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Præstens
klumme
Af Marie-Louise Lieberoth Wadum

”Lad coronasorgen slukkes”
Jeg er helt tabt. Jeg aner ikke hvad jeg skal skrive
til jer her i Skejby og Lisbjerg. Jeg vil så gerne
indgyde mod og håb, fortælle jer at lige om lidt
vender det og at vi kan glæde os til at samles
mange igen og give et ordentligt håndtryk eller
kram.
Men det er ikke muligt, for ingen af os ved,
hvornår det er en realitet.
Så jeg er helt tabt, tabt for ord, tabt for livsmod,
fyldt med coronafrustrationer.
Vi må gang på gang ændre vores planlægning,
aflyse, genstarte med nye restriktioner og
retningslinjer. Alle må vi forsøge at holde modet
og energien oppe.
Hvad med jer? Hvordan har I det? Er I håbefulde
eller coronatriste? Eller en blanding?
Lidt den ene dag, lidt den anden?
Midt i det hele pibler håb alligevel frem. Som små
uventede spirer i hverdagen.
Vi er i en tid hvor mørket slutter sig om os og
dagene er korte, men også en tid hvor vi samles
på trods, for at tænde lys, forvente og glæde os.
For julen kommer til os, og selvom den i år må
være anderledes så vil vi stadig forsøge at samles, synge og være sammen om det glædelige
budskab. Og der mærke lyset og føle håbet midt i
den mørke tid
Og måske netop i den mørkeste tid – vil vi mærke
at coronasorgen for en tid slukkes. At vores hjerter fyldes op af glæden, varmen og kærligheden.
At vi når vi synger julesalmerne sammen, ser
julelysene og det lille barn i krybben – mindes vi
livets skønhed og storhed – at det allerstørste
blev født i det allermindste. At den allerstørste
juleglæde og varme også kan komme i de
allertrængeste kår og hvor det er mest behøvet.

I år må vi tænke anderledes for at kunne nyde
julens gudstjenester sammen. Tak til alle jer der
arbejder med på at skabe muligheder midt i alle
restriktioner og tælleri, for vi har brug for at
samles og høre julens glædesbudskab og det vil
vi i år gøre udendørs, på skolens torv og i kirken.
De enkelte juledage er der gudstjenester i kirkerne.
Vi har ikke planlagt så mange gudstjenester og
arrangementer i Skejby som vi plejer, fordi vi har
den udfordring at vores skønne Skejby kirke er så
lille, at vi kun kan samles meget få mennesker, vi
håber at I Skejbyborgere vil tage med til Lisbjerg
og holde gudstjeneste med os der. Husk at I kan
bestille kirkebil ved at ringe ind på kirkekontoret
på tlf: 51 81 13 44.
Der vil med garanti komme flere ændringer og
forvirringer også i den kommende tid så husk at
holde jer orienteret på hjemmesiden og Facebook
om de nyeste tiltag, retningslinjer og restriktioner
i folkekirken.
Lad os sammen holde fast i håbet – for det er
muligt at samles, til gudstjeneste, på pilgrimsvandring i det fri, til suppe og samvær og alle de
andre små åndehuller som vi sammen finder i
hverdagen.
Tak for jeres tålmodighed og nærvær i disse
svære tider for os alle.
Vi præster vil meget gerne mødes og snakke med
jer, skulle I have lyst. I kan komme til en kop kaffe
hos os, vi kan komme hjem til jer, eller vi kan
mødes og gå en tur i skoven.
Giv os et kald Marie-Louise på tlf: 51 81 14 50 og
Charlotte på tlf: 26 36 91 00.
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Vi samler ind til verdens fattigste den 14. marts
Vær med, når Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber af stablen søndag den 14. marts 2021.
Sammen gør vi en forskel for mennesker i yderste nød.
Lige nu står problemerne i kø for verdens fattigste.
Mens klimaforandringernes konsekvenser er en realitet, har corona-pandemien været med til at forværre
problemer, der eksisterede i forvejen. Sult, ulighed og konflikter.
Som næstekærlige mennesker må vi ikke vende det blinde øje til verdens fattigste, der mere end
nogensinde har brug for en håndsrækning. I stedet må vi bevare håbet og troen på, at vi kan gøre en forskel.
Det får du helt konkret mulighed for søndag den 14. marts, hvor vi samler ind til verdens fattigste.
Her stemmer vi dørklokker på vegne af mennesker, der ikke selv har muligheden for at bede om hjælp.
Klimaproblemer øverst på listen
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.

