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Præstens
klumme
v/ Charlotte Frouvne Nayberg

Nye begyndelser
August er sæson for nye begyndelser.
Når de spændte 0. klasser tripper ind ad
Lisbjergskolens dør iført deres nøje
udvalgte rygsække og med kriller i maven.
En ny begyndelse.
Som når efterskoleelever drager afsted mindst
lige så nervøse for hvad det kommende år vil
bringe, eller måske er det året, hvor man pakker
og flytter hjemmefra for at begynde sit eget liv.
Sådan er det med livet, det er fuldt af forandringer - ikke altid nemt for nybegyndere, men
fuld af nye begyndelser, som vi må prøve at
være i og omfavne.
Nye begyndelser kan også være den dag man
endelig kvittede smøgerne.
Den dag man klinkede skårene og atter fik
kontakt med sin søster, eller den dag man
valgte at træde tilbage fra arbejdsmarkedet.
Nye begyndelser kan være at træde helt nye
veje, men det kan også være at træde ud på en
gammel sti, efter endt sygdom eller en ufrivillig
karantæne som mange af os oplevede i foråret,
nogle hele sommeren med, da corona pludselig
fyldte sendefladen, såvel som dagligdagen.
Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til,
– så håbefuldt lyder det, når Jesus peger frem.
Og i Johannes åbenbaring lyder det; Og jeg så
en ny himmel og en ny jord. Hvor død ikke skal
være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig og ej

heller pine skal være mere. Det lyder måske
lidt for utopisk, præcis som når vi sammen
synger Hans Anker Jørgensens salme
Når kærligheden får magt i verden,
vil ingen udnytte andres savn.
Når Ånden hersker i sind og færden,
vil alle søge hinandens gavn.
Når Gud tar magten fra kyst til kyst,
vil alle synge af hjertens lyst.
Det lyder forjættende , men troen på og håbet
om forandringer er ganske nødvendige for os!
Vi kan blot se tilbage på det meningsløse mord
på George Floyd, der i begyndelsen af sommeren fik mennesker til at gå på gaden over hele
verden og skærpede håbet om forandring.
Nye begyndelser er ikke altid nemme, men til
gengæld er de fulde af håb.
Med håb om gode begyndelser byder vi jer
ombord i efterårets program, som ikke
mindst byder på Menighedsrådsvalg allerede
i september.
Det er ingen hemmelighed, at vi i år har særligt
brug for jer! Vi må desværre sige farvel til
en del af menighedsrådet som efter mange års
samarbejde nu har valgt at trække sig, så
vi håber nogle af jer vil være med til at gøre
en forskel og aktivt være en del af SkejbyLisbjergs Menighedsråd.
På gensyn til mange nye begyndelser!
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Babysalmesang
Tirsdage den 18. august – den 6. oktober kl. 10.00-11.00
i Lisbjerg Sognegård (bagved Lisbjergskolen)
Lige ved siden af letbanestoppet.

Sæbebobler, salmer og sjove børnesange
Babysalmesang er en helt særlig stund med din baby.
Der sanses for fuld udblæsning, når barnet tages med ind i musikkens magiske verden.
Gennem sang, dans og musik bliver barnet stimuleret og udviklet både musikalsk og kropsligt, men
vigtigst af alt er det en særlig nær stund mellem mor/far og barn.
Man kan starte når barnet er omkring 8 uger.
Bagefter er der tid til sultne små eller en kop kaffe og en hygge i sognegården.
Afslutning finder sted i Lisbjerg Kirke fredag den 9. oktober kl. 11.00-12.00
Underviser er musikpædagog Karina Brøgger. Tilmelding på karinanoder@gmail.com.

Gudstjeneste for børn i Lisbjerg Kirke
Torsdag den 8. oktober kl. 17.00

Hvor er knæfaldet og hvad bruger man det til?
Vi holder børnegudstjeneste - en bevægelig
gudstjeneste, hvor vi vil undersøge de forskellige
ting, der er i kirken, og finde ud af hvad man bruger
dem til - Alteret, skibet, orglet, prædikestolen, og
døbefonten.
Vi holder også dåbsjubilæum denne dag og fejrer alle
der er 5 års jubilarer. Alle der er blevet døbt i 2015!
Efter gudstjenesten serverer Sara lidt hyggeligt for
os i våbenhuset.
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Børnekor i Lisbjerg Sognegård
Torsdage
0.-2.klasse kl. 14.15-14.45
3.-4.klasse kl. 15.00-15.30
Koret starter torsdag den 3. september i Sognegården i Lisbjerg.
Koret er for alle sangglade børn, der også har lyst til at være med
til begivenheder i kirken.
Vi synger jævnligt i Lisbjerg Kirke.
I koret har vi stemmeopvarmning, synger alle slags salmer og sange,
kanons, flerstemmige sange samt bruger kroppen motorisk i musikken.
Det er vigtigt, at du kan komme hver gang !!!
Tilmelding er ikke nødvendigt første gang, Bare mød op.
Hvis forældre gerne vil tilmelde, kan det gøres på mail: skejbylisbjerg.org@gmail.com
Yderlige info kan fås på tlf. 26 20 21 95 (Henrik Husum, organist)

Kirkesanger
Afsked med Kamma
– søndag den 31. maj tog vi vi afsked med Kamma efter mere end 7 år som
kirkesanger. Det har været en fornøjelse at have Kamma til at lede fællessangen ved gudstjenester og ved fællessang i Sognegården eller i kirkerne.
Kamma har også med sin store sangstemme ofte fyldt kirkerummet med
solosang, så hvælvingerne gav genlyd. Det oplevede vi ved afskedsgudstjenesten, som blev kvitteret med en stående klapsalve.
Menighedsrådet vil sige tak for sangen og et godt samarbejde gennem årene.

