnet er omkring 8 uger.
Vi synger skønne 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 musikalsk og kropsligt.
Og så er der tid til snak og hygge bagefter.
Afslutning finder sted i Lisbjerg Kirke fredag 3. april kl. 11-12
Tilmelding til
Karina Brøgger, karinanoder@gmail.com - sms 29 72 20 03
eller Charlotte F. Nayberg, chfn@km.dk - sms 26 36 91 00

Fastelavn i Lisbjerg Kirke
Søndag den 23. februar kl. 13.00
Vi inviterer hele familien til opvarmningsfest i Lisbjerg Kirke.
Vi holder fastelavnsgudstjeneste kl. 13 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 kattedronning.
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 nytår er den 9. januar
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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Gospelgudstjeneste med konfirmander
i Todbjerg Kirke
Søndag den 2. februar kl. 15.30
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.

Minikonfirmandundervisning
for 3. årgang fra Lisbjerg Skolen
Onsdage kl. 12.30 - 14.00 (starter efter vinterferien) - Lisbjerg Sognegård
Invitation til hele 3. årgang fra Lisbjergskolen
Det hedder indledende konfirmationsforberedelse og er et
undervisningstilbud fra Folkekirken til alle børn i 3. klasse.
Undervisning er måske ikke den helt rigtige betegnelse, for det handler egentlig ikke så meget om, at
børnene får lært en masse. Det afgørende er, at de bliver præsenteret for nogle af de centrale fortællinger
fra Bibelen, at de får lejlighed til at gå på opdagelse i kirkerummet, og ikke mindst, at de får lov at stille alle
de spørgsmål, der kan dukke op, når det handler om det med Gud og kirke.
Vi skal synge, tegne, lege, lave teater. Også skal vi ha’ en skøn lørdag sammen i sognegården hvor vi vil
forberede gudstjeneste for alle forældre.
At være minikonfirmand er en god begyndelse, hvis man siden skal konfirmeres og man behøver ikke at
være medlem af Folkekirken for at kunne være med.
Hold øje med Aula, hvor invitationen vil blive lagt ud i begyndelsen af januar.
Tilmelding er nødvendig for at kunne deltage.
Sognepræst Charlotte Frouvne Nayberg chfn@km.dk eller mobil 26 36 91 00
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Nye medarbejdere på Kirkekontoret
Vi vil byde velkommen til Monica og Michelle.

Monica Skrubbeltrang
Den 18. sept. startede Monica Skrubbeltrang på Kirkekontoret.
Monica er 54 år og har gennem mange år arbejdet som Test Manager
i forskellige virksomheder.
Fra 2013-15 har Monica været kordegn i Hinnerup, og har nu søgt
tilbage til arbejdet i Folkekirken.

Michelle Drebis
Den 1. nov. startede Michelle Drebis på Kirkekontoret i en stilling 15 timer
om ugen.
Michelle er 32 år og er uddannet inden for butik og handel. Michelle har gennem længere tid ønsket at foretaget et arbejdsmæssigt sporskifte,
og har siden 2018 haft arbejde som kordegn ved Skelager kirke.

Ændrede åbningstider
på Kirkekontoret
fra 1. januar 2020

Kirkekontoret
Lisbjergvej 15A, Lisbjerg
8000 Aarhus N
Åben mandag til fredag fra kl. 9 - 13
Onsdag tillige fra kl. 15 - 17
Tlf. 51 81 13 44 - mail: lisbjerg.sogn@km.dk
eller skejby.sogn@km.dk
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Renovering af orgelet i Lisbjerg Kirke
Kirken er lukket for besøgende et par uger
Fra den 27. januar til og med 15. februar er kirken lukket for besøgende,
ligesom der heller ikke afholdes kirkelige handlinger i perioden.