Klimaforandringerne er her allerede – de er bare ikke særlig ligeligt fordelt på verdensplan.
Det er verdens fattigste, der rammes hårdest af konsekvenserne. Mennesker, der i forvejen ingenting har.
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.
Vi må handle nu, hvis vi skal redde liv. I verdens fattigste lande er der brug for konkret hjælp til at håndtere
tørke og oversvømmelser. Hjælp til at overkomme de orkaner, der kun bliver voldsommere og voldsommere
år for år.
Når vi samler ind den 14. marts, går pengene blandt andet til klimahjælp som:
Træplantning, der modvirker jordskred og kan bremse voldsomme oversvømmelser
Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand
Køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare tørke og omskifteligt vejr
Vi opfordrer alle – børn som voksne – til at gå en tur for verdens fattigste søndag den 14. marts, når
Folkekirkens Nødhjælp afholder Sogneindsamling.
Tilmeld dig som indsamler på Blivindsamler.dk
Skejby og Lisbjerg er klar til at gøre verden klimaklar
ved indsamlingen den 14. marts 2021.
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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Afsked og velkomst
til menighedsrådsmedlemmer
Vi skal i år sige farvel til 6 afgående menighedsrådsmedlemmer og velkommen til 4 nye.
Vi vil sige ordentlig farvel og tusind tak for jeres store indsats til jer afgående medlemmer.
Særligt er i år, at vi må sige farvel til Jens Christian Nedergaard Justesen, vores formand gennem 20 år!

Farvel og tusind tak

Søndag den 22. november
efter Gudstjenesten i
Lisbjerg Kirke kl 11.00
Vi byder på et glas og takker for samarbejdet.
De afgående menighedsrådsmedlemmer er:
Jens Christian Nedergaard Justesen (Skejby)
Lotte Linnet (Skejby)
Louise Linnet Albrekt (Skejby)
Mette Dalgaard (Skejby)
Lotte Randrup (Skejby)
Hans Henrik Malte Probst (Lisbjerg)
Ingrid Bach Nielsen (Lisbjerg)
Boris Sandvad (Lisbjerg)
Kjeld Mikkelsen (kirkeværge, valgt udenfor menighedsrådet)

Velkommen til

1. søndag i advent den 29. november
efter Gudstjenesten i Lisbjerg Kirke kl 19.00
Vi byder på et glas og glæder os til samarbejdet.
De nye menighedsrådsmedlemmer er:
Michael Frank Brøsch (Skejby)
Lotte Randrup (Skejby)
Johannes Wørtz (Lisbjerg)
Cecilie Maluna Bulöw (Lisbjerg)
Heidi Maul Jars (Lisbjerg)
Boris Sandvad (Lisbjerg)
Suppleanter:
Søren Skov Hansen (Lisbjerg)
Kåre Kildall Rysgaard (Lisbjerg)
Præsterne er fødte medlemmer af menighedsrådet.
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Julekoncert i Lisbjerg Kirke
Torsdag den 3. december kl. 19.00
I år synger det grønlandske kor ANINGAAQ julen ind i Lisbjerg Kirke.
Med fokus på grønlandske julesange vil koncerten helt sikkert få os i den rigtige dansk-arktiske julestemning.