Velkommen til Sigrid
– søndag den 7. juni havde Sigrid sin entre som vores nye kirkesanger – en
entre hun gjorde i samarbejde med Kirkebandet. Sigrid kommer fra en stilling
som kirkesanger ved Dover-Alling og Tulstrup kirker, hvor hun bl.a. har stået
for børnekor og medvirket ved undervisning af mini-konfirmander.
Sigrid er 29 år, og har siden hun var 10 været korsanger i børne-, ungdomsog motetkor ved Hørning Kirke. Vi byder Sigrid velkommen og håber at alle
vil tage godt imod hende.
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Sandwich gudstjeneste
Søndag den 23. august kl. 17.00 i Skejby Kirke
Vi glæder os til igen at se jer når klokkerne ringer til stemningsfuld gudstjeneste i sensommerlys på
kirkepladsen. Regner det går vi naturligvis indendørs i kirken – hvis det er muligt pga. corona reglerne.
Vi satser på solskin og mulighed for at spise sammen efterfølgende og på behørig afstand.
Alle er velkomne.
Det er muligt at tilmelde sig mad til Charlotte Frouvne Nayberg cfn@yberg.dk. sms 26 36 91 00.

Høstgudstjeneste i Lisbjerg Kirke
Søndag den 20. september klokken 16.00

Familievenlig fejring af Høsten i Lisbjerg Kirke.
Kom og nyd det smukt pyntede kirkerum, vores velspillende og syngende kirkeband
som ikke alene har Sigrid på sang, men også får Spirekoret med ombord.
Minikonfirmanderne afslutter deres undervisningsforløb denne søndag og deltager i
Høstgudstjenesten blandt andet med hjemmelavede gaver til auktionen.
I er alle meget velkomne til at medbringe gaver fra egen have, dit drivhus, din bager,
eller dit blomsterbed – så vil vi sammen holde auktion efter gudstjenesten til fordel
for menighedsplejen i Skejby Lisbjerg.

Allehelgen gudstjeneste
Søndag den 1. november i Skejby Kirke kl. 14.30 eller i Lisbjerg Kirke kl. 16.00
Allehelgen er dagen hvor vi mindes vores døde. Vi holder en stemningsfuld gudstjeneste
der veksler mellem salmer, musikalske indslag, læsning og prædikenrefleksioner.
Vi mindes med savn, men også med glæde og tak. For det hænger sammen.
Savn kan være som et åbent sår, hvor det er svært at få øje på glæden.
Men savn kan også finde sin plads, så vi kan mindes med glæde.
Begge steder ved præsterne Marie-Louise Lieberoth Wadum og Charlotte Frouvne Nayberg.
Efter gudstjenesten er det muligt at tænde lys på gravene.
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Efterårets gudstjenester med kirkeband
Søndag den 20. september kl. 16.00.
Lisbjerg Kirke. Høstgudstjeneste.
Søndag den 25. oktober kl. 11.00.
Skejby Kirke.
Søndag den 29. november 11.00.
Lisbjerg Kirke. 1. søndag i advent.

Lørdag den 26. december 10.00.
Lisbjerg Kirke. Radiotransmitteret.
Vores prøveordning med kirkeband og anderledes musik slutter dette efterår.
I menighedsrådet evaluerer vi og arbejder på mulighederne for at kunne fortsætte disse gudstjenester.

Efterårets lørdagsdåb
Lørdag den 29. august kl. 11.00 Skejby Kirke
Lørdag den 24. oktober kl. 11.00 i Skejby eller Lisbjerg Kirke

Ro til Tro
Tirsdag den 8. september Skejby kirke
Tirsdag den 17. november Lisbjerg kirke
Nu er timen til stilhed, til bøn og til tanker, til ord, som har vægt og som kræver et svar (salme 786).
Ro til tro er et åndehul midt i hverdagens gode, men også hektiske tempo.
Mærk roen sænke sig, når kirkerummet sætter rammen om en stund til eftertanke.
Her er tiden din - til at samle tankerne eller til at lade dem flyve langt væk.
Disse gudstjenester er kortere end højmessen, og der lægges mere vægt på indre fordybelse og ro.
Der er salmer, læsninger og en længere pause med stilhed, som afsluttes med lystænding til musik.
Gudstjenesten begynder kl. 19.30. kl. 19.15 er der mulighed for at sidde i kirken og lytte til musik.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til at blive til et glas vin.
Kort sagt: giv dig selv en pause og giv ro til tro
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Orienteringsmøde
Tirsdag den 18. august kl. 19.00 - Lisbjerg Sognegård

Valgaften
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 - Lisbjerg Sognegård
Gør din indflydelse gældende! Der er valg til menighedsrådet og vi har pladser ledige til dig!
Læs her og i valgfolderen hvad nuværende menighedsrådsmedlemmer fortæller om deres tid i rådet.