Kom og hør!
12. maj 2020 - menighedsmøde
Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19.00 i Lisbjerg Sognegård
Vi holder menighedsmøde for Skejby og Lisbjerg, hvor vi også fortæller om det kommende valg.
Kom med til en aften med din kirke i fokus. Vi vil fortælle lidt om hvad der sker i vores sogne, om det
kommende valg og meget gerne spørgsmål og input.

I det kommende menighedsråd er der stor mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Her kan du få en
plads som menighedsrådsmedlem og finde spændende udfordringer med kirke inden for de områder du
brænder for.

Vi arbejder blandet andet med
Hvordan gudstjenesten skal se ud i 2020 i vores kirker
Omlægning af Kirkegårdene
Udbygning af graverfaciliteter i Lisbjerg
Nyt kirkecenter i Lisbjerg
Samarbejde lokalt og på tværs af kirkerne i Århus nord
Ønsket om at fastholde det gode lokale samarbejde

Konfirmation i Skejby og Lisbjerg
Der er taget beslutning om konfirmationsdatoer for de kommende år
Lisbjerg - den første lørdag i maj måned.
Skejby - den første søndag i maj måned
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Musikcafé, menighedssnak og tapas
Onsdag den 29. januar kl. 18.30 i Lisbjerg Sognegård
Vi serverer tapas, og skaber hyggelige rammer omkring en spændende aften. Vi skal høre vores fantastiske
kirkeband, i ord og lyd. Med overvejelser om og visning af deres overvejelser om det musiske udtryk i gudstjenesten. På samme vis vil præsterne fortælle om de sidste års arbejde med ændringer i gudstjenestens
indhold, det vi i kirkesproget kalder det liturgiske udtryk.
Sidst men ikke mindst, håber vi I også har lyst
til at bidrage i samtalen, om hvilken retning
arbejdet skal tage de kommende år.
Samtalen om hvordan vi gerne vil være kirke
her i Skejby Lisbjerg.
Peter Just Rasmussen, klaver,
Thomas Sejthen, kontrabas
Henrik Husum, obo, (organist)
Kamma Bidstrup, kirkesanger.
Tilmelding er mulig af hensyn til tapas.
Vores kørelaug henter meget gerne ved behov.
Kontakt Kirkekontoret på tlf. 51 81 13 44 eller
mail lisbjerg.sogn@km.dk

Salmesangsaften i Skejby Kirke
Tirsdag den 4. februar kl. 19.00
På denne aften – lige efter kyndelmisse, som markerer at halvdelen af vinterhalvåret er gået – vil lysene
være tændt og vi skal varme os med de gode salmer, som hører denne tid til.
Både omhandlende lyset og vinteren,
men vi skal også kigge fremad mod foråret
med Maria Bebudelse og påske.
Vel mødt til stemningsfuld fælles salmesang.
Henrik og Kamma
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Jutlandia Saxofonkvartet i Lisbjerg Kirke
Onsdag den 11. marts kl. 19.00
Jutlandia Saxofonkvartet blev etableret i 1996 af tre af ensembles nuværende medlemmer. I årene der fulgte
udviklede Jutlandia Saxofonkvartet sig hurtigt til et af de mest aktive ensembler i det danske musikliv.
Kvartetten præsenterer et meget bredt og varieret repertoire, der strækker sig fra saxofonkvartettens
originalrepertoire over helt nye værker, ofte skrevet til kvartetten, og – efterhånden ensemblets specialitet
– dristige bearbejdelser af klassiske
storværker, som f.eks.
Mussorgskys 'Udstillingsbilleder',
Bachs 'Johannespassion',
Brahms 'Haydn-variationer' mm.

