KIR
K E B& L
AD
SKORUP
TVILUM

Velkommen til Kristoffer,
Sigrid og Eldrid.

SOFTICEGUDSTJENESTE
KOM OG BLIV MEDLEM

Velkommen til Anni Mehl

KONFIRMANDER
ALLEHELGEN

AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
2020

Velkommen ...
Hjertelig velkommen til
Kristoffer, Sigrid og Eldrid!
Skorup-Tvilum kirker er i den glædelige situation at have fundet sin nye præst. Han hedder
Kristoffer og kommer til Skorup med kone og
barn. Vi byder jer alle tre (fire ) hjertelig velkommen. Nedenfor fortæller Kristoffer om sig
selv og sin familie.

Kristoffer startede officielt d. 1. juli 2020 og det
betyder at jeg derfor allerede har takket af. Jeg
har elsket at være jeres præst. Jeg har sjældent
mødt så hjertelige, ligefremme, sjove, skønne
og loyale mennesker som jer. Af hjertet tak for
min tid hos jer.
Venlig hilsen
Anja Evelyn Holm Heitmann

Kære alle jer i Skorup-Tvilum
Så kom der en ny præst til jeres skønne menighed! Mit
navn er Kristoffer Uhre Knattrup og jeg er 30
somre. Min familie og jeg glæder os sådan til at
blive en del af alt det gode ude hos jer. Vi er
allerede ved at flytte ind i den flotte nye præstegård i Skorup her midt i varme juni. Jeg sidder
officielt på pinden fra d. 1. juli.

Jeg er meget ydmyg og taknemmelig over for
den tillid, som menighedsrådet har vist mig, og
vi er allerede blevet mødt med en masse overskud og åbne arme.
Lidt om os: Min kone Sigrid og jeg kommer
begge fra Randers, og mødte hinanden i gymnasiet. Efter vores studietid i København, drog
vi tilbage til hovedlandet for at stifte familie. Vi
har nu en herlig krudtugle i Eldrid på halvandet
år, og vi venter en lille pige mere til september.
Hun skal hedde Hilde. Før jeg mødte jer, blev
jeg i september 2018 ordineret som vikarpræst
til virke i Hadsten Storpastorat, hvor jeg var ansat indtil december 2019. I begyndelsen af
2020 blev jeg ansat i et kortvarigt vikariat i Mariehøj og Virklund kirker i og ved Silkeborg.
Jeg vil gøre mit bedste for at I skal føle, at jeg er
jeres præst, og at min familie og jeg bliver en
aktiv del af lokalområdet. Jeg vil være en præst
i øjenhøjde, så kom og hils på. Jeg snakker om
vejr og vind som dagen er lang. Jeg bider ikke
- måske lidt om søndagen…

Velkommen til Kristoffer,
Sigrid og Eldrid.
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Vi håber på mange gode år i jeres selskab!
Venlig hilsen
Kristoffer Uhre Knattrup

Ham takker alle vi
med sang
Kom til høstgudstjeneste i Skorup Kirke
d. 13. september kl. 10.30. Vi pynter
kirken med sommerens høst og takker
vor skaber for udbyttet.

Spejdergudstjeneste
i Trollhytten
Traditionen tro slutter spejdernes fælleslejr med gudstjeneste i Trollhytten. Det
er søndag d. 6. september kl. 10.30.
Alle er velkomne.

AKTIVITETER
Softicegudstjeneste
ved Tvilum kirkes bro
Kan du li` hotdog og softice? Kan du li´
bibelhistorier og at være uden for med
din familie? Så kom til softicegudstjeneste ved broen bag Tvilums kirke tirsdag
15. september kl. 17.00.
Børnekoret kommer og synger for os og
efter gudstjenesten spiser vi hotdog og
softice sammen.
Det koster 10 kr. for
børn og 20 kr. for
voksne, dog ikke
mere end 50 kr.
for en hel familie.