Mette Dalgaard
menighedsrådsmedlem
Som ny tilflytter tænkte jeg,
det kunne være interessant at
engagere mig i lokal samfundet, og for mig er det lokalt
at være en del af en menighed/kirke. Jeg er absolut ikke ”Bænkevarmer” hver
søndag, men nyder det, når jeg er der. Og i øvrigt er
jeg af den tro, at det åndelige fællesskab (eller hvad
man ønsker at være en del af/tro på), det kan lige så
vel opnås på en gå- eller løbetur, i nærværet med
sine nære etc. Der er ikke steder, som er mere rigtige
end andre og tro kan ikke gradbøjes!
Det har været berigende at møde et særdeles engageret, positiv og skabende menighedsråd, hvor intet

er for småt ej heller for stort. Hvor menige og
præster med hver deres input bliver hørt og ideer
ofte iværksat. Nogle er musikalske, andre kreative,
nogle er gode til det med tal, andre kan lide at lave
mad, planlægge udflugter etc. Summa summarum,
der er virkelig brug for mange forskellige interesser/
egenskaber i et menighedsråd.
Et menighedsråd arbejder frivilligt og nogle har mere
tid end andre, hvilket der er stor forståelse for. Så der
er plads til os, som har et arbejde med rejseaktivitet,
storfamilie......hver eneste lille engagement er guld
værd.
Giv dig selv lov til at få den oplevelse, at række en
hånd ud til dit lokalområde og dermed være med til at
lave et trygt og skabende miljø.
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Jens Christian
Nedergaard Justesen
Formand
52 år, uddannet sygeplejerske,
siddet i rådet siden år 2000,
og i alle år som formand,
først i Skejby, senere i det
sammenlagte Lisbjerg/ Skejby menighedsråd.
For mig har det aldrig været et spørgsmål om, hvor
vidt jeg skulle være medlem af et menighedsråd,
men mere et spørgsmål om, hvor og hvor længe.
Efter 20 år, er det tid til at fordybe sig i andre ting,
og i min optik er det også rent demokratisk, kun
rimeligt at friske øjne går ind og kigger vores folkekirke efter i sømmene.
Jeg har på alle måder glædet mig over, den udvikling
folkekirken har taget, i min tid. For mig har det altid
været et vigtigt element, at det er folkets kirke, og jeg
har aldrig rigtigt troet på, at der var en enten rigtig
eller forkert måde at være kristen troende på. Vores
kirke skal kunne rumme alle, uagtet seksualitet eller
etnicitet.

For mig har aldersbredden i rådets sammensætning
været et vigtigt element, som det er lykkedes ret
godt at fastholde, og som til alle tider vil hjælpe et til
enhver tid siddende råd, med at ”ramme” bredt ud i
befolkningen, så børn, unge, erhvervsaktive, ældre
og alt der ind imellem, har haft et muligt berøringspunkt i folkets kirke.
Ja ja, jeg er kristen, jeg er troende, på min egen
private facon, og det har været vigtigt for mig, at
kirken signalerede åbenhed, ærlighed, uden at være
påtrængende på en måde, der for mig selv eller
andre kunne virke intimiderende, og det synes jeg
vi er lykkedes ret godt med! Kirken er stedet til tro,
fordybelse og eftertænksomhed, men også
fællesskab sammenhold og aktiviteter, og det er
netop sådan en kirke vi har skabt i Skejby-Lisbjerg.

Vi har haft, og der vil fortsat være store spændende
anlægsopgaver. Vi gik sammen med Århus kommunes skolevæsen om at skabe det vi i dag kender som
Lisbjergskolen / Sognegården, og udviklingen af
Århus universitetshospitals folkekirkelige betjening er
under udvikling i skrivende stund. Lisbjerg udvikler sig
fortsat, og der er store og spændende udfordringer for
et kommende råd, omkring et relevant og tidsvarende
Jeg er stolt over, at have medvirket til, at skabe og
tilbud til os alle, i form af det man nu måtte komme
vedligeholde rummelighed for mine naboer og bofæl- frem til, hvad enten det er en kirke, et kirkecenter eller
ler rundt om i sognene. Jeg har bestræbt mig på at
noget helt tredje.
have det brede perspektiv på folkekirkens organisation og struktur, og har beskæftiget mig med at skabe Det har alt i alt været gode lærerige år, og jeg rækker
processer, der gjorde det enkelt, overskueligt og
med oprejst pande faklen videre til jer, der tager
lærerigt at være medlem af menighedsrådet. Nej det teten, og løber videre, med de muligheder der måtte
må ikke være, og har ikke været mere indviklet, end komme for en folkekirke i rivende udvikling, med et
at der altid har været en fagprofessionel assistance, engageret og ubegribeligt dejligt personale, i alle
til at bistå, med regler, love og finansielle utroligheder, ender og kanter af organisationen.
så selv sådan en som jeg, kunne være med.
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Lotte Linnet
menighedsrådsmedlem

