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Dagen derpå - efterveer af ferien
Men ind imellem kan planer, drømme og
forventninger gå i en retning, mens virkeligheden bliver en helt anden.

Tirsdag 1. oktober
kl. 10.30: ”At skrive smerten væk”
ved Videnskabelig assistent ved Institut
for Kulturviden-skaber på Syddansk
Universet Tine Riis Andersen.

Skyer, kulde og regn tager magten, så de
løsslupne afslappede og afslappende øjeblikke på stranden er en saga blot. Kan hænde
der er lidt misstemninger. Kombinationer af
tusindevis af andre rejsende, trængsel på
veje eller kaos i lufthavnen får os op i det
røde felt og resulterer i et vredesudbrud.
I flere år har medierne peget på, at ferietiden for en del bliver arnestedet for konflikter og ligefrem skilsmisse.

Kl. 12.45: ”Podcast i en moderne
medievirkelighed” ved journalist,
podcaster og redaktør på den nye platform Podimo Silke Fensman.
Pris: 40,- for kaffe og te.
Sted: Kirkecenter Kirkebakken.

Af sognepræst og præst i Landsbyen Sølund
Kristian R. Skovmose

SYNG SAMMEN

Vi mødes de næste 2 gange
onsdag 4. september i Kirkecenter
Kirkebakken kl. 14.00
onsdag 2. oktober i Kirkecenter
Højvangen kl. 14.00.
Pris: 25,- for kaffe og te.

FILMKLUBBEN FILMKRÆS

Torsdag 12. september
kl. 18.30 – 22.00
Sted: Kirkecenter Højvangen
Pris: 40 kr. for en lille anretning
Tilmelding: Irma Andersen på
irmaa1431@gmail.com

SPIS SAMMEN

Tirsdag 17. september kl. 18.0022.00 i Kirkecenter Kirkebakken.
Elizabeth Andersen fra Hørning, fortæller om sin opvækst og barndomsår
i England.
Pris: 40,- for mad
Tilmelding til spisning: Kirkekontoret,
8652 0212, senest 3 dage før arrangementet.

MANDEKLUB

Torsdag 19. september kl. 18.00 i
Kirkecenter Kirkebakken
Ved ønske om medlemskab, kontakt
Elmer Lauridsen på 2985 6858

I tilknytning til ferier og ferietiden er der
tre markante faser: Før, under og efter –
fremtid – nutid og datid.
Ferieplanlægning
Først er der planlægningens og forventnings
fase. Fra mange forskellige sider opfordres,
udfordres og lokkes vi til ferieaktiviteter.
Turismeindustrien lader ingen muligheder
ubrugt. Rejseselskaber byder sig til med
spændende rejsemål. Måske er det med sol,
strand og dejlig mad. Det kan være med
kulturoplevelser. Museer og forlystelsesparker vil gerne have vores besøg.
Når vi som enkeltpersoner eller familie har
valgt det spor, som skal forfølges netop i år,
starter planlægningen. Måske handler det
mest af alt om afslapning og ro hjemme.
Eller rejser bestilles, sommerhus, hotel eller
anden logi bliver booket. Vi tager stilling
til, om rejsemålet skal være præget af, at
det er en afslapnings- og daseferie, eller
oplevelser og aktiviteter skal være fremherskende.
Ferie
Så følger selve ferien, hvor planer om afslapning, rejser, oplevelser og samvær udleves.
Mange af os, bliver beriget med en kombination af alle de gode sider af afslapning,
samvær og oplevelser.

FRU HVIDTS KLUB

Torsdag 26. september kl. 14.30
i Kirkecenter Kirkebakken.
Pris: 30,- for kaffe og kage

NYE UDSTILLINGER

i september og oktober:
Kirkecenter Højvangen Martha Holm
Nielsen www.marthaholm.dk
Kirkecenter Kirkebakken Hanne Falch
Olesen www.hfo-kunst.dk. Udstillingerne
kan beses når kirkecentrene er åbne.

Følg os på Facebook

BABYSALMESANGS-GUDSTJENESTE
24. september kl. 10.00.
Sted: Kirkecenter Højvangen
Tilmelding: Hanne Ortvad-Larsen
på hao@km.dk eller 3031 5075.

GUDSTJENESTER
Søndag 8. september
12. s.e.Trinitatis

Skanderup Kirke kl. 9.30 Heidi Torp.

Søndag 15. september
13. s.e.Trinitatis

Skanderup Kirke kl. 9.30 Jendre N.
Fyhn.
Slotskirken kl. 11.00 Line Rudbeck.