Sct. Peders Koncertkor i Lisbjerg Kirke
Søndag den 17. maj kl. 19.00
Sct. Peders Koncertkor med Brian Stenger Poulsen i spidsen, er et ambitiøst kor med omkring 25 medlemmer,
hvis varemærke er nyere kormusik.
Hovedsageligt fremfører koret musik skrevet af nordiske komponister, men på programmet er ofte også
værker fra fjernere dele af verden.
I Sct. Peders Koncertkor går
arbejdsomhed og god stemning
hånd i hånd – der arbejdes i dybden
med musikalsk fortolkning, så
koret kan levere koncerter der
rører publikum.
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S

PPE OG SAMVÆR
FORÅR 2020

Spisning, sang og samvær første onsdag i måneden
Sognegården i Lisbjerg
Lisbjergvej 15A - 8200 Aarhus N
(Ved letbanens stop bag Lisbjerg Skolen)

Onsdag den 8. januar kl. 11.30

”Spejderliv og spejdersange” ved Ingrid Nielsen.

Onsdag den 5. februar kl. 11.30
Peer Kjær Andersen underholder.
Fællessang og sangenes historie.

Onsdag den 4. marts kl. 11.30
Vi får besøg af lungekoret på 40 personer.
De vil synge og fortælle om betydningen
for helbredet ved at synge.

Onsdag den 1. april kl. 11.30
Vi får besøg af en hjemløs.
Det barske liv på gaden.

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 til Ingrid når du tilmelder dig.
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Højskoleaften i Lisbjerg Sognegård
Onsdag den 22. april klokken 18.30 i Lisbjerg Sognegård
(Ved letbanens endestation, bag Lisbjergskolen.)

Hjem, hjemmere, hjemmest
Det er Benny Andersen der lærer os at hjem kan gradbøjes.
Men hvor kommer hjemhedsfølelsen fra?
Hvad skal der til for at føle sig hjemme?
Vi dækker bordet så du føler dig hjemme sammen med dine naboer i Skejby, Lisbjerg og Elev.
Forfatter og præst Hanne Jul Jakobsen tager os med på opdagelse i forestillingerne om hjem, erfaringerne af
hjem og længslen efter at høre hjemme et sted. I sin søgen henter hun lidt forskelligt ned fra den teologiske
og antropologiske hylde.
Det hele er rørt sammen på en fond af personlige erfaringer, bibelske referencer, litterære smagsforstærkere
og et skvat af hendes hjemmesyltede ordforråd – der er både noget at grine af, noget at blive rørt over, og
noget at reflektere over.

Aftenen tager udgangspunkt i hendes bog Hjemmerørt – om at bebo sit liv, der blev udgivet oktober 2019.
Vi får serveret en god cocktail bestående af refleksioner, tanker, musik, sange og oplæsning af digte fra bogen.
Tilmeld jer gerne til mad. Pris 30 kr. Med mulighed for tilkøb af vin
Send din tilmelding til lisbjerg.sogn@km.dk. Det er muligt at bestille kørsel.

Samtalesalon Aarhus Nord 2020
Så er vi klar med god rødvin, baguette og brie og dybe samtaler om livet. De finder sted i sognegårdene 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, vand 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.
Alle gange fra kl. 19.30-21.30
Torsdag den 9. januar / Døden - Skødstrup Sognegård
Torsdag den 23. januar / Familien - Skæring Kirke
Onsdag den 5. februar / Identitet - Lisbjerg Sognegård
Torsdag den 20. februar / Generøsitet - Egå Sognegård
Tirsdag den 3. marts / Håb - Elev Sognehus
Tirsdag den 17. marts / Lidenskab - Lystrup Kirke
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Der må sættes en grænse
Sognetur til Løgumkloster den 3. til 8. april 2020
Årets sognetur til Sønderjylland står i genforeningens tegn.
Markeringen af 100-året for genforeningen sker i hele Danmark,
men bliver særligt fejret i Sønderjylland.
Vi skal bl.a. se Sønderborg Slot og Dybbøl Banke.
Vi afholder informationsmøde om turen
fredag den 7. februar 2020 kl. 14.00 i Skæring Kirke.
Tilmelding til:
Else og Boris Sandvad, tlf. 86 23 16 79 / 20 97 85 90
Mogens Granlie, tlf. 40 14 19 10
Se yderligere information på kirkens hjemmeside.

