kirkenyt
September

at der er menighedsrådsvalg d. 15.
september, og du med din stemme
kan præge kirken?

Vi kan være kirke på måder, vi ikke troede muligt
KIRKE FOR
VOKSNE
MEDITATION

2.9. og 7.10. kl. 19.00:
Vi mødes i Skanderup Kirke til
et åndehul med stilhed, fordybelse og ro. Ved sognepræst
Jendre N. Fyhn.

KCH AFTENSANG

3.9. samt 1.10. kl. 19.00
Velkommen til aftensang i
Kirkecenter Højvangen med en
kort refleksion, musik, sang,
bibellæsninger, Fadervor og
velsignelse. Ved Kristian R.
Skovmose.

KCK MENIGHEDSRÅDSVALG

Tirsdag 15.9. kl. 19 i Kirkecenter Kirkebakken er der menighedsrådsvalg. Kom og vær med
til at præge kirken med din
stemme – eller stil selv op til
menighedsrådet!

KCH KULTURCAFÉ

Torsdag 24.9. er der igen Kulturcafé i Kirkecenter Højvangen kl. 15.00-17.00 – denne
gang med et spændende oplæg
om forfatteren Steen Steensen
Blicher ved Ingelise Flensted-Jensen.

KCK MENIGHEDSRÅDSMØDE

Torsdag 24.9. kl. 19 i Kirkecenter Kirkebakken. Menighedsmødet er offentligt.

KCK HØJSKOLEDAG

Tirsdag 6.10. er der igen Højskoledag i Kirkecenter Kirkebakken.
Dagen begynder kl. 10.30 med
foredraget: Om hundrede år –
en sønderjysk familiekrønike
ved forfatter Anna Elisabeth
Jessen. Kl. 12.45 er der oplæg
om ’COME TOGETHER – En frivillig mentorordning for sårbare og udsatte unge’ ved John
Mitchell og Lisbeth Gasbjerg.
Der serveres ikke kaffe eller
frokost. Man er velkommen til
selv at medbringe. Det koster
25 kr. at deltage. Tilmelding til
kirkekontoret.
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Sognepræst Line Rudbecks
beretning til menighedsmødet
den 12.8.2020

Nogle gange kan man sukke
lidt over, at ideer til fornyelse
og forandringer i kirken kan
tage lang tid at få gennemført, fordi der er så mange
led, beslutningerne skal
igennem.
Sådan er det selvfølgelig for
at sikre, at evt. forandringer
er gennemtænkte og foregår
forsvarligt.
Samtidig kan der være noget
frugtbart i at prøve nye ting
af, når ideerne opstår. Noget
af det, corona-krisen har lært
os, er, at både kirken, de
ansatte og menigheden godt
kan håndtere nye rammer og
tiltag. Ja, at det er muligt at
tænke nyt og tilpasse sig en
ny situation uden at miste
integritet eller kappe de rødder, der er plantet i den lange
folkekirkelige tradition.
Sæsonen ’19-’20 startede ud
i samme tempo som årene
forinden: med en god kirkegang, 10 nye konfirmandhold,
140 frivillige hjælpere og
stor tilslutning til aktiviteter
og fællesskaber i og omkring kirken. Efter en herlig
december med liv og aktivitet
og en juleaften, hvor kirkerne
af flere omgange var fyldt til
bristepunktet, gik vi fortrøstningsfulde i gang med det nye
år, som skulle bringe meget
godt og spændende aktiviteter i kirken og i samarbejde
med sognets foreninger og
institutioner.
Men som vi alle ved, var der
ikke meget af det, der blev
til noget. For med ét blev vi
tvunget til at træde på brem-

KIRKE FOR BØRN - Høstgudstjeneste
27. september kl. 14.00 i Kirkecenter
Højvangen er der Høstgudstjeneste for børnefamilier med sang, fortælling og leg. Medbring
gerne frugt, grønt, hjemmebag til høstbordet,
som vi vil takke for i gudstjenesten. Man er
velkommen til at medbringe kaffe m.m. og
være udendørs efter gudstjenesten.