Søndag 22. september
14. s.e.Trinitatis

Slotskirken kl. 9.30 Heidi Torp. Høstgudstjeneste
Skanderup Kirke kl. 11.00 Kristian R.
Skovmose. Familiehøstgudstjeneste

Lørdag 28. september
Dåbsgudstjeneste

Slotskirken kl. 11.00 Kristian R. Skovmose.

Søndag 29. september
15. s.e. Trinitatis

Skanderup Kirke kl. 9.30 Jendre N.
Fyhn.
Slotskirken kl. 11.00 Kristian R. Skovmose. Med kirkefrokost.
Højvangen kl. 11.00 Jendre N. Fyhn.

MEDITATION

Onsdag 4. september Skanderup
kirke kl. 19.00 Jendre N. Fyhn

SØLUND - STJERNETRÆF

Onsdag 25. september Slotskirken
kl. 11.00 Kristian R. Skovmose
Høstgudstjeneste

Søndag 22. september Høstkoncert i Slotskirken kl. 14.00 - 15.00
Velgørenhedskoncert arrangeret af
Loge 90 Morten Børup.
Overskuddet går til årets julehjælp.
Billetter kr. 100 købes ved indgangen.

SORGGRUPPER

HØSTGUDSTJENESTE

Onsdag 2. oktober kl. 19.00
fra Skanderup Kirke.

Præsterne tilbyder sorggrupper for:
Unge fra 14-20 år, der har mistet en
nærtstående.
Gruppen mødes hver anden onsdag kl.
16.30 - 18-30.
Forældre, der har mistet et barn.
Gruppen mødes 3. torsdag kl. 16.00 18.00.
Kontakt Heidi Torp tlf.: 2324 0989
Sorggruppe for voksne over 65 år:
Kontakt Line Rudbeck tlf.: 2176 8060.

KONTAKT

BABYSALMESANG

Tirsdage kl. 10.00 - for babyer op til ½ år
- og kl. 11.00 - for babyer fra ½ år i det første forløb på følgende tirsdage:
3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., og 8.10.
Der er løbende tilmelding.

Redaktionsudvalget

PILGRIMSVANDRING

BØRNETIME

BØRN OG FAMILIER

Vi håber I vil tage godt imod det.

VELGØRENHEDSKONCERT

Kirkecenter Højvangen
tirsdag 3. september kl. 17.15.
Vi serverer boller, saft og kaffe fra kl.
16.00. Efter gudstjenesten er der fællesspisning uden tilmelding. Arrangementet
er gratis.

KULTURCAFÉEN

Torsdag 26. september kl. 15.00 17.00 i Kirkecenter Højvangen.
Foredragsholder og medlem af Kaj
Munk Selskabet, Anna Saarup Brinth,
fortæller om digter og forfatter Nis
Petersen.
Pris: 25,- for kaffe og kage

Hjemme igen
Som det tredje følger tiden efter ferien, hvor
hverdagen i institution, i skole og på arbejdsplads veksler med glade tilbageblik eller i
værste fald skuffede forventninger. Det blev
ikke, som jeg havde håbet. Pengene er spildt
osv.
Jeg tror alle står i det tredelte spændingsfelt: Fremtid, nutid og fortid. Hele tiden
veksler vi mellem de tre forskellige faser
i livet, og mon ikke ren lykke og idyl er
urealistisk, lige så vel som det nok sjældent
er sådan, at alt på ferie eller i hverdag har
været skidt.
Hjemvendt fra en ferie, som har været
præget af mange gode positive og berigende
stunder og oplevelser, oplever jeg mig heldigvis beriget. Samtidig oplever jeg, at tålmodigheden er blevet en anelse større: Dybest
set er det nok lykkedes mig at slappe lidt af,
så både krop og sind er klar til hverdagen.
I det mindste indtil den næste ferie.

Kirkebladet bliver fremover
en del af Avisen hver måned
12 udgivelser om året i stedet for 4 og
i et meget større oplag end tidligere

KIRKEKONTOR
Høstgudstjeneste for børnefamilier
Skanderup Kirke søndag 22. september
kl. 11.00.
Kom med hele familien og medbring
gerne lidt frugt, grønt, bagværk eller
syltede sager, som børnene i begyndelsen af gudstjenesten bærer ind i kirken.
Efter gudstjenesten spiser vi sammen og
spiller amerikansk lotteri i kirkecentret.
Arrangementet er gratis.

- SE MERE PÅ KIRKER-SKANDERBORG.DK -

Kirkebakken 4 | 8660 Skanderborg
8652 0212, tast 1
skanderborg.sogn@km.dk
mandag til fredag kl. 9.00–13.00
torsdag kl. 9.00–16.00

KIRKEGÅRDSKONTOR

Slotsholmen 4 | 8660 Skanderborg
8652 0212, tast 3
skanderborgkirkegaarde@mail.dk
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