GUDSTJENESTER

KONCERTER

UDSTILLINGER

Ellevang
Kirke
Maj Juni Juli August 2017

PRÆDIKANTLISTE for Ellevang Kirke maj til september 2017
Maj
Søndag den 7.
(3. s.e. påske)
kl. 9.30: Kåre Egholm Pedersen – Konfirmation
kl. 11.00: Anita Fabricius – Konfirmation
Fredag den 12.
(Bededag)
kl. 9.30: Pia E. Pedersen – Konfirmation
kl. 11.00: Pia E. Pedersen – Konfirmation
Søndag den 14.
(4. s.e. påske)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen – Kirkekaffe
Søndag den 21.
(5. s.e. påske)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Torsdag den 25.
(Kristi himmelfarts dag)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 28.
(6. s.e. påske)
kl. 10.00: Søren Jensen
kl. 14.00: Dåbstræf med Pia E. Pedersen
og Søren Jensen
Juni
Søndag den 4.
(Pinsedag)
kl. 10.00: NN. Indsættelse
Mandag den 5.
(2. pinsedag)
kl. 10.00: Søren Jensen

Søndag den 11.
(Trinitatis søndag)
kl. 10.00: Anders Moe Rasmussen
Søndag den 18.
(1. s. e. trin.)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Søndag den 25.
(2. s. e. trin.)
kl. 10.00: Søren Jensen – Kirkekaffe
Juli
Søndag den 2.
(3. s. e. trin.)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 9.
(4. s. e. trin.)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Søndag den 16.
(5. s. e. trin.)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Søndag den 23.
kl. 10.00: NN

August
Søndag den 6.
(8. s. e. trin.)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 13.
(9. s. e. trin.)
kl. 10.00: Simon Kangas Larsen – Kirkekaffe
Søndag den 20.
(10. s. e. trin.)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Søndag den 27.
kl. 10.00: NN

(11. s. e. trin.)

September
Søndag den 3.
(12. s. e. trin.)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 10.
(13. s. e. trin.)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen

(6. s. e. trin.)

Søndag den 30.
(7. s. e. trin.)
kl. 10.00: Søren Jensen

Søndag den 17.
kl. 10.00: NN

(14. s. e. trin.)

GUDSTJENESTER
PÅ FORTEGÅRDEN maj til september 2017
Maj
Juni
Juli
August
September

Torsdag den 4. kl. 14.30.
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 1. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Søren Jensen
Torsdag den 6. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 3. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Søren Jensen
Torsdag den 7. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved N.N.

PÅ HEDEVEJ 50 maj til september 2017
Maj
Juni
Juli
August
September

Torsdag den 11. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 8. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Søren Jensen
Torsdag den 13. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 10. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Søren Jensen
Torsdag den 14. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved N.N.

BESØGSTJENESTEN
Hvis man gerne vil have en besøgsven til at tale med om stort og småt,
kan man henvende sig til besøgstjenestens kontaktperson, Lena Kjems,
på tlf. 86 17 61 92.
Besøgstjenesten fungerer i et samarbejde mellem Vejlby og Ellevang
sogne og lokalcentrene Hørgården og Vejlby.
Samme telefonnummer kan benyttes, hvis man har lyst til at blive besøgsven.

STRESS
Blodet koger og det summer i hele kroppen, tankerne myldrer og man begynder på alt for mange ting
samtidig. Koppen vælter, og der er the ud over hele
skrivebordet. Mælken falder ud af køleskabet og
man træder på den, når børnene er på vej til at blive afleveret i daginstitution, og man tager jakken på
halvvejs ude af døren, mens man også lige tygger
den sidste mundfuld morgenmad, skynder på ungerne og siger: ”Skynd jer, vi er for sent på den”. Far
opdager lige før han aflever guldklumpen til pædagogen at den pose, han har fået med i hånden indeholder snavset vasketøj og slet ikke den flyverdragt,
der skulle have været i den. Han skynder sig tilbage
til bilen for at hente den rigtige pose og kommer for
sent på arbejde – igen. Det er ikke til at holde ud og
lige til at skrige over med alle de bolde, man har i luften. Det giver åndenød og hjertebanken, og hvad er
meningen med det alt sammen?
Ja, det spørger vi vel af og til efter. Hvad er meningen med livet, hvor er jeg på vej hen, hvad skal det
blive til, skal jeg fortsætte med det her arbejde, skal
vi blive boende det samme sted, skal børnene skifte skole, vil jeg hellere have en anden mand eller en
anden kone eller slet ingen? Så kunne jeg lave et par
tomme linjer