Jeg er en af de personer, der er med i hospitalskirkeudvalget på Aarhus Universitetshospital, jeg har været med i de 8 år, jeg har været i menighedsrådet. Det
Hvorfor gik jeg egentlig ind i
har været en spændende proces, som lige nu er ved
menighedsrådet, når jeg nu
at nål i mål, hospitalskirken bliver bygget i stueetage
ikke går i kirke så ofte, som jeg
i Forum på Aarhus Universitetshospitals område.
troede man skulle, for at være
Vi kan alle glæde os til byggeriet af hospitalskirken
med. Jeg gik ind i menighedsstår færdigt i 2021 .
rådet for at være en del af lokalsamfundet / området, Et projekt vi med støtte fra Salling Fondene, har kunsom jeg er så glad for.
net vælge billedhugger og kunstner Ingvar Cronhammar til at stå i spidsen for, han er dygtig på kunst,
Gl. Skejby og Lisbjerg har meget tilfælles bla. både
arkitektur og design, og hans fascination af industriel
præst og skole, jeg har været med til at sammenlæg- æstetik afspejler sig i hans ideer til hospitalskirken.
ge til et fælles menighedsråd for byerne/sognene, og
det er godt.
Jeg trækker mig og giver plads til nye kræfter, for
mig har det været 8 spændende og lærerige år.
Nu er Skejby Sogn ikke kun vores lille by, til sognet
Stor ros til vores to præster Charlotte og
hører også Aarhus Universitetshospital i Skejby.
Marie-Louise, som trækker det store læs for os.

Charlotte Frouvne Nayberg
sognepræst i
Skejby og Lisbjerg
Endeløse møder, regnskaber
der ikke er til at hitte rede i,
tag dertil at være ombord på
et skib der sejler meget
langsomt – det var min første tanke, da jeg som ung
studerende blev spurgt om at sidde med i et menighedsråd. Men jeg blev overtalt!

det og os præster, at tænke kirken ind i 2020. Kirken
har til alle tider spillet en særlig rolle i menneskers liv,
i særdeleshed i de største stunder i livet. Båret af en
ganske særlig fortælling, evangeliet.

Som menighedsråd i Skejby-Lisbjerg kan du være
med til at drømme, skabe og sætte aftryk på kirkens
rolle. Mulighederne er mange og vi har brug for jer
som medspillere. Jer der har ideer omkring børn og
unge, jer kunst interesserede eller jer der tænder
på det sociale arbejde. Jer der ønsker at arbejde
med gudstjenester, højskoleaftner og skabe gode
fællesskaber og selvfølgelig jer der har flair for
økonomi og jer der vil elske at blive udfordret på
arbejdsgiverrollen.

Og jeg blev hængende gennem hele min studietid.
For et menighedsråd er en fantastisk mulighed for at
være med til at sætte retning for kirken i vores lokal
samfund. Kirken kan, præcis som beboerforening,
klubber, sportsforening og skole, være med til at
Kom og hør mere nærmere.
skabe sammenhængskraft i landsbyer som vores.
Mulighederne er mange.
Som medlem af menighedsrådet har du mulighed for,
i samarbejde med andre engagerede fra lokalsamfun-
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Hans H Probst
Menighedsrådsmedlem

Bl.a. Suppe-, kaffe- og strikkelauget. Aktivitets og
kunstudvalget. Og nye dukker op.

Jeg er 71 år og har været
medlem af menighedsrådet
siden 2016. Af private, bl.a.
helbredsmæssige, grunde,
vælger jeg at stoppe som
medlem af Menighedsrådet med udgangen af
dette år.

Til andre tider brydes holdninger og interesser:
Fornyelse af gudstjenesten? Kirken som koncerthus?
Kommunikationsstrategier? Finansiel prioritering?
Vi kan være uenige, men det bliver aldrig kedeligt.
I menighedsrådet forholder vi os i fællesskab aktivt
til tidens udfordringer - coronanedlukningen og den
grønne omstilling.

Arbejdet i menighedsrådet er alsidigt og spændende.
Vi føler os hver især forpligtet til at pleje den spragleDer er perioder kendetegnet ved den gode følelse
de og smukke blomst, som er folkekirken. Dybe
af at være del af et team, der trækker på samme
rødder har den. Men jeg synes også, vi har haft
hammel. Meningsfyldt arbejde med ide og perspektiv. modet til at se fremtiden i øjnene, f.eks. ved at melde
Omkring rådet trives en underskov af frivilliggrupper: os ind i klimakampen, ved en bæredygtig “grøn” kirke.

Louise Linnet Albrekt
menighedsrådsmedlem
Jeg gik ind i menighedsrådet for
at sikre mig, at vores landsbyer
stadig har en stemme.
For mig, har det været vigtigt,
at vi i vores lokalsamfund har noget at skulle have
sagt og også bliver hørt.
Der er mange opgaver i et menighedsråd og vi skal
besidde mange kasketter, også flere end man egentlig udefra ville tro - men det er lige præcis det der gør
det spændende og udfordrende. I menighedsrådet
favner vi bredt i alder og profession og det er nok
også derfor vi lykkedes så godt med opgaverne.

For mig personligt, er det vigtigt at kirken kan rumme
os alle – uanset køn, oprindelse og seksualitet.
I min optik skal tradition og fornyelse gå hånd i hånd
og jeg synes vi er lykkedes.