Nordisk lysmesse i Lisbjerg Kirke
Søndag den 7. februar kl. 19.00
Vi skal høre Vor Frelsers Kirkekor (fra Horsens)
De vil synge Harald Gullichsens lysmesse "Din er natten".
En anderledes og spændende musikalsk måde at fejre kyndelmisse på.
Der medvirker konfirmander, præst, kor, orgel, klaver, obo og slagtøj.
Altsammen dirigeret af Vor Frelsers Kirkes organist Kevin Laplante
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Mambo Chutney - farligt musikkrydderi
i Lisbjerg Sognegård
Torsdag den 25. februar kl. 18.30 - (Ved letbanens endestation, bag Lisbjergskolen)
Kom med til en festlig aften med salsamusik, nachos og mojitos i Lisbjerg sognegård.
Musikerne er dels uddannet på konservatoriet eller har blot spillet i mange år. Målet er at få dig til at drømme
dig til Havanna eller i det mindste vippe med foden.
Tilmeld jer gerne til Nachos og Mojitos – 30 kr. Det er muligt at bestille kørsel til sognegården.
Skriv til os på mail: lisbjerg.sogn@km.dk

Sang: Helene Diana Nymand Ulriksen. Kor: Tove Mouritzen. Piano: Peter Dahlgaard Mark.
Bas: Uffe Mouritzen. Guitar: Benny Morthorst. Percussion: Steen Pallesen, Jakob Sønderhausen og
Jacob Svendsen. Blæs (sax, fløjte, trombone): Poul Skyum, Andreas Christensen og Kåre Kildall Rysgaard
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Pilsgrimsvanding i Lisbjerg og omegn
Lørdag den 20. marts kl. 10.00
Pilgrimsvandring kan være en stille vandring med fokus på at skærpe opmærksomheden.
Det kan være på naturen, det vi oplever undervejs, eller på bibelvers, salme eller digt.
Pilgrimsvandring kan have en meditativ rolig karakter, men kan også skabe refleksion gennem spørgsmål
og temaer som vi deler med hinanden under vandringen.
Ruten og startpunkt er endnu ikke på plads. I vil derfor modtage alle detaljer, når I tilmelder jer til
kirkekontoret. Mail: lisbjerg.sogn@km.dk eller tlf: 51 81 13 44
Turen varer et par timer med gode pauser undervejs.
Vi slutter af med at spise vores medbragte madpakker sammen.
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Sognetur til Løgumkloster
-”Farvernes landskab”
Den 27. til 31. marts 2021

Årets sognetur til Sønderjylland har naturen som inspirationskilde.
Vi skal bevæge os med ”traktorbus” ud i Vadehavet for at komme til Mandø.
Vi skal også på tur til Højer for at se byen der er under forvandling med restaurering af gamle huse.

Vi afholder informationsmøde om turen
fredag den 5. februar 2021 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: skejbyoglisbjergkirker.dk

Endelig fik vi lov
Sognepræst Marie-Louise sammen med 5 af årets konfirmander der endelig blev konfirmeret.
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Gudstjenester med kirkeband
Søndag den 29. november 19.00
1. søndag i advent i Lisbjerg Kirke.

Søndag den 31. januar kl 11.00
Lisbjerg Kirke

Forårets lørdagsdåb
Lørdag den 30. januar kl. 11.00 i Skejby eller Lisbjerg Kirke

Lørdag den 27. marts kl. 11.00 i Skejby eller Lisbjerg Kirke
Lørdag den 8. maj kl. kl. 11.00 i Skejby eller Lisbjerg Kirke

Søndag den 4. april kl. 11.00
Påskedag i Lisbjerg Kirke
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Salmesangsaften
Tirsdag den 2. marts i Lisbjerg Kirke kl. 19.00
Vi byder foråret velkommen med en salmesangsaften i Lisbjerg kirke.
Efter en kort opvarmning tager vi fat på de skønne forårssalmer, og kommer naturligvis
også omkring påske og pinse.
Sigrid fortæller lidt om salmerne undervejs.

Ro til Tro
Tirsdag den 17. november kl. 19.30 i Lisbjerg Kirke
Tirsdag den 19. januar kl. 19.30 i Skejby Kirke
Tirsdag den 23. marts kl. 19.30 i Lisbjerg Kirke
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 - Fra kl. 19.15
er der mulighed for at sidde i kirken og lytte til musik.
Kort sagt: giv dig selv en pause og giv ro til tro.