Kunsttur til Horsens
Fredag den 17. april 2020
Program
10.30: Afgang i private biler fra kirkepladsen ved Lisbjerg kirke.
(Pris for samkørsel 65,-kr.)
11.15: Horsens Kunstmuseum, (Entré 60,-)
Vi får en rundvisning på museet, som foruden
Kvium, som permanent udstiller, har meget
spændende at byde på.
Vi spiser medbragte madpakker i parken og
håber på godt vejr.
13.00: Gåtur i byen, hvor vi kan se street-art af
verdens førende street-art kunstnere samt
værker af Christian Lemmerz, Bjørn Nørgaard
og Michael Kvium.
14.30: Kaffe på en café et eller andet sted i byen.
16.00: Forventet hjemkomst.
Tilmelding til Inger senest tirsdag den 14. april på tlf. 20 88 62 06 eller ingerrm@gmail.com
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Påskens gudstjenester

Søndag den 5. april klokken 13.00 er der familiegudstjeneste i Lisbjerg Kirke.
Spirekoret deltager i gudstjenesten, ligesom vores minikonfirmander holder afslutning denne dag.
Efter gudstjenesten er der påskeskæg, kage og saftevand/kaffe for alle i Sognegården.
Vi skal selvfølgelig på æggejagt, have æggestafet med præmier og producere påskepynt.
Vi glæder os til en god palmesøndag sammen!
Præst Charlotte Frouvne Nayberg

Skærtorsdag gudstjeneste kl. 17.00 Lisbjerg kirke
Lille påskemåltid
Skærtorsdag er dagen hvor Jesus for første gang indstiftede nadveren, ved at dele brød og vin med sine
disciple, bagefter vaskede han deres fødder. Det var også denne aften, at Jesus blev forrådt af Judas med et kys
og arresteret. Vi vil have en stille skærtorsdagsgudstjeneste, og bagefter er der et let påskemåltid.
Præst Helle Rørby Hørbæk

Langfredag musisk liturgisk gudstjeneste kl. 16.00 Todbjerg kirke
Langfredag er sorgens dag. Jesus blev tortureret, korsfæstet og døde.
Præst Vibeke Boye Liisberg

Påskedag – Festgudstjeneste kl 9.30 Skejby kirke og 11.00 Lisbjerg kirke
Da kvinderne kom for at se Jesu grav, var graven tom – Jesus var opstået!
Præst Marie-Louise Lieberoth Wadum

2. påskedag Gudstjeneste kl. 9.30 Lisbjerg kirke
Maria møder havemanden uden for Jesu grav og genkender ham ikke som Jesus, før han siger hendes navn.
Præst Marie-Louise Lieberoth Wadum

14 KIRKENYT //

Vær med - når vi går for klimaet
Søndag den 8. marts 2020
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling løber af staben søndag den 8. marts 2020, hvor vi samler vi ind
til mennesker, der lider under klimaforandringer. Hvis du går med, giver du livsnødvendig hjælp til dem, der
står i første række, når oversvømmelserne eller tørken rammer.
I tørkeplagede lande som Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi høsten slår
fejl år efter år. I lande som Nepal, Bangladesh og Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når voldsom regn
skyller jorden væk, eller når floderne går over deres breder.
Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp til mennesker i snart 100 år, længe før klimaforandringerne kom
på dagsordenen. Derfor ved vi også godt, at der altid har været naturkatastrofer – MEN aldrig i det
omfang, vi oplever nu.
Overforbrug af jordens ressourcer har skabt en global klimakrise. Det er for alvor gået op for os, at vi må
ændre vores egne vaner og komme vores medmennesker til undsætning. Et konkret og godt sted at starte
er at tilmelde dig Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling.