Børnekor ved Skorup-Tvilum kirker
Har du lyst til at synge i børnekor? Så mød op i Fårvang-skolens musiklokale hver tirsdag eftermiddag og det er ganske gratis! Første gang efter sommerferien er: tirsdag d.
1. september 2020, kl. 15.30-16.30. Mød bare op!
Både drenge og piger er velkomne. Det eneste der kræves, er at:
• du går i 2. klasse eller derover
• du har tid og lyst til at synge til nogle gudstjenester af og til, f.eks. i forbindelse
med spaghettigudstjenester.
Koret medvirker allerede tirsdag d. 15. september ved softice- og hotdogs-gudstjeneste på »broen« ved Tvilum kirke kl. 17.00
I børnekoret:
• synger du sammen med andre
• bruger du din stemme og din krop
• får du gratis musikundervisning
• lærer du en masse sange
• hygger du dig
• synger du til gudstjenester mm.
Yderligere oplysninger samt evt. tilmelding sker til:
organist Niels Jørgen Tranberg tlf. 27487798 eller mail:
njtranberg@hotmail.com
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AKTIVITETER

Kom og bliv medlem
af menighedsrådet!
Tirsdag 18. august kl. 19.30 holdes
der opstillingsmøde til det forestående
menighedsrådsvalg. Det foregår i Skorup sognegård.

Velkommen

Velkommen til vores nye graver på Skorup og Tvilum kirkegårde.
Anni Mehl der er tidligere landmand,
blev ansat den 1 juni. Hun har allerede
vist sig uundværlig og at hun har hænderne skruet godt på. I kan glæde jer
til at møde hende på kirkegården og i
kirken.
Venlig hilsen menighedsrådet
i Skorup og Tvilum kirker.

Tirsdag den 15. september kl. 19.30
afholdes en valgforsamling, hvor opstilling og valg af kandidater til det nye
menighedsråd foregår. Det finder ligeledes sted i sognegården.

Fællessang i sognegården
»Man bliver glad af at synge, og allermest når vi synger
sammen med andre«. Så starter fællessang i højskolesangbogen op igen i sognegården i Skorup. Undervejs
vil der være en kop kaffe med småkager. Organist Niels
Jørgen Tranberg sidder ved klaveret og alle er hjertelig velkomne. Mød bare op og tag
endelig naboen med. Det er gratis at deltage.
Fremtidige tirsdage: 1/9 kl. 10.00, 22/9 kl. 19.00, 6/10 kl. 10.00, 27/10 kl. 10.00,
17/11 kl. 10.00 og 15/12 kl. 14.00.

Frivilligfest og BUSK
Søndag d. 25. oktober er der BUSK i Skorup Kirke kl. 10.30. Der er endvidere musikalske indslag af Skorup-Tvilum koret. Herefter går vi over i sognegården, hvor vi holder fest for kirkens frivillige. Vi er jer dybt taknemmelige for jeres hjælp og uden jeres
villige hænder kom vi ingen vegne. Det vil vi gerne takke for ved at indbyde jer til
frokost og fællessang i sognegården. Tilmelding til festen sker hos kordegn Helle Eg
Andersen, tlf. 86 87 97 72 eller på mail: heea@km.dk
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Kirkehøjskoleaftener i Sognehuset i Gjern
September 2020 til april 2021
Vi tager hul på 4. sæson
af kirkehøjskoleaftenerne i sognehuset i Gjern.
Vi glæder os over, at det igen i denne sæson er lykkedes
at få spændende og aktuelle foredragsholdere til
sognehuset, og vi ser frem til, at aftenerne bliver
ligeså velbesøgte som de foregående sæsoner.
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Torsdag den 10. september 2020

-

Tilmeldingsfrist mandag d. 7. september

Fællesskabet, tro og den gode nation
At være muslim i Danmark
– en sekulær stat på et kristent grundlag.