KUNST I KIRKECENTRENE
I september og oktober hænger der igen nyt kunst på væggene
i vores kirkecentre.

sen og dreje ad nye og hidtil
ukendte veje. Konfirmationer,
vielser og dåb blev flyttet
og udskudt til sensommeren
og efteråret. Det betyder, at
vi i denne og de kommende
måneder døber både fire, seks
og helt op til otte børn pr.
weekend. Nogle af børnene
kan stadig passe dåbskjolen
og andre må i noget andet
festtøj. Men døbt bliver de,
og det er rigtig glædeligt og
livsbekræftende.
En del af forårets vielser er
flyttet til næste år, mens andre også er flyttet her til sensommeren, hvor der i forvejen
er mange vielser. Det betyder,
at der er rigtig meget aktivitet i kirkerne i weekenderne.
For hver handling – vielse
og begravelse selvsagt, men
også dåb – foregår nemlig ved
separate gudstjenester, så vi
ikke bliver for mange i kirken
ad gangen. Som eksempel kan
nævnes, at vi på en weekend kan have 7 tjenester om
lørdagen, 5 om søndagen og
den efterfølgende lørdag 8 og
søndag 6. Og sådan fortsætter det langt ind i efteråret.
Og det er rigtig skønt! Det
betyder dog også, at nogle af
vores aktiviteter er nødt til at
starte langsomt op både pga.
restriktioner og menneskelige
ressourcer.
Netop nu fejrer vi også vores
konfirmander, som tålmodigt
har ventet siden maj med at
blive konfirmeret. Og selvom
konfirmationsgudstjenesterne
desværre ikke kan blive afviklet helt som de plejer, så har
det allerede været / bliver det
nogle rigtig dejlige dage!
Noget af det, vi hurtigt skulle
forholde os til efter landet
lukkede ned, var, hvordan vi
kunne afvikle bisættelser og
begravelser. De første mange
bisættelser og begravelser var
med et meget lille følge, og de
forudgående samtaler måtte
foregå pr. mail og telefon.
Det var svært og underligt
for os alle. Ikke mindst for de
pårørende, som dog har været
utrolig forstående. Flere har
benyttet sig af muligheden for
af afholde en lille højtidelig-

hed på kirkegården i forbindelse med urnenedsættelsen,
hvor flere har kunnet deltage.
Der har været trist at aflyse
og udskyde så mange aktiviteter og kirkelige handlinger.
Og det har været et stort
arbejde for kirkekontoret at
håndtere. Heldigvis har det
også givet mulighed for at afprøve nye måder at forkynde
og være kirke på. Efter den
første usikre og forvirrende
tid, begyndte vi f.eks. at lave
ugentlige online-andagter,
hvor vi præster, organister
og kirkesanger medvirkede
på skift. Det har vi fået gode
tilbagemeldinger på.
Det er stadig uvist, hvornår vi
kommer i gang med plejehjemsgudstjenester, som vi
kender dem. Men vi blev i
foråret inspireret til at lave
en række gårdsangergudstjenester på de tre plejecentre.
Det var en rigtig god oplevelse for alle og noget, vi fortsætter med ind i efteråret.
Nogle af jer har nok været til
gudstjeneste efter genåbningen og fulgt den proces, det
har været at finde en form,
som både gjorde det muligt
at passe på hinanden og møde
den genkendelige gudstjeneste. Det har ikke været helt
uproblematisk. Efterhånden
har vi dog med en kæmpe
indsats fra kirketjenere, kirkesangere, organister og kirkekontor fundet en form, der
imødekommer behovene. Som
et supplement har der siden
genåbningen været morgensang i Slotskirken og aftensang
i Kirkecenter Højvangen ca. en
gang om ugen.
2020 bliver et år, vi aldrig
glemmer, og der vil formentlig gå mange måneder, inden
alt det, vi har været vant til,
igen kan lade sig gøre. Men vi
har også lært, at vi kan være
kirke på måder, vi slet ikke
havde troet muligt uden at
give køb på hverken nærvær
eller kvalitet, og det er mit
håb, at vi kan bringe de erfaringer, med ind i det næste års
arbejde.