I vores kirker, med vores fantastiske præster er der
højt til loftet og alt kan, som udgangspunkt lade
sig gøre. Rytmiske gudstjenester, udbringning af
bagværk til ældre borgere under Corona, Grøn Kirke,
for bare at nævne nogle få eksempler.
Jeg glæder mig over at skulle sende stafetten videre
til nye kræfter og vil nyde at følge med på sidelinjen.

X
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Konfirmationer
2020
Lisbjerg kirke
lørdag den 5. sep kl 9.30

Lisbjerg kirke
søndag den 6. sep kl 11.00

Alma Eckhardt-Hansen

Benedikte Marie Vestergård Joseff

Ann-Sophie Boye Ussing Ellehage

Bjørn Bach Danielsen

Cecilia Victoria Ahm

Freya Boston Kruuse

Emil Glavind Fischer Jacobsen

Jakob Mejer Knudsen

Frederikke Hjøllund Flintholm

Juliane Lund Nielsen

Julia Hald Bünger

Julie Høgenhaug Olsen

Karl Johan Mulvad Brokmann

Naja Würtz-Jensen

Louie Stage Nielsen

Petra Tofft

Marius Fynbo Sørensen

Skjold Kildall Rysgaard

Oliver Grundahl Mikkelsen

Zenia Barner Raaberg Hvam

Pipaluk Litrup King
Signe Kirstein Lundum Jensen
Sigrid Anxiang Dammand Villumsen

Konfirmander i andre kirker:

Silje Lyng Naldahl

Kasted kirke 13. juni 2020

Simon Lykke Iversen

Lukas Unmack Barrett

Tom Frederiksen

Sara Vangsgaard

// 13 KIRKENYT

Salmesangsaftener
Tirsdag den 25. august kl. 19.00 Skejby Kirke
(udendørs hvis muligt)
Vi laver en kort stemmeopvarmning og synger derefter en 8-9 salmer.
Vi er i Trinitatisperioden, hvor vi vil synge nogle af tidens kernesalmer.
Samt synge nogle høstsalmer.
Vores nye kirkesanger Sigrid vil guide os gennem aftenen

Tirsdag den 10. november kl. 19.00 Lisbjerg Kirke
Julen står for døren, og der bli’r masser af julesalmer efter en kort
stemmeopvarmning. Vi vil lige berøre Helligtrekonger.
Sigrid styrer løjerne og fortæller lidt om salmerne.

Folkekirkens Familiestøtte
Kirken er ikke alene gudstjenester og højskoleaftner. Kirken er sat i verden som en fortsættelse af
Guds nærvær i verden. At være der for hvert enkelt menneske med alle vores udfordringer.
At være medvandrer i folks liv.
Det er folkekirkens familiestøtte - et gratis tilbud til børnefamilier der føler sig udfordrede i hverdagen.
Stressede morgner hvor alt går skævt, endeløse diskussioner om skærmtid. Det er ikke altid lige nemt
at være forældre, og ind imellem kan det være godt at have en udefra at sparre med i hverdagen.
Støtten kan bestå af personlig sparring fra en forældreven eller via et kursusforløb.
En forældreven kan støtte op om de forandringer I ønsker at skabe derhjemme.
Det kan også være en voksen at tale med hvis du er alene med børnene.

Derudover tilbydes der kursus:
Om sunde skærmvaner
Et partjek for at styrke jeres forhold
Vejen videre efter skilsmisse.
Du kan læse mere på www.folkekirkensstøtte.dk eller kontakte din
lokale koordinator Helene Rygaard Jensen tlf: 51 60 01 88. Mail hjr@km.dk
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Koncert i Lisbjerg Kirke
Tirsdag den 1. september kl. 19.00 - Koncertoptakt kl. 18.30
Guitaristen Carsten Pedersen vil igen i år
give koncert og i år vil Henrik Husum - på
obo - spille med på to musikstykker.
Programmet kommer pænt rundt
i musikhistorien, og som noget nyt
introduceres koncertoptakt kl.18.30 for
de interesserede.
Optakten varer ca.15 minutter.
Koncerten vil være en del af
Århus Festuge 2020.

Koncert med spisning i Lisbjerg Beboerhus
Fredag den 6. november kl. 19.00
Lisbjerg Beboerforening og Skejby-Lisbjerg Kirker arrangerer spisning og koncert I Beboerhuset.
Éntre: 75 kr - køb billetter på www.nemtilmeld.dk DYLAN DUO. Eller 100 kr. i døren.

Mad og koncert inkluderet i prisen, der er mulighed for at købe vin, øl og vand
På musikalsk togt gennem Bob Dylans store sangskat.
For Dylan Duo handler det først og fremmest om at formidle Bob Dylans smukke, skarpe og dybsindige
tekster og fængende melodier. Med det for øje plukker de i Bob Dylans imponerende bagkatalog og spiller
de sange af mesteren, de selv holder mest af – fra de tidligste album til de nyeste.
Nogle af sangene spilles tro mod
originalerne – og andre mindre tro.
Alt sammen med ønsket om, at publikum
skal have mulighed for at høre nogle af
klassikerne, men også for at (gen)opdage
nogle af de sange, der måske var gået
lidt i glemmebogen.
Jakob Alsbjerg - sang, guitar,
Jens Nørgaard - bas.
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Julekoncert i Skejby Kirke
Torsdag den 3. december kl. 19.00
I år afholder det nystartede kor
i Skejby-Lisbjerg julekoncert
sammen med det
grønlandske kor ANINGAAQ.
Koncerten indeholder både
en afdeling med grønlandske
julesange og en med
danske julesange.
Vi vil synge nogle fælles julesalmer,
og dermed komme i den helt rette
julestemning.