– en slags tænkepause i det lille stykke, som du, der
læser, selv kunne udfylde med det, der lige nu stresser dig i dit liv eller med de spørgsmål, du tumler
med. Kan spørgsmålene måske formuleres som en
bøn?
Og måske er det slet ikke børnefamiliens stress og
jag, der er dit liv, måske er det, at der sker for lidt, at
dagen er alt for lang og gabene tom – at der er alt
for få mennesker og alt for lidt til at fylde i minutterne, timerne, dagene og måske også nætterne, hvor
søvnen bliver væk.
Uanset om der er for meget eller for lidt i timerne,
er det som regel en tilstand, der kalder på, at vi gerne
vil væk fra den. Hen hvor der er godt liv at leve, hen
hvor der er noget andet, noget helt og aldeles andet.
Håb, glæde, lys, nærvær, nærhed, at se og at blive set,
at hvile i livet og at glædes ved øjeblikket, ved dagen og ved natten, ved jorden og ved menneskene.
Siden det nu er et kirkeblad, du er i gang med at
læse, vil jeg lige minde om et sted hvor der stå: ”Fred
efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer
ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!” Det er selvfølgelig sagt
af Jesus og det står i Johannesevangeliet kapitel 14
vers 27, hvis du skulle få lyst til at læse det, der står
både før og efter.

Der er altså en fred, som er anderledes end den
fred og ro – fred, vi måske kender fra livet med hinanden eller den dødssyge søndagsro, hvor uret tikker, og fluerne summer, og man kan se støvet falde,
og alt står stille, hvor det hele føles dødt.
Den fred, Jesus taler om, tror jeg, er en fred, der
bæres med indeni, og som vi kan være forbundet
til samtidig med, at vi træder i mælken, har vasketøjet med i børnehave eller sidder mutters alene derhjemme, ligger og tumler med dynen og mørket og
spørger til meningen med det hele.
Vi kan opsøge den fred, eller den kan finde os de
mærkeligste steder – midt i den største sorg, midt i
ulykken og midt i tindrende lykke. Midt i det både
dejlige og svære liv vi lever, viser den sig som glimt
af håb. Evighed, der er større end os. Som et øjeblik,
hvor alt er stille:
Fred efterlader jeg jer ...
Pia Elisabeth Pedersen

Af hjertet TAK!

Dåbstræf i Ellevang Kirke
for de femårige

Glæde og generøsitet. Det er de to ord jeg vil sætte
på min tid som sognepræst i Ellevang Kirke.
Glæde og Generøsitet. Det er det jeg er blevet
mødt med i forbindelse med samtaler om dåb, bryllupper og begravelser. Når jeg er blevet lukket ind i
jeres hjem og liv og fået lov til at være en del af de
store og overvældende øjeblikke vi gang på gang
rammes af.
Glæde og generøsitet. Når store og små konfirmander har stillet geniale spørgsmål. Når de har forstået hvad jeg forsøgte at fortælle. Når de har sagt:
”Præst! Jeg har brug for du lytter til mig og hjælper
mig”.
Glæde og generøsitet. Det nærmest hænger i
væggene. Vores fantastiske kirkerum, der en gang
imellem får en gudstjeneste til at nå himmelske højder. De skønne kollegaer der brænder for at gøre
lige det de er dygtigst til.
Glæde og generøsitet – og savn – det er det jeg
har taget med mig fra Ellevang til Skødstrup, hvor
jeg nu er sognepræst. – Og heldigvis er vi ikke længere fra hinanden end at jeg en gang i mellem må
rende ind i nogle af jer.
Af hjertet tak for nogle gode år ved Ellevang Kirke
fyldt med glæde og generøsitet!
Anita Fabricius

Årets dåbstræf for de femårige finder sted søndag den 28. maj kl. 14.00. Alle, der er blevet døbt
for fem år siden og som bor i Ellevang Sogn, er
velkomne til at deltage. Er du blevet døbt i Ellevang Kirke modtager du en personlig invitation,
er du flyttet til eller fra sognet i perioden skal du
bare melde dig til.
Vi begynder med en lille gudstjeneste, og hvis
du har mod på det, stiger vi op i kirketårnet og
ser, hvordan kirkeklokkerne ser ud.
Du må gerne tage dine forældre og bedsteforældre og dine søskende med.
Dåbstræffet er ment som en støtte til opgaven
om at oplære børnene i den kristne børnelærdom, og der vil også blive lejlighed til at snakke
om dette emne.
Pia E. Pedersen og Søren Jensen