MUSIKFORTÆLLING OM CARL NIELSEN
I SKANDERUP KIRKE
Onsdag 23.9. kl. 19.30 i Skanderup Kirke
kan man opleve en poetisk koncertfortælling ved Karsten Holm og trio med
afsæt i Carl Nielsens sange, salmer og
nedslag i komponistens selvbiografi
”Min Fynske barndom”.
Karsten Holm har flere gange glædet os
med sine musikfortællinger, om Elvis
Presley og Leonard Cohen, og nu er det så nationalkomponist Carl
Nielsen, der står for tur under titlen: ”Carl i kirken”!
Tilmelding til kirkekontoret er nødvendig.

Vidste du...

GUDSTJENESTER
SØNDAG 6.9.

Skanderup Kirke kl. 11.00, Jendre N.
Fyhn

SØNDAG 13.9.
Skanderup Kirke kl. 9.30, Kristian R.
Skovmose. Præstepraktikant Søren
Aalbæk Rønn medvirker
Slotskirken kl. 11.00, Line Rudbeck

SØNDAG 20.9.
Slotskirken kl. 9.30, Jendre N. Fyhn
Skanderup Kirke kl. 11.00, Heidi Torp

SØNDAG 27.9.
Skanderup Kirke kl. 9.30, Jendre N.
Fyhn
Slotskirken kl. 11.00, Kristian R.
Skovmose
Højvangen kl. 14.00, Jendre N. Fyhn
Høstgudstjeneste for børnefamilier

SØNDAG 4.10.
Slotskirken kl. 9.30, Line Rudbeck
Skanderup Kirke kl. 11.00, Line
Rudbeck

KONFIRMATIONER
LØRDAG 5.9.

Slotskirken kl. 9.30, Morten Børup
Skolen 8.a, Line Rudbeck
Slotskirken kl. 11.00, Morten Børup
Skolen 8.b, Line Rudbeck

SØNDAG 6.9.
Slotskirken kl. 9.30, Morten Børup
Skolen 8.c, Kristian R. Skovmose
Slotskirken kl. 11.00, Morten Børup
Skolen 8.d, Heidi Torp

LØRDAG 12.9.
Skanderup Kirke kl. 9.00, Niels Ebbesen Skolen 8.d, Jendre N. Fyhn
Slotskirken kl. 9.00, Niels Ebbesen
Skolen 8.a, Sussie Nygaard Foged
Skanderup Kirke kl. 10.30, Niels Ebbesen Skolen 8.e, Jendre N. Fyhn
Slotskirken kl. 10.30, Niels Ebbesen
Skolen 8.c, Peter Tast
Skanderup Kirke kl. 12.00, Niels
Ebbesen Skolen 8.b, Peter Tast

STORT TILLYKKE TIL ALLE
KONFIRMANDER!
Kommende konfirmander kan tilmelde sig konfirmationsforberedelse
på https://www.folkekirken.dk/
livets-begivenheder/konfirmation/
konfirmandtilmelding
eller via vores hjemmeside.

KONTAKT
Kirkekontoret på Kirkebakken 4 er åbent
hverdage fra kl. 9-13 og torsdage fra kl. 9-16
tlf. 8652 0212,
mail: skanderborg.sogn@km.dk.
Kirkegårdskontoret kan kontaktes
hverdage fra kl. 9-12 på tlf. 8652 0212
eller mail: evno@km.dk

For mere information følg med på hjemmesiden: www.kirker-skanderborg.dk
Følg os også gerne på Facebook og Instagram