Koncert i Lisbjerg Kirke
Torsdag den 10. december kl. 19.00
Vokalgruppen Concordia blev startet i 2013 af dirigent Matilde Mosekjær med en vision om at skabe
det første a cappella-kor i Aarhus, der synger både rytmisk og klassisk musik på højt niveau.
Koret består af 33 unge mennesker med vidt forskellige musikalske baggrunde, og deres repertoire
kendetegnes ved at være bredere, end man måske er vant til, men med en kærlighed til musikken, der
skinner igennem det hele. Til denne koncert vil man kunne høre alt fra klassisk musik, rytmisk musik,
filmmusik og folkemusik i en skøn blanding og med julen som omdrejningspunkt.
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Lisbjerg og Skejby kirker
bliver “grønne” kirker
Skejby-Lisbjerg Menighedsråd har her i foråret 20
besluttet, at kirkerne skal søge om at få status
som Grøn Kirke. Det er nu sket som resultat af en
række konkrete tiltag, der mindsker belastningen
på vores miljø.
Grøn Kirke er et netværk af kirker og menigheder, der ud fra en grundlæggende respekt og omsorg
for skaberværket søger at fremme en miljø- og klimavenlig dagsorden.
Vores to kirkegårde har allerede i lang tid været drevet uden brug af pesticider og miljøgifte.
Men der er stadig mange af kirkernes aktiviteter, som kunne håndteres mere miljøbevidst. f.eks. i forhold
til varme- og el-forbrug, diverse indkøb, sortering og genbrug. Arbejdet som Grøn Kirke er bl.a. inspireret
af en liste med ideer og forslag, som kan findes på Grøn Kirkes hjemmeside, gronkirke.dk

Grønne Pia - Pia Bluhm er graver på Lisbjerg Kirkegård
Det har hun været i 12 år. Arbejdet er alsidigt og rummer
mange glæder. Pia sprudler med ideer til hvordan
kirkegården kan blive levested for mange forskellige dyr.
Biodiversitet. De fleste dyr lever helst i det skjulte, siger Pia,
derfor syner redekasser og insekthoteller ikke af meget,
når man færdes på kirkegårdens stier, men de er der og
der er indflyttere til rette tid. Regnvandsopsamling og mere
effektiv kompostering, men også tag over cykelstativer og
ladestandere til elbiler på parkeringspladsen kunne være
med til at skubbe i en mere “grøn” retning, mener Pia.

Grønne Sara - Sara Henriksen er kirketjener
Sara hjælper til ved arrangementer i Sognegården.
Hun sørger for mad og drikke, servering og opvask.
Indkøb til køkkenet er en af Sara’s opgaver. Hun sigter mod
et bæredygtigt forbrug, køber økologisk kaffe og prøver så
vidt muligt at vælge økologi og Fairtrade produkter, Ligesom
rengøringsmidlerne er miljømærkede. Men der er også i
fortiden blevet indkøbt kassevis af plastikkrus, plastbestik
mm. Det skal vi selvfølgelig bruge, før vi som planlagt går
over til pap og mere miljørigtige materialer, siger Sara.
Det vil blive lidt dyrere, men det er den vej vi skal.
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Kunstudstilling i Lisbjerg Sognegård
Fernisering søndag den 9. august kl. 14.00 ved Peder Nors
Udstillingen kan ses i Lisbjerg Sognegård frem til den 30. september
Billedkunstneren Peder Nors kalder sin udstilling ”Verden i Focus” og arbejder meget med politiske og
religiøse motiver. Han har gennem 40 år arbejdet som international skibskonsulent med opgaver over hele
verden, specielt i forbindelse med udviklingsprojekter. Han har derved fået stort kendskab til mange
forskellige religiøse og kulturelle samfund.

Kunstneren har gennem malerier, oliekridttegninger, linoleumssnit,
skulpturer og relieffer forsøgt - ofte på en ironiserende måde - at
skildre mennesket i de kulturelle, religiøse, nationale spændinger,
som altid har været en del af vores verden. Tiltagende
flygtningestrømme som følge af religiøse uenigheder,
miljøproblemer og borgerkrig har skærpet problematikken.