Coronakrisen har vist os vigtigheden af naboskabet,
fællesskabet og troen på det gode midt i katastrofetider. Vi har også set det bedste og værste i mennesket i
forbindelse med denne krise.
Coronavirusen har ikke skelnet mellem religion, kultur,
hudfarve, og alle har været påvirket - nogle mere end
andre.
En mikroskopisk virus oprindelig fra et dyr i en by i Kina
kan lamme hele verden og skabe økonomisk, socialt,
eksistentielt og sundhedsmæssigt kaos. Det siger noget
om, at vi er dybt forbundet til hinanden på mange planer.
Oplægget vil reflektere over fællesskabets kraft, og
hvad en god nation indebærer – samtidig med hvordan
man oplever dét som dansk muslim i Danmark.
Naveed Baig har pakistansk baggrund, og han har altid

Torsdag den 19. november 2020

-

Naveed Baig
været aktiv i dialogbestræbelserne med andre religioner – primært Jødedommen og Kristendommen. Han
var således med til at starte ”Islamisk-Kristent Studiecenter”, hvor han i dag er næstformand.
Naveed virker som hospitalsimam ved Rigshospitalet og
Herlev Hospital. Han er aktiv på Kristeligt Dagblad’s Kristendom.dk, hvor hans temaer er interreligiøs dialog,
etik i sundhedsvæsenet, sundhed og sygdom og spiritualitet.
Naveed underviser i sjælesorg på Oslo Universitet, hvor
han også skriver en Ph.d.
Han er desuden en meget efterspurgt foredragsholder.

Tilmeldingsfrist mandag d. 16. november

Fornuft og mysterium
"Jeg er kristen, og jeg er digter, men jeg er ikke en kristen digter" siger Søren Ulrik Thomsen, der i sit foredrag
vil beskæftige sig med forholdet mellem troen på den
ene side og på den anden politik, videnskab og kunst.
Og han spørger: Er det muligt både at tro på Gud og på
oplysningen? Konservativt at ville bevare kirken og på
samme tid progressivt arbejde for konstant at forbedre
menneskets vilkår i verden?
Søren Ulrik Thomsen, født 1956, er en anerkendt og populær dansk digter og essayist. Søren Ulrik Thomsen
debuterede i 1981 med digtsamlingen CITYSLANG. Sidenhen har Søren Ulrik Thomsen skrevet en række digte og essays. I 2011 udkom Søren Ulrik Thomsens første
digtsamling i ni år, RYSTET SPEJL. Udgivelsen markerede
hans 30 års forfatterjubilæum. I 2016 udkom EN HÅRNÅL KLEMT INDE BAG PANELET, der indeholder tekster,

Søren Ulrik Thomsen
som genremæssigt går fra det essayistiske reflekterende til erindringshistorier og prosadigte.
Søren Ulrik Thomsen blev medlem af Det Danske Akademi i 1995 og blev samme år tildelt Statens Kunstfonds
livsvarige ydelse. Han har desuden modtaget bl.a. Aarestrupmedaljen.

Torsdag den 11. februar 2021

-

Tilmeldingsfrist mandag d. 8. februar

Den store kærlighed
Kærlighed er både velkendt hverdag og livets største
gave. I dette foredrag tager vi kærlighedens filosofi op
og forstår vores forventninger til kærlighed og venskab
i dag i lyset af de historiske forventninger til kærligheden.
Filosofien om kærlighed belyses med menneskeskæbner fra både virkelighedens verden og med nogle af de
skikkelser, vi kun kender fra film, sange og bøger. Vi ser
nærmere på, om venskabet kan gøre kærligheden rangen stridig som det største, og ser på, hvordan tillid, lidenskab, medleven og hengivelse går igen i de forhold,
vi har til det mest dyrebare i vores liv.

Anne Marie Pahuus
Aarhus Universitet, og hun er forfatter bl.a. til Tænkepausebogen om kærlighed.

Anne Marie Pahuus er lektor i filosofi og prodekan v.

Hun optræder ofte i Folkeuniversitetets program, hvor
hun forelæser om filosofi, kærlighed og Hannah Arendt.
Hun har bidraget flere gange til forelæsningsrækken
'Store tanker om hverdagslivet’.