Højskoleudflugt
Højskoleudflugten finder i år sted tirsdag den
30 maj. Vi starter som vanligt fra Ellevang Kirke
kl. 8 og kører mod nord. Vi finder et smukt sted
undervejs, hvor vi kan drikke en kop medbragt
formiddagskaffe og spise et rundstykke. Vi skal
nemlig helt til Thorup Strand, hvor vi kan blive
blæst igennem af vinden og nyde de fiskerbåde,
der er på land og trukket op på stranden.
Her bliver vi ikke så længe, men kører videre
til Kirsten Kjær Museet, der ligger i Langvad ved
Frøstrup. Vi skal se en lille film om museets tilblivelse og historie, nyde kunsten og spise madpakker og snakke.
Når vi er mætte og måske lidt trætte fortsætter vi mod Løgstør. Her skal vi besøge Limfjordsmuseet, der ligger lige ved den gravede kanal,
et museum der fordyber sig i livet som fisker på
Limfjorden. Køreturen fra Frøstrup til Løgstør er
så lang, at man kan nå en lille lur.
Når vi har set museet i Løgstør drikker vi kaffe og spiser kage og turen går atter mod Århus.
Vi forventes at være hjemme senest kl. 18.
Øl, vand, formiddagskaffe og eftermiddagskaffe er inkluderet i prisen, der i år er på 150 kr.
(beløbet bedes betalt i aftalte penge i bussen).
Tilmelding til kirkekontoret på tlf.86212809
Pia Elisabeth Pedersen

Pilgrimsvandring

Sommervandringer

Festugeudstilling

Som de sidste år inviteres I igen til en uges vandring
i lokalområdet.
7 dage med de 7 pilgrimsord – langsomhed, bekymringsløshed, enkelhed, frihed, stilhed, spiritualitet og fællesskab. Et ord til fordybelse hver dag i en
uge, hvor vi starter vores vandring fra Ellevang Kirke
og går rundt om Egå Engsø, videre mod Lisbjerg Kirke og tilbage igen til søen, gennem Mollerup skov
og hjem til Ellevang Kirke. Hver dag den samme vandring med et nyt ord til eftertanke og fordybelse –
også en måde at søge Gud på.
Det er muligt at deltage i alt fra en dag til alle 7
dage, alt efter lyst, tid og behov. Har man ikke kræfter til at gå hele turen er det muligt at gå med så
langt som kræfterne rækker og så blot selv finde
hjem.
De 7 dages pilgrimsvandring i vort lokalområde begynder med deltagelse i højmessen i Ellevang Kirke søndag den 18. juni, derefter fortsætter
vi den kommende uge fra mandag den 19. juni til
og med lørdag den 24. juni. På hverdagene mødes
vi i kirkens dåbsværelse kl. 9.15. Strækningen er på
ca. 18 km.
Af litteratur til inspiration kan anbefales Jette
Dahls bog Undervejs med Gud meditationer over
de 7 pilgrimsord (Forlaget Prorex) og Peter Ruges
Kirkevandring – en spirituel praksis (Religionspædagogisk Forlag).
Vandringerne gennemføres med minimum 2 deltagere.

Hvis nogen har lyst til at varme op før de 7 dages vandring og slutte af med yderligere et par
dages vandring på de ca. 18 km fra Ellevang Kirke, rundt om Engsøen, op til Lisbjerg kirke og
gennem Mollerup skov hjem til Ellevang Kirke
igen, så vandres ruten på følgende dage: den 17.
maj, den 5. og 12. juli og den 9. august. Alle vandringer begynder i dåbsværelset kl. 9.15. Disse
vandringers meditationsord vil være den kommende søndags evangelielæsning. Også disse
vandringer gennemføres med minimum 2 deltagere.
Pia Elisabeth Pedersen

Årets festugeudstiller, er Frantz Nicolaus
Klindt Nielsen (*1987), der er født og bor i
Århus. Han har studeret på Det Jyske Kunstakademi, hvorfra han blev færdiguddannet
i 2016.
Frantz Klindt Nielsen er særligt interesseret i den klassiske malertradition. Han interesserer sig for renæssancens og barokkens
traktater om malerkunsten og stræber efter at skaffe sig de mest naturlige og traditionelle farvepigmenter, som f.eks. den berømte ægte ultramarinblå, som fremstilles
af semi-ædelstenen lapis lazuli. Hans motiver tager ofte afsæt i mytologien eller i de
klassiske genrebilleder.
Der er fernisering på udstillingen umiddelbart efter gudstjenesten søndag den 27.
august.