Kunstudstilling i Lisbjerg Sognegård
Fernisering søndag den 4. oktober kl. 14.00 ved
Elisabeth Ravn Misser og Hans H. Probst
Udstillingen kan ses i Lisbjerg Sognegård frem til den 17. december
Elisabeth Ravn Misser
Jeg ser og hører billeder overalt, hvor jeg går og står. På Gaden, i Naturen og
i Musikken. Menneskers ansigter og kroppe fanger mig. Himmel og Jord i evig
bevægelse. Konkrete billeder og abstraktioner. Naturens linjer og former møder
de menneskeskabte linjer og former. By og land støder sammen. Lys og Mørke
fanger hinanden – eller – de når aldrig hinanden.
Mine overflader på oliemalierne er altid rå.
Tro og tvivl er i evig kamp med hinanden og efterlader mig spørgende.
Hans H. Probst
Jeg er bosat Lisbjerg. Jeg har fra min ungdom malet akvarel siddende i naturen.
Har oplevet det som en meditativ og helende proces. Siden har jeg bevæget mig i
mere abstrakt retning. I nogle år har jeg forsøgt mig med akryl. Men er vendt
tilbage til akvarellen - meditationer over naturelementer.
Elisabeth Ravn Misser har spurgt mig om jeg ville udstille på reposen. Jeg sagde ja.
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Kunsttur til Horsens
Fredag den 11. september 2020
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 8. september på tlf. 20 88 62 06 eller ingerrm@gmail.com

Højskoleaften i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 29. september kl. 18.30
(Ved letbanens endestation, bag Lisbjergskolen.)
Lev stærkt – dø smukt. Om at turde sige farvel.

I maj 2019 døde Thomas. Han blev 45 år. Knoglemarvskræft nedbrød langsomt hans krop.
I månederne op til og i ugerne efter hans død skrev hans hustru Mette Nybo bogen 'Lev stærkt – dø smukt'.
I dette foredrag vil Mette fortælle en stærk kærlighedshistorie og læse højt op fra bogen.
Hør om et helt særligt menneskes sidste år på jorden.
Om hvordan han greb de særlige stunder med sine tre sønner.
Om som familie at tage sorgen på forskud.
Om at sørge og leve sammen som en helende proces.
Om troen på det gode og på kærlighedens frisættende kraft.
Og om, hvordan man sammen kan tage styring over et liv i kaos,
så man både før, under og efter døden kan finde mening og livslykke.
VI begynder aftenen med at spise lidt sammen.
Tilmeld jer gerne til mad. Pris 30 kr. Med mulighed for tilkøb af vin.
Det er muligt at bestille kørsel til sognegården.
Skriv til os på lisbjerg.sogn@km.dk

Foto: Sisse Langfeldt
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Højskoleaften i Lisbjerg Sognegård
Onsdag den 28. oktober kl. 18.30 (Ved letbanens endestation Lisbjergskolen.)
Arr. Skejby-Lisbjerg og Elev
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?
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.
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.
VI begynder aftenen med at spise lidt sammen.
Tilmeld jer gerne til mad. Pris 30 kr. Med mulighed for tilkøb af vin.
Det er muligt at bestille kørsel til sognegården.
Skriv til os på lisbjerg.sogn@km.dk

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

Charlotte Rørth 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”.
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?
Læs mere på www.charlotteroerth.dk
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem sognene Elsted, Skejby/Lisbjerg og Elev.
Billetter sælges til 75 kr. på https://bit.ly/3edyn1p. Salget åbner 1. oktober 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 (50 51 65 95 – dalsgaardmerete@gmail.com)
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AKTIVITETER EFTERÅR
August

Fredag den 11. kl. 10.30 til 16.00
Kunsttur til Horsens

Onsdag den 5. kl. 11.30
Suppe og Samvær i Lisbjerg Sognegård

Tirsdag den 15. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård

Søndag den 9. kl. 14.00
Fernisering i Lisbjerg Sognegård - Peder Nors

Tirsdag den 15. kl. 19.00
Valgaften i Lisbjerg Sognegård

Tirsdag den 18. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård

Søndag den 20. kl. 16.00
Høstgudstjeneste med kirkeband i Lisbjerg Kirke

Tirsdag den 18. kl. 19.00
Orienteringsmøde i Lisbjerg Sognegård

Tirsdag den 22. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård

Tirsdag den 25. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård

Tirsdag den 29. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård

Tirsdag den 25. kl. 19.00
Salmesangsaften i Skejby Kirke

Tirsdag den 29. kl. 18.30
Højskoleaften i Lisbjerg Sognegård

September

Oktober

Tirsdag den 1. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård

Søndag den 4. kl. 14.00
Fernisering i Lisbjerg Sognegård - Elisabeth Ravn
Misser og Hans H. Probst

Tirsdag den 1. kl. 19.00 - optakt kl. 18.30
Koncert i Lisbjerg Kirke
Onsdag den 2. kl. 11.30
Suppe og Samvær i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 8. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 8. kl. 19.30
Ro til Tro i Skejby Kirke

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

Tirsdag den 6. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård

Onsdag den 7. kl. 11.30
Suppe og Samvær i Lisbjerg Sognegård
Torsdag den 8. kl. 17.00
Dåbsjubilæum og børnegudstjeneste i Lisbjerg Kirke
Fredag den 9. kl. 11.00
Babysalmesang afslutning i Lisbjerg Kirke

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

// 21 KIRKENYT

R - 2020
Søndag den 25. kl. 11.00
Gudstjeneste med kirkeband i Skejby Kirke
Onsdag den 28. kl. 18.30
Højskoleaften i Lisbjerg Sognegård