Torsdag den 15. april 2021

Tilmeldingsfrist mandag d. 12. april

-

Mellem frygt og håb
Vi lever i en tid, hvor mange er bekymrede for verden
omkring os. Meget af det, man engang tog for givet, synes at være i opbrud. Klimakatastrofer, flygtningestrømme og senest coronapandemien. Skarpe opdelinger
mellem "os" og "dem" er blevet en del af vores hverdagsretorik.
Vi lever med andre ord i en tid med fokus på, hvad der
skiller os. Men hvad binder os sammen – er der også
håb? Ja, lyder svaret fra en række af de skarpeste forfattere og tænkere, internationale som danske og skandinaviske. Under temaerne kompleksitet, samhørighed
og de store fortællinger forholder blandt andre Marilynne Robinson, Salman Rushdie, Anthony Giddens og
Finn Skårderud sig til samtidens udfordringer og giver
deres svar på disse.
Bjørg Tulinus og Michael Bach Henriksen udgav i 2019
bogen “Mellem frygt og håb” – 18 forfattere og tænkere
om eksistens i det 21. århundrede.
Salman Rushdie • Anthony Giddens • Amos Oz • Zygmunt Bauman • Mario Vargas Llosa • Charles Taylor •
Per Petterson • Finn Skårderud • Ida Jessen • Dorthe
Jørgensen • David Grossman • Axel Honneth • Marilynne Robinson • Hartmut Rosa • James Wood • John
Gray • Patti Smith • Slavoj Žižek

Michael Bach Henriksen - Bjørg Tulinius

Bogen giver stemme til 18 tænksomme og inspirerende
interviewpersoner, som kommer med deres bud på,
hvor man kan finde glimt af tro, håb og fællesskab.
Bjørg Tulinius, født 1964, er exem.art. i filosofi og uddannet journalist. Tidligere redaktør ved DR, og mediechef på Aarhus Universitet. Siden 2015 journalist ved
Kristeligt Dagblad.
Michael Bach Henriksen, født 1974, er cand.mag. i litteraturhistorie og amerikanske studier. Tidligere underviser ved Aarhus Universitet. Foredragsholder og forfatter til flere bøger om amerikanske samfundsforhold.
Siden 2005 kulturredaktør ved Kristeligt Dagblad.
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Praktiske informationer for kirkehøjskoleaftener:
Program:
Fællesspisning kl. 18.00
Foredrag kl. 19.00
”Dagens Ret” inkl. et glas vin/en øl/en vand koster 100 kr.
Tilmelding
Man skal tilmelde sig arrangementet, hvis man ønsker at deltage i
Fællesspisningen – se tilmeldingsfristen ved omtalen af de enkelte
kirkehøjskoleaftener.
Hvis man kun ønsker at deltage i foredraget og samtalen, er tilmelding ikke
nødvendig, men vi ser det gerne, da vi så ved, hvor mange vi skal servere
kaffe for.
Tilmelding til Kordegnekontoret
på telefon 86 87 97 72 eller mail til: heea@km.dk.
Betaling ved indgangen
Man skal betale for fællesspisningen ved indgangen, kontant eller Mobile Pay.

Med venlig hilsen
Kirkehøjskoleudvalget
Kirsten Vase og Birthe Eiersted, Voel
Jytte Pedersen, Skorup - Tvilum
Majbritt Fabech, Lorens Hedelund, Inger Lise Svinth
og Anne-Marie Petersen, Gjern - Skannerup

Bliv lidt klogere
- deltag i kirkehøjskolen
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Konfirmander

Konfirmandindskrivning 2020-2021

Vi ønsker årets konfirmander et stort tillykke med på vejen. I er kirkens første og
sikkert også sidste augustkonfirmander
nogensinde og vi ønsker jer alt det bedste i livet.

Der er indskrivning for næste års konfirmander søndag d. 30. august kl.
10.30 i Skorup. Vi mødes til gudstjeneste og går derefter over i sognegården, hvor kirkens nye præst Kristoffer
er vært ved et let traktement.

Årets konfirmander er:

Invitation sendes også ud via Fårvang
skoles Aula.