Nu er timen til stilhed, til bøn og til tanker,
til ord, som har vægt og som kræver et svar
(salme 786).
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Julens gudstjenester

Vores ellers traditionsrige julegudstjenester h

1. søndag i advent den 29. november kl 19.00 i Lisbjerg Kirke
I år tager vi hul på det nye kirkeår og tænder det første adventslys med en festlig
aftengudstjeneste med vores skønne kirkeband.
Mellem kl. 18-19 er der mulighed for at se og købe af strikkedamernes fine ting til
fordel for Skejby og Lisbjergs Menighedspleje.

Syng julen ind den 20. december kl. 19.00 Lisbjerg Kirke
En stemningsfuld aftengudstjeneste fyldt med salmer og fortælling.
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r i Skejby og Lisbjerg

har vi været nødsaget til at tænke anderledes.

Juleaften den 24. december
Lisbjerg
I år holder vi juleaftensgudstjeneste på Lisbjerg skoles torv, hvor vi kan samles flere og
synge sammen – kom med til en festlig, hyggelig og julet juleaftensgudstjeneste på
Lisbjerg skoles torv kl 14.00 (Husk mundbind)
Vi holder også en klassisk juleaftensgudstjeneste Lisbjerg kirke kl 16.00, men her er der
kun plads til få mennesker og det er fortrinsvis til dem der ikke kan komme over på
Lisbjerg skolens torv. (Husk mundbind).
Du skal tilmelde dig til juleaftensgudstjenesten i Lisbjerg kirke, ved at ringe til kirkekontoret
på tlf: 51 81 13 44

Skejby
Vi oplyser Skejby Kirkegård med fakler – og måske en smule julesne hvis vi er heldige?
Lokale musikere spiller til julens smukke salmer og der vil stå stole klar til jer på hele
kirkegården.
Sammen fejrer vi juleaftensgudstjeneste på Skejby Kirkegård kl. 15.30. Den bliver lidt kortere
end vanligt, så ingen får forfrysninger og de mindste kan nå hjem til jule Disney.
Det er et krav at alle bærer maske til og fra kirkegården. Når man sidder på stolene kan
masken tages af. Der vil være hjælpere på kirkegården, så vi sikrer god afstand når vi
kommer og skal derfra igen.
Det vil lette os i planlægningen, hvis I tilmelder jer på kirkekontoret på tlf: 51 81 13 44.
Her skal I nævne navn og antal, så stiller vi stole frem i familieklynger til jer.
Der vil naturligvis også være stole uden tilmelding. Men da det ikke er muligt at stå op
pga. forsamlingsforbuddet, er der ikke flere pladser når stolene er fyldt.
Vi glæder os til en stemningsfuld julegudstjeneste fuld af mening og livsmod.
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Babysalmesang
Tirsdag den 26. januar – den 23. marts kl. 10.00-11.00
i Lisbjerg Sognegård (bagved Lisbjergskolen)
Lige ved siden af letbanestoppet.
Oplev en ganske særlig stund med din baby.
I kan begynde, 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.
Vi holder naturligvis corona afstand. Materialer der benyttes bruges af den samme familie hver gang.
Vi slutter af i Lisbjerg Kirke tirsdag den 23.marts kl. 10
Underviser er musikpædagog Karina Brøgger. Tilmelding på karinanoder@gmail.com
Sognepræst Charlotte Frouvne Nayberg. chfn@km.dk

Jul for børn og barnlige sjæle
Traditionen tro holder vi altid Julestue i Sognegården for hele familien den sidste uge i november –
med fællesspisning, julefortælling, Spirekor og kreative klipperier for alle størrelser.
På grund af corona må vi i år tænke anderledes.
I har i stedet mulighed for inden den 25. november at bestille
en julepose med noget hyggeligt og kreativt, så I kan lave
jeres egen lille julestue derhjemme.
Juleposen er gratis og kan bestilles på mail: chfn@km.dk
eller på sms: 26 36 91 00. Skriv navn og om I henter posen
i Skejby eller Lisbjerg.
Poserne uddeles 1. søndag i advent den 29. november
Ved Skejby Kirke mellem klokken 11-12.
Ved Lisbjerg Kirke mellem klokken 18-19.
I samme tidsrum vil det være muligt at se og eventuelt købe
nogle af de mange smukke ting som vores fantastiske
strikkedamer har til salg til fordel for Menighedsplejen.
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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 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)