November
Onsdag den 4. kl. 11.30
Suppe og Samvær i Lisbjerg Sognegård
Fredag den 6. kl. 19.00
Koncert med spisning i Lisbjerg Beboerhus
Tirsdag den 10. kl. 19.00
Salmesangsaften i Lisbjerg Kirke
Tirsdag den 17. kl. 19.30
Ro til Tro i Lisbjerg kirke
Tirsdag den 24 kl. 19.30
Foredrag med Charlotte Rørth i Elev Sognehus
Søndag den 29. kl. 11.00
Gudstjeneste med kirkeband i Lisbjerg Kirke

December
Onsdag den 2. kl. 11.30
Suppe og Samvær i Lisbjerg Sognegård
Torsdag den 3. kl. 19.00
Julekoncert i Skejby Kirke
Torsdag den 10. kl. 19.00
Koncert i Lisbjerg Kirke

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

Nørklerier
Torsdage fra kl. 13 -15
i Lisbjerg Sognegård
Første gang den 20. august.
(Ved letbanens endestation,
bag Lisbjergskolen)
Har du også lyst til at strikke og hækle
sammen med andre, mødes jævnligt med
nørklerier, fællesskab, en kop kaffe
og være med til at gøre en lille forskel.
Vi producerer smukke dåbsklude til alle de
børn der bliver døbt i Skejby eller Lisbjerg,
og vi vil nu også i gang med at strikke
små futter til alle nyfødte, en lille hilsen og
velkommen til verden fra kirken.

Vi sender fortsat vores strikketøj videre til
hjælp ude i verden, men ønsker også at
strikke til fordel for lokalområdet. Pengene
vi får ind for vores ting, skal gå til kirkens
menighedspleje, dem der kæmper med at
få det hele til at nå sammen.
Tøj til mindre børn i gode garnkvaliteter,
hæklede legesager og raslemus, smukke
barnevognstæpper og hjemmestrikkede
sokker. Mønstre for både den garvede og
nybegynderen.
Vi har stadig plads til flere i sofaen, og
har du lyst til at bidrage, men vil hellere
sidde hjemme og strikke, så er det også
muligt, at kigge forbi og få opskrifter og
garn med hjem.
Du er velkomme
til at dukke op, eller
du kan ringe for
at høre nærmere.
Lotte Randrup
mobil 25 78 43 96
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S

PPE OG SAMVÆR
EFTERÅR 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 5. august kl. 11.30

Fra Vibydreng til borgmester v/ Flemming Knudsen

Onsdag den 2. september kl. 11.30
Gamle Lisbjergdrenge opfrisker episoder fra
deres skoletid på den gamle skole.

Onsdag den 7. oktober kl. 11.30
Glæd jer til at møde vores nye kirkesanger
Sigrid Vibe Kristensen

Onsdag den 4. november kl. 11.30
Charlotte og Marie-Louise, vore præster
underholder på slap line.

Onsdag den 2. december kl. 11.30
Luciaoptog ved Henrik og spirekoret
og vi skal julehygge.

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.

// 23 KIRKENYT

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
Sigrid Vibe Kristensen
Tlf. 27 93 63 13

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

Søndag den 2. august
8. søndag efter Trinitatis
Søndag den 9. august
9. søndag efter Trinitatis

9.30 - Vibeke Boye Liisberg
11.00 - Vibeke Boye Liisberg

Søndag den 16. august
10. søndag efter Trinitatis

9.30 - Vibeke Boye Liisberg

Søndag den 23. august
11. søndag efter Trinitatis

17.00 - Sandwichgudstjeneste
Charlotte Frouvne Nayberg

Søndag den 30. august
12. søndag efter Trinitatis

11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

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

4.-5. september
Søndag den 13. september
14. søndag efter Trinitatis

Lisbjerg

9.30 - Vibeke Boye Liisberg

Søndag den 20. september
15. søndag efter Trinitatis

16.00 - Høstgudstjeneste, kirkeband,
minikonfirmander.
Charlotte Frouvne Nayberg

Søndag den 27. september
16. søndag efter Trinitatis

9.30 - Vibeke Boye Liisberg

Søndag den 4. oktober
17. søndag efter Trinitatis

9.30 - Helle Rørbæk Hørby

Søndag den 11. oktober
18. søndag efter Trinitatis

11.00 - Helle Rørbæk Hørby

9.30 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 18. oktober
19. søndag efter Trinitatis
Søndag den 25. oktober
20. søndag efter Trinitatis

11.00 - Kirkeband
Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 1. november
Alle Helgen

14.30 - Charlotte Frouvne Nayberg
og Marie-Louise Lieberoth Wadum

16.00 - Charlotte Frouvne Nayberg
og Marie-Louise Lieberoth Wadum

9.30 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

9.30 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 8. november
22. søndag efter Trinitatis
Søndag den 15. november
23. søndag efter Trinitatis

11.00 - Charlotte Frouvne Nayberg

Søndag den 22. november
Sidste søndag i kirkeåret

Søndag den 29. november
1. søndag i advent
Søndag den 6. december
2. søndag i advent
Søndag den 13. december
3. søndag i advent
Søndag den 20. december
4. søndag i advent

11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

19.00 - Kirkeband
Charlotte Frouvne Nayberg
11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

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

19.00 - Syng julen ind
Charlotte Frouvne Nayberg