Pia Elisabeth Pedersen

Koncerter i Ellevang Kirke maj – august 2017
De enkelte koncerter vil løbende kunne ses på Ellevang Kirkes hjemmeside: www.ellevangkirke.dk
– Ret til ændringer forbeholdes.

KOR- OG ORGELVÆRKER AF NIELS W. GADE – 200 ÅR
Lørdag den 10. juni kl. 16.00
Margrethe Smedegaard, sopran
Marianne Klindt-Jensen, mezzo
Daniel Kjær Nielsen, tenor
Tore Asbjørn Hansen, bas
Claus Pedersen, orgel og korledelse
Værker af N.W. Gade, F. Mendelssohn
2017 er 200-året for komponisten Niels Wilhelm Gades fødsel (d. 22. februar 1817). Han blev, gennem mere end fyrre år,
den dominerende skikkelse i dansk musikliv. Han fik en stor
international karriere, som tog fart i året 1843, hvor Gewandhausorkestret i Leipzig uropførte hans første symfoni i c-mol
under ingen ringere end Felix Mendelssohns ledelse. Det blev
så stor en succes, at Mendelssohn tilbød ham at blive sin assistent. Han slog sig ned i byen og blev hurtigt et stort navn

i Tyskland. Her blev han blandt andre personlig ven med R.
Schumann, Fr. Liszt og R. Wagner, og ved Mendelssohns død i
1847 overtog Gade hans stilling som chef for orkestret.
Imidlertid tvang treårskrigen (1848-1850) Gade til at flytte
hjem til Danmark, hvor han i de næste 40 år skulle blive den
”store mand” i dansk musik. Bl.a. som chefdirigent for ”Musikforeningen”, hvor en lang række nye værker kom på programmet af bl.a. Schubert, Schumann, Mendelsohn, Beethoven og
Bach. Fra 1858 blev Gade organist ved Holmens Kirke, og i
1867 var han den ledende idemand bag oprettelsen af ”Det
kgl. Danske Musikkonservatorium”, hvor han ligeledes blev direktør. I 1856 udnævntes Gade til professor og i 1879 til æresdoktor i filosofi ved Københavns universitet.
Vi opfører udvalgte kor-, orgel-, og solosatser af N.W. Gades
store produktion.

AARHUS SOMMERFESTIVAL 2017 I UGE 29-31

FESTUGEKONCERT FOR FULD BLÆS!

Endnu engang bydes der i sommerperioden på kammermusik af højeste kaliber fortrinsvis på torsdage og søndage i uge 29-31, nærmere betegnet den 20. juli – 6. august. Seks fantastiske koncerter er allerede i
støbeskeen, men ikke alle var på plads ved redaktionens afslutning. Læg
mærke til dagspressen og plakater ved kirken.
Trio con Brio Copenhagen skyder festivalen i gang med Haydn,
Brahms og Shostakovich på programmet og gæster trofast Ellevang Kirke inden de drager videre på turné.
Duo Åstrand/Salo har tidligere optrådt for fuldt hus i Ellevang Kirke
og spiller her bl.a. en sonate af jubilaren N.W. Gade samt af den samtidige Robert Schumann.
Nightingale String Quartet har begejstret verden over med deres
Langgaard-indspilninger og præsenterer foruden denne komponist
værker af Beethoven og Schubert. Bemærk: tirsdag d. 1/8.
Blæserkvintetten CARION afslutter festivalen og kan her demonstrere, hvorfor de er blevet så voldsomt populære for både deres mange
indspilninger og for deres suveræne sceneoptræden.