Vi opfordrer alle – børn som voksne til at gå en tur for verdens fattigste og klimaet søndag den 8. marts,
når Folkekirkens Nødhjælp afholder husstandsindsamling.
Tilmeld dig som indsamler på Blivindsamler.dk
Skejby-Lisbjerg er klar til at gøre verden klimaklar ved indsamlingen den 8. marts 2020. 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
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Kunstudstilling i Lisbjerg Sognegård
Fernisering søndag den 19. januar kl. 14.00 ved Kirsten Carlsen
Udstillingen kan ses i Lisbjerg Sognegård frem til den 22. marts
Kirsten Carlsen skaber sine billeder med en umættelig nysgerrighed
for at gå på opdagelse - for at eksperimentere - indenfor billedmageri.
”At male og svinge penslen er for mig ren magi”.
På udstillingen her indgår gamle og nye malerier, store og små formater,
fremstillet af akryl, akvarel, mixed media, grafiske trykteknikker og
eksperimenter på eget papir.
Mange forskellige former for billeder – materialevalg og udtryk.
Enkelte står alene mens andre indgår i en serie eller et tema.
Det er siden 1991 blevet til en lang række udstillinger hos Kunstforeninger & Gallerier.
Kirsten Carlsen har undervist indenfor billedkunstfag siden 1987, - de sidste 10 år hos FOF Århus.

Kunstudstilling i Lisbjerg Sognegård
Fernisering søndag den 29. marts kl. 14.00 ved Karen Rønne
Udstillingen kan ses i Lisbjerg Sognegård frem til den 21. juni
”Det nære og det fjerne”
At male med akvarelfarver gør det muligt at få en særlig transparens i billedet.
Desto mere vand, man blander i farverne, desto lysere og mere gennemsigtigt bliver billedet.
Teknikker som vådt-i-vådt giver mulighed for en diffus og udflydende
baggrund, mens vådt-på-tørt giver mere distinkte og præcise former og
variationsmulighederne i farve, form og streg synes uendelige.
Min motivkreds er dels landskaber og vandskaber, hvor disse teknikker
kan skildre det perspektiviske i det nære og det fjerne, og dels alle
former for liv i naturen, ofte i fabulerende abstraktioner: Fauna, folk og
fænomener, som det kan ses på min hjemmeside: www.karenroenne.com.

En særlig fascination har jeg af ældre kvinder, som jeg selv:
MORLILLER og jeg holder meget af at iagttage og skildre os, hvor og
hvordan vi nu færdes efter at yngelpleje og arbejdsliv er tilbagelagt.
Med nedsat tempo, syslende med det nære nødvendige, rimeligt
afklarede, men stadig nysgerrigt funderende på tilværelsens snurrigheder.
Her et eksempel på en Morlille, som stadig er på vej:
Titlen er KRYBESPOR
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AKTIVITETER FORÅR
December 2019

Søndag den 23. kl. 13.00
Fastelavn i Lisbjerg Kirke

Søndag den 22. kl. 19.00
Vi synger julen ind i Skejby Kirke

Tirsdag den 25. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård

Januar 2020
Onsdag den 8. kl. 11.30
Suppe og Samvær i Lisbjerg Sognegård
Søndag den 19. kl. 14.00
Fernisering i Lisbjerg Sognegård - Kirsten Carlsen
Onsdag den 29. januar kl. 18.30
Musikcafé, menighedssnak og tapas
i Lisbjerg Sognegård

Februar
Søndag den 2. kl. 15.30
Gospelgudstjeneste med konfirmander
i Todbjerg Kirke
Tirsdag den 4. kl. 19.00
Salmesangsaften i Skejby Kirke

Onsdag den 5. kl. 11.30
Suppe og Samvær i Lisbjerg Sognegård
Onsdag den 5. kl. 19.30
Samtalesalon i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 18. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård

Kirkebil
Kirkebilen er et tilbud til alle i Skejby og Lisbjerg,
der ikke selv har mulighed for at komme til gudstjenester og arrangementer i kirker eller sognegård.
Der er fælles opsamling ved kirkerne i Skejby og
Lisbjerg. Tilbuddet er gratis for alle. Kirkebilen skal
bestilles hos kirkekontoret på tlf. 51 81 13 44

Marts
Tirsdag den 3. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Onsdag den 4. kl. 11.30
Suppe og Samvær i Lisbjerg Sognegård
Søndag den 8.
Vær med - Sogneindsamling, Folkekirkens Nødhjælp
Tirsdag den 10. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Onsdag den 11. kl. 19.00
Koncert i Lisbjerg Kirke
Tirsdag den 17. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 24. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 24 kl. 19.30
Foredrag med Charlotte Rørth i Elev Sognehus
Søndag den 29. kl. 14.00
Fernisering i Lisbjerg Sognegård - Karen Rønne

Strikkedamer
Torsdag eftermiddag i Lisbjerg Sognegård
fra kl. 13-15
Henvendelse til Liselotte Randrup Jakobsen
tlf. 25 78 43 96 eller mail lotterandrup@yahoo.dk
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- 2020
Tirsdag den 31. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård

April
Onsdag den 1. kl. 11.30
Suppe og Samvær i Lisbjerg Sognegård
Fredag den 3. kl. 11.00
Babysalmesang - afslutning i Lisbjerg Kirke
Fredag den 3. til onsdag den 8.
Sognetur til Løgumkloster
Fredag den 17. kl. 10.30
Kunsttur til Horsens
Onsdag den 22. kl. 18.30
Højskoleaften i Lisbjerg Sognegård

Maj
Lørdag den 2. kl. 9.30
Konfirmation i Lisbjerg Kirke
Søndag den 3. kl. 11.00
Konfirmation i Lisbjerg Kirke
Tirsdag den 12. kl. 19.00 i Lisbjerg Sognegård
Menighedsmøde - det kommende valg
Søndag den 17. kl. 19.00
Koncert i Lisbjerg Kirke

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

GUDSTJENESTER
PÅ
DEMENSCENTRUM
AARHUS (DCA)
Alle gudstjenester holdes på onsdage
ved sognepræst
Marie-Louise Lieberoth Wadum
samt organist Henrik Husum og
kirkesanger Kamma Bidstrup.
Der er gudstjeneste kl. 14.00
og kaffebord kl. 14.30.
Alle beboere, pårørende og
personale er hjertelig velkomne.

Forår 2020
29. januar
Afd. 2
26. februar
Afd. 3 & 4
25. marts
Afd. 2
22. april
Afd. 3 & 4
13. maj
Afd. 2
27. maj
Afd. 3 & 4
24. juni
Afd. 2
Ingen gudstjeneste i juli

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
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Hvordan lever man med
religiøse oplevelser
i Danmark anno 2019?
Tirsdag den 24. marts kl. 19.30 - 22.00 i Elev Sognehus

Hvordan lever man med religiøse oplevelser
i Danmark anno 2019?
Det ved Charlotte Rørth, som kommer og fortæller om
sine oplevelser:
”Der har været en overvældende interesse, men det er
egentlig ikke så underligt, for forskerne kan nu fortælle, at over halvdelen af os på et tidspunkt i vores liv har
en oplevelse, man kan kalde religiøs, åndelig eller spirituel.”