Tvilum kirke 16. august kl. 9.00:
Celine Holm Jensen
Filuca Armose Madsen
Isabella Aagaard Christiansen
Karen Kringel Graulund
Laura Marie Juhl Johansen
Lucas Christensen
Maria Franck Overgård
Naja Sommer Bernickow-Christensen
Pelle Gam Duelund
Tobias Holbek Jensen
Thea Bach Pedersen
Skorup kirke 16.august kl. 11.00:
Anna Thornvig Clausen
Benjamin Østergaard Ib Sørensen
Julie Seeberg Pedersen
Michaela Jane Simo Bertulfo
Mikkel Bregnbjerg Guld Skovbo
Sofie Gaba Jørgensen
Tobias Alberg Skovhus

´
Kommende
konfirmationsdatoer
Tvilum:
2021: 25. april kl. 10.00
2022: 8. maj kl. 10.00
2023: 30. april kl. 10.00
Skorup:
2021: 2. maj kl. 10.00
2022: 15. maj kl. 10.00
2023: 7. maj kl. 10.00

Skorup-Tvilum koret
Skorup-Tvilum koret er et blandet voksenkor med organist Niels Jørgen Tranberg som
korleder. Koret øver hver tirsdag fra kl. 18.30 til kl. 20.30 i Skorup sognegård.
Nye medlemmer er velkomne til uforpligtende at komme til en eller flere af korets øveaftener og synge med. Derefter kan du (i samråd med dirigenten) afgøre, om du vil søge
optagelse i koret. Repertoiret spænder bredt: Lige fra lettere rytmiske sange til større
klassiske værker og fra danske årstidssange til traditionelle og nyere salmer.
Har du spørgsmål eller andet, så
er du meget velkommen til at
kontakte korleder/organist Niels
Jørgen på tlf. 27487798 eller mail:
njtranberg@hotmail.com
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AKTIVITETER
Babysalmesang i Skorup Sognegård
Efter en lang Corona-pause starter babysalmesangen endelig op igen. Vi mødes første
gang: Torsdag d. 13. august kl. 10.30-12.00 i Skorup Sognegård, Thorsøvej 42, 8882
Fårvang. OBS: Vi har løbende opstart, og der er som regel plads til alle interesserede.
Kontakt Julie derom.
Giv dit barn en musikalsk start på livet
med en halv times sang, rytmik og sansestimulans på barnets præmisser. Hvordan
du synger, er fuldstændig underordnet –
her er det kontakt og nærvær der er i centrum. Du kan starte allerede når din baby
er 1-2 måneder gammel.
Kirkesanger og sangpædagog Julie Kold
Vilstrup byder sammen med Bamsen Bølle, alle områdets babyer og deres mødre,
fædre, bedsteforældre eller en anden nær
voksen til babysalmesang og rytmik.
Vi mødes i Skorup sognegård. Her synger vi for børnene, vugger dem i tæpper, laver
fagter og bevæger os til en god blanding af kendte børnesange og salmer. Vi blæser
sæbebobler, lytter til musik og bruger forskellige sansestimulerende ting som farvede
tørklæder, rasleinstrumenter, klokker, dukker m.m.
Efter sangen byder kirken på brød og kaffe/the, og vi hygger os med hinanden. Mange
forældre ser det som et dejligt supplement til mødregruppen, og det er en unik mulighed for at lære andre småbørn og forældre at kende fra området. Der er højstole og
mulighed for at varme babymad i sognegårdens lokaler. Det er GRATIS at være med.
Tilmelding kan ske til kirkesanger og sognemedhjælper, Julie Kold Vilstrup
tlf. 6166 4655 (sms) · mail: julievilstrup@hotmail.com

Fællessangsaften i Skorup sognegård
Tirsdag d. 22. september kl. 19.00
Vi synger lige, hvad vi har lyst til fra Højskolesangbogen.
Skorup-Tvilum koret deltager og vil også synge et par sange
for os. Organist Niels Jørgen Tranberg sidder ved klaveret og
styrer »slagets gang«.
Kaffe og kage koster 25 kr.
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Kirkens hjemmeside: www.skorup-tvilum.dk

KIRKELIG

VEJVISER
Menighedsrådsmøder
Møderne holdes torsdag kl. 19.00 i Skorup sognegård og
er offentlige med mindre andet anføres: 13. august, 3.
september, 8. oktober og 10. december.