Onsdag den 30. august kl. 19.30

Torsdag den 20. juli kl. 19.30: Trio con Brio Copenhagen
– Haydn, Brahms, Shostakovich
Søndag den 23. juli kl. 19.30: Vakant
Torsdag den 27. juli kl. 19.30: Vakant
Søndag den 30. juli kl. 19.30: Duo Åstrand / Salo
– Mozart, Schumann, Gade, Debussy, Messiaen
Tirsdag den 1. aug. kl. 19.30: Nightingale String Quartet
– Langgaard, Beethoven, Schubert
Søndag den 6. aug. kl. 19.30: Blæserkvintetten CARION
Entré kr. 100,-/50,- stud. Partoutkort kr. 400,– inkl. programhæfte og vin i pausen

Randers Kammerorkesters blæserkvintet
Værker af J.S. Bach, Beethoven, Villa-Lobos og Françaix
Entré Kr. 50,Ved denne festugekoncert vil en udsøgt blæserkvintet fra Randers Kammerorkester
fortolke et værk, der er kendt som et orgelstykke af J.S. Bach, oprindeligt lavet efter en
koncert af Vivaldi og her endelig i et arrangement for blæserkvintet af M. Rechtman!
Samme arrangør har lavet en udgave for samme besætning af Beethovens festlige
”Drei stücke für eine Spieluhr”, som vi skal høre. Herefter kommer en charmerende
blæserkvartet af den brasilianske Villa-Lobos og til sidst Blæserkvintet nr. 1 af franske
Jean Françaix, som beskrev sin tids musik som et mareridt! Tvært imod bygger hans
harmonik på en stolt tradition med fornyelse uden angst for fransk velklang.
Randers Kammerorkester er Danmarks eneste permanente profes¬sionelle kammerorkester. Orkestret spiller hvert år omkring 110 koncerter, der tæller orkester- og
kammerkoncerter i Randers og det øvrige Danmark, slotskoncerter, skolekoncerter,
børnekoncerter og operaforestillinger. Sammen med regelmæssige transmissioner i
Danmarks Radio, en lang række cd-udgivelser og workshops har orkestret markeret
sig som en vigtig institution i dansk musikliv.
Se også www.randers-kammerorkester.dk
Claus Pedersen

Ellevang Kirkes Børnekor
Er du glad for at synge og måske god til det, så er børnekoret lige noget for dig. Vi synger salmer, sange, remser, rytmer
og laver sjove sangøvelser, så vi hele tiden bliver bedre til at
synge.
Koret kan af og til optræde ved børnegudstjenester i kirken
som Gud & Mad samt ved mindre koncerter.
Ellevang Kirkes Spire- og Børnekor er medlem af Folkekirkens
Ungdomskor, som bl.a. udgiver nye noder og arrangerer flere årlige stævner med fremtrædende instruktører. Ved disse
stævner rundt i stiftet kan vi deltage både forår og efterår,
så vi har mulighed for at blive inspireret med nye sange og
opleve fællesskabet med andre kirkekor. Her får vi også erfaring med at optræde og synge for et stort publikum af familie og venner.
Vi mødes hver tirsdag kl. 14.30-16.00 i Ellevang Kirkes
Sognegård og man må gerne komme til prøvetime. Der sluttes af med juice og brød.
Koret ledes af kirkens organist, Claus Pedersen og undervisning samt stævner er indtil videre gratis.
Afslutning på denne sæson:
Tirsdag den 13. juni kl. 14.30.
Opstart efter sommerferien:
Tirsdag den 22. august kl. 14.30. Vi ses!
Claus Pedersen, korleder

Folkekirkens Nødhjælp
Ved landsindsamlingen den 12. marts blev der i Ellevang Sogn indsamlet 42.047 kr., inklusive entreindtægterne fra en koncert i kirken samme aften. Der var en
del der gav et bidrag via Mobile pay, så det indsamlede
beløb i sognet er højere end det anførte.
Tak til de mange indsamlere og tak til bidragyderne.
I 2018 vil indsamlingen finde sted søndag
den 11. marts.
Birgit Ank

Sommerudstilling
Akvarelist Hartvig Stenholdt Hansen, Risskov, udstiller et udvalg af sine værker i Ellevang Kirke den 16. juli til 20. august. Der er fernisering søndag den
16. juli efter højmessen kl. ca. 11.30.
Udstillingen vil kunne ses i kirkens åbningstid og i forbindelse med koncerterne der foregår i samme periode.
Se videre: http://hartvigstenholdt.dk/

Studiekreds
Studiekredsen vil til efteråret tage fat