Højskoleaften i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 26. januar 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 mail: lisbjerg.sogn@km.dk

Foto: Sisse Langfeldt
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S

PPE OG SAMVÆR
VINTER

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

Onsdag den 2. december kl. 11.30
Julefortællinger og erindringer om julen ved
præsterne Charlotte Frouvne Nayberg og
Marie-Louise Lieberoth Wadum.
Vi skal høre hyggelige julefortællinger og selv
mindes tilbage på vores bedste juleerindringer.

Onsdag den 6. januar kl. 11.30

Fernisering v/ Karen Rønne.
”Det nære og det fjerne”- oplev hendes landskaber,
vandskaber og morliller – malet i akvarel.

Onsdag den 3. februar kl. 11.30
Et liv på gaden.
Vi får besøg af Allan Larsen fra
foreningen Oplysning om gadeliv.
Allan er selv tidligere hjemløs, misbruger
og bruger af psykiatrien, og vil fortælle
om hans liv dengang og i dag.

Onsdag den 3. marts kl. 11.30

Anders Laugesen: En personlig beretning om mit liv,
rejser og forunderlige møder med mig selv – og verden.

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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Kunstudstilling i Lisbjerg Sognegård
Fernisering onsdag den 6. januar kl. 11.30 ved Karen Rønne - til suppe og samvær.
Udstillingen kan ses i Lisbjerg Sognegård
”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

18 KIRKENYT //

Kunstudstilling
Fernisering den 21. marts kl. 14.00
Udstillingen kan ses i Lisbjerg Sognegård

Fotogruppen Polygons billeder er fremstillet på klassisk vis, der illustrerer vores fantastiske planet, og fotos
af menneskekroppe der er deres egne kunstværker.
Der er billeder efterbehandlet til abstraktioner, ekspressioner, samt impressioner, der opfordrer publikum til
at gå dybere ind i værkerne og giver gentagne eller alternative oplevelser.

Målet for Polygon er som ved anden billedkunst at påvirke beskueren, vække forundring, og få sat tanker i
gang om tilværelsen, samfundet, universet og sig selv.
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Kunsttur til
Aalborg Kloster
Lørdag den 17. april fra kl. 9.00 til ca. 17.00
I foråret 2021 går kunstturen til Aalborg Kloster.
De medbragte madpakker spises i klosteret, inden
vi får en guidet rundvisning. Glæd dig. Der er meget
at se og høre. Se mere på aalborgkloster.dk
Inden hjemturen drikker vi en kop kaffe på en cafe i nærheden af klosteret.
Turen starter kl. 9.00. Vi tager masker på, hvis det skønnes fornuftigt og fylder bilerne op. Du er velkommen
også uden bil.
På turen til Aalborg runder vi Mariager Kirke, hvor Dorthe Kristensen fortæller om sit arbejde med at male
orgelet.
Vi satser på at være hjemme igen kl. ca. 17.00.

Prisen på turen bliver 200 kr.
Tilmelding til kirkekontoret senest mandag den 12. april på tlf: 51 81 13 44 eller på mail: lisbjerg.sogn@km.dk

Skiftedag på kirkegården i Lisbjerg
Afsked med Pia

Pia fratræder efter mere end 12 år stillingen som graver ved Lisbjerg Kirkegård.
Pia har, sammen med menighedsrådet, været med til at lave forarbejdet til
en større udviklingsplan for Lisbjerg Kirkegård, hvoraf 1. etape blev gennemført
i 2019.
Pia fratræder stillingen med udgangen af november måned, men har siden
1. okt. haft orlov, for at tiltræde en ny stilling som graver i Harlev.
Menighedsrådet vil sige tak for samarbejdet gennem årene.
Velkommen til Mikkel
I skrivende stund arbejdes der på, at Asbjørn fremover skal have det
daglige ansvar både for Skejby- og Lisbjerg kirkegårde.
Menighedsrådet har i den forbindelse ansat Mikkel Skaade som ny
gravermedhjælper. Planen er, at man fremover vil møde Asbjørn, Sigurd og
Mikkel, der både sammen og hver for sig vil være at finde på kirkegårdene.
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AKTIVITETER VINTER - 2
November
Tirsdag den 17. kl. 19.30
Ro til Tro i Lisbjerg kirke
Søndag den 22. efter gudstjenesten (kl. 11.00)
Afsked med menighedsrådsmedlemmer
Søndag den 29. kl. 11.00-12.00
Afhentning af bestilte juleposer - Skejby Kirke

Tirsdag den 26. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Søndag den 26. kl. 18.30
Højskoleaften i Lisbjerg Sognegård
Søndag den 31. kl. 11.00
Gudstjeneste med kirkeband i Lisbjerg Kirke

Søndag den 29. kl. 18.00-19.00
Afhentning af bestilte juleposer - Lisbjerg Kirke

Februar

Søndag den 29. kl. 19.00
Gudstjeneste med kirkeband i Lisbjerg Kirke

Tirsdag den 2. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård

Søndag den 29. efter gudstjenesten (kl. 19.00)
Velkomst til nye menighedsrådsmedlemmer

Onsdag den 3. kl. 11.30
Suppe og Samvær i Lisbjerg Sognegård

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

Januar
Onsdag den 6. kl. 11.30
Suppe og Samvær i Lisbjerg Sognegård
med fernisering v/Karen Rønne
Tirsdag den 19. 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

Søndag den 7. kl. 19.00
Nordisk lysmesse i Lisbjerg Kirke
Tirsdag den 9. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 23. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Torsdag den 25. kl. 18.30
Mambo Chutney i Lisbjerg Sognegård

Marts
Tirsdag den 2. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 2. kl. 19.00
Salmesangsaften 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 mail: beritwilson20@gmail.com
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2020/2021
Onsdag den 3. kl. 11.30
Suppe og Samvær i Lisbjerg Sognegård
Tirsdag den 9. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Søndag den 14.
Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling
Tirsdag den 16. kl. 10.00
Babysalmesang i Lisbjerg Sognegård
Lørdag den 20. kl. 10.00
Pilgrimsvandring i Lisbjerg og omegn
Søndag den 21. kl. 14.00
Fernisering - Fotogruppen Polygon
Tirsdag den 23. kl. 10.00
Babysalmesang - afslutning i Lisbjerg Kirke
Tirsdag den 23. kl. 19.30
Ro til Tro i Lisbjerg kirke
Lørdag den 27. - Onsdag den 31.
Sognetur til Løgumkloster

April
Søndag den 4. kl. 11.00
Gudstjeneste med kirkeband i Lisbjerg Kirke
Lørdag den 17. - kl. 9.00 til ca. 17.00
Kunsttur til Aalborg Kloster

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

Nørklerier
Onsdage fra kl. 13-15
i Lisbjerg Sognegård
(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
tlf: 25 78 43 96
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Lisbjerg og Skejby kirker
bliver “grønne” kirker
Skejby-Lisbjerg Menighedsråd har her i foråret 2020
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