Allehelgen
Søndag d. 1. november er det Allehelgen. Her mindes vi
vore døde med stilhed, bøn og eftertanke. Her vil navnene
på de mennesker, vi har taget afsked med fra Skorup og
Tvilum kirker i løbet af det forgangne år desuden blive læst
højt. Og der vil være musik til at løfte vore hjerter og sind
fra sorg til glæde.

Julefest i Skovhuset
Søndag d. 29. november er det 1. søndag i advent. Den
fejrer vi sammen med Fårvang Borgerforening i Skovhuset
kl. 14.00. Der vil være børnegudstjeneste, luciaoptog,
dans om juletræ og masser af hygge for alle børn og deres
familie og venner. Vi håber på at se dig.
Venlig hilsen kirkerne i Skorup og Tvilum
samt Fårvang Borger- og Håndværkerforening

Sæt kryds i kalenderen!
Julekoncert søndag d. 6. december kl. 19.30 i Tvilum
kirke. Medvirkende: Solister, kor og orkester under ledelse
af Niels Jørgen Tranberg. Billetter á 75 kr. kan fra d. 16.
november købes i Dagli’Brugsen i Fårvang eller på tvilum.
billet.dk

Sognepræst
Kristoffer Uhre Knattrup
tlf. 23 44 86 10
kuk@km.dk
Kordegn
Helle Eg Andersen
Kordegnekontoret
Østergade 11A, 8883 Gjern
tlf. 86 87 97 72
heea@km.dk
Organist
Niels Jørgen Tranberg
tlf. 86 15 70 69 / 27 48 77 98
njtranberg@hotmail.com
Kirkesanger
Julie Kold Vilstrup
Tlf. 61 66 46 55
Graver
Anni Mehl
tlf. 40 34 22 20
skoruptvilumkirker@outlook.dk
Formand
Henriette Christensen
Skorupgårdsvej 39, Skorup
8882 Fårvang
tlf. 86 87 27 93
Kasserer
Bernt Østergaard
tlf. 50 49 54 30
Kirkeværge
Jørgen Mortensen
Viborgvej 27, 8882 Fårvang
tlf. 29 88 32 39
Hjemmeside
www.skorup-tvilum.dk

Deadline for næste kirkeblad: Mandag den 19. oktober
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GUDSTJENESTER
SKORUP & TVILUM

DATO

KIRKEÅRET

SKORUP KIRKE

TVILUM KIRKE

AUGUST
Søndag

9.

9.00 Fabech

9. s. e. trinitatis

Søndag 16.

10. s. e. trinitatis

Søndag 23.

11. s. e. trinitatis

Søndag 30.

12. s. e. trinitatis

11.00 Konfirmation

9.00 Konfirmation
10.30

10.30
Konfirmand-indskrivelse

SEPTEMBER
Søndag

6.

13. s. e. trinitatis

Søndag 13.

14. s. e. trinitatis

9.00
10.30 Høstgudstjeneste

Tirsdag 15.

17.00 ved broen

Søndag 20.

15. s. e. trinitatis

Søndag 27.

16. s. e. trinitatis

10.30
9.00 Fabech

OKTOBER
Søndag

4.

17. s. e. trinitatis

10.30

Søndag 11.

18. s. e. trinitatis

Søndag 18.

19. s. e. trinitatis

Søndag 25.

20. s. e. trinitatis

10.30 BUSK

10.30
9.00 NN

NOVEMBER
Søndag

1.

Allehelgensdag

10.30

Søndag

8.

22. s. e. trinitatis

10.30

Søndag 15.

23. s. e. trinitatis

Søndag 22.

Sidste s. i kirkeåret

Søndag 29.

1. s. i advent

14.00
9.00 Fabech

10.30

= 	Kirkebilen kører. Spørgsmål om rute og afhentningstidspunkt, eller vil du være, eller har du brug for, ledsager
til Skorup eller Tvilum Kirke? Kontakt Agnes Poulsen, tlf. 86 87 15 16. Der er tilknyttet ledsagere til alle gudstjenester med kirkebil.
= Kirkekaffe.

Team Lynderup · 97 17 34 08

14.00 Skovhuset (Julefest)