Februar 2019 udkom den afsluttende bog i trilogien ”Gud, du er jo lige her – Sådan lever jeg med min tro’.
Hun har haft en overvældende – også international – succes med bogen ”Jeg mødte Jesus – bekendelser
fra en modvillig troende” og har siden har udgivet ”Vi mødte Jesus – og hvad kommer det andre ved” med
interview med andre, der har haft oplevelser, samt både danske, norske og andre internationale forskere og
samfundsdebattører.
Kristeligt Dagblad kalder det "en religiøs folkebevægelse", DR har bragt en tv-serie baseret på bøgerne,
der hele 2019 kan ses på dr.dk/tv, hun har været vært på radioprogrammer og er blevet interviewet i stort
set alle danske medier og de afgørende udenlandske, hvor den første bog er udkommet, blandt andet
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung og Dagens Nyheter samt en håndfuld af såvel de bærende norske
som hollandske.
Men hvordan lever man med oplevelser? Bliver alt vendt omkring? Bliver man en anden? Kristen? Nonne?
Kan man være ligeglad? Hører man til i Folkekirken? Skal man tie? Bliver man gjort til grin?
Charlotte Rørth fortæller åbent i sit foredrag om sin måde at leve på, og der vil være god tid til spørgsmål
og debat efter pausen.
Læs mere på www.charlotteroerth.dk

Foredraget arrangeres i samarbejde mellem sognene Elsted, Skejby/Lisbjerg og Elev.
Billetter sælges til 75 kr. via place2book og salget åbner i starten af det nye år og vil blive annonceret på
sognenes hjemmesider og på facebook. Så hold godt øje! Der bliver rift om billetterne.
For mere information, kontakt: Merete Dalsgaard (50516595 – dalsgaardmerete@gmail.com)
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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: Man-fre kl. 9-13;
onsdag tillige 15-17.

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

Organist
Henrik Husum
Tlf. 26 20 21 95
Kirkesanger
Kamma Bidstrup
Tlf. 20 19 83 27

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)
Bymandsvej 26, Lisbjerg
8200 Aarhus N
Tlf. 30 62 09 99
Træffes på kirkegården
tirsdag-fredag kl. 10-12
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

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
Fødsel, dåb, navngivelse,
begravelse/bisættelse, vielse,
ind– og udmeldelse i folkekirken
Kontakt Kirkekontoret eller en af
sognepræsterne.
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GUDSTJENESTER
Skejby

Lisbjerg

Søndag den 15. december
3. søndag i advent
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 - 2. juledag

9.30 - Vibeke Boye Liisberg

Søndag den 29. december - Julesøndag

Ingen

11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

Tirsdag den 31. december - Nytårsaften
Søndag den 5. januar
Helligtrekongers søndag

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

Søndag den 12. januar
1. søn.e.Helligtrekonger
Søndag den 19. januar
2.søn.e.Helligtrekonger

Ingen

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

9.30 - Vibeke Boye Liisberg

Søndag den 26. januar
3.søn.e.Helligtrekonger

11.00 - Rytmisk gudstjeneste
Charlotte Frouvne Nayberg

Søndag den 2. februar
Sidste søn.e.Helligtrekonger

TODBJERG - Gospelgudstjeneste med konfirmander - kl. 15.30

Søndag den 9. februar - Septuagesima

11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 16. februar - Seksegesima

9.30 - Vibeke Boye Liisberg

Søndag den 23. februar - Fastelavn

13.00 - Børnegudstjeneste
Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 1. marts - 1. søndag i fasten

11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

9.30 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 8. marts - 2.søndag i fasten

9.30 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 15. marts - 3. søndag i fasten

11.00 - Rytmisk gudstjeneste
Charlotte Frouvne Nayberg

Søndag den 22. marts - Midfaste

9.30 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 29. marts - Mariæ bebudelse

11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum
13.00 - Børnegudstjeneste
Charlotte Frouvne Nayberg

Søndag den 5. april - Palmesøndag

Torsdag den 9. april - Skærtorsdag

17.00 - Helle Hørby

Fredag den 10. april - Langfredag

TODBJERG - Musisk liturgisk - kl. 16.00

Søndag den 12. april - Påskedag

9.30 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

Mandag den 13. april - 2. påskedag
Søndag den 19. april - 1. søndag e. påske
Søndag den 26. april - 2. søndag e. påske

11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

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

9.30 - Vibeke Boye Liisberg
11.00 - Rytmisk gudstjeneste
Marie-Louise Lieberoth Wadum