Det “grønne” regnskabskontor
Oppe på 1.sal i Skejby-Lisbjerg Sognegård ligger regnskabskontoret. Her arbejder fire af sognets
medarbejdere med at håndtere løn og bogføring for 15 af provstiets 18 sogne. Charlotte Baden,
Susanne Bruun Jensen, Charlotte Sørensen og Jannie Abraham har siden 2016 oplevet at stadig flere
sogne går over til elektronisk bogføring. Det har betydet at papirforbruget på kontoret indtil nu er reduceret
med op mod 75%. Overgangen til edb i de enkelte sogne sker gradvist under hensyn til sognenes ældre
medarbejdere.
De kontorartikler der indkøbes er fortrinsvis svanemærkede, dvs. blandt de mindst miljøbelastende i
varegruppen, men der sker også en afvejning ift. pris og kvalitet.
Der er næsten altid travlt
på regnskabskontoret,
men især ved afslutning af
kvartals- og årsregnskaber
spidser det til. Heldigvis er
vi gode til at samarbejde og
hjælpe hinanden - det er en
god arbejdsplads, fortæller
Charlotte Sørensen.
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Praktiske oplysninger Skejby-Lisbjerg pastorat
Kirkekontoret
Lisbjergvej 15A, Lisbjerg
8200 Aarhus N
Tlf: 51 81 13 44
mail: 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
mail: malw@km.dk
Træffes ikke mandag

Organist
Henrik Husum
Tlf: 26 20 21 95
Kirkesanger
Sigrid Vibe Kristensen
Tlf: 27 93 63 13

Graver
Asbjørn Munch Hansen
(Skejby og Lisbjerg kirker)
Kirkely 3, Skejby
8200 Aarhus N
Tlf: 20 12 31 42
Træffes efter aftale.

Charlotte Frouvne Nayberg
Solhøjvej 38, 8210 Aarhus V
Tlf: 26 36 91 00
mail: chfn@km.dk
Træffes ikke mandag og fredag
Helle Rørbæk Hørby
(hospitalspræst)
Tlf: 20 12 31 13
mail: hrh@km.dk

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 mail: 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
mail: grej@km.dk

Menighedsrådet
Formand Jens Christian
Nedergaard Justesen
Nedergårdsvej 30, Skejby
8200 Aarhus N
Tlf: 53 63 27 66

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

HOLD DIG OPDATERET
Følg med på
skejbyoglisbjergkirker.dk
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GUDSTJENESTER
Skejby

Lisbjerg

Søndag den 22. november

11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

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

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

9.30 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

Torsdag den 24. december
Juleaften

15.30 - UDENDØRS
Charlotte Frouvne Nayberg

Fredag den 25. december
Juledag
Lørdag den 26. december
2. juledag
Lørdag den 27. december
Julesøndag
Søndag den 31. december
Nytårsaften
Søndag den 3. januar
helligtrekonger
Søndag den 10. januar
1.s.e. helligtrekonger
Søndag den 17. januar
2.s.e. helligtrekonger
Søndag den 24. januar
s.s.e. helligtrekonger

9.30 - Helle Rørbæk Hørby

19.00 - Syng julen ind
Charlotte Frouvne Nayberg
Skolen kl 14.00
Kirken kl 16.00
Marie-Louise Lieberoth Wadum
11.00 - Helle Rørbæk Hørby
11.00 - Charlotte Frouvne Nayberg

Skelager Kirke kl 10.00 - Bo Holm
14.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum
9.30 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum
9.30 - Vibe Boye Liisberg

11.00 - Charlotte Frouvne Nayberg

9.30 - Charlotte Frouvne Nayberg

9.30 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

11.00 - Kirkeband
Marie-Louise Lieberoth Wadum
19.00 - Kyndelmisse
Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 31. januar septuagesima
Søndag den 7. februar seksagesima
Søndag den 14. februar fastelavn

11.00 - Charlotte Frouvne Nayberg

Søndag den 21. februar 1.s.i. fasten

9.30 - Vibe Boye Liisberg

Søndag den 28. februar 2.s.i. fasten

11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 7. marts 3.s.i. fasten

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

11.00 - Sogneindsamling
Charlotte Frouvne Nayberg

Søndag den 14. marts midfaste

9.30 - Sogneindsamling
Charlotte Frouvne Nayberg

Søndag den 21. marts 5.s.i. fasten

11.00 - Marie-Louise Lieberoth Wadum

Søndag den 28. marts palmesøndag

11.00 - Påske for børn - med æggejagt
Marie-Louise Lieberoth Wadum

Der kan forekomme ændringer i gudstjenesteplanen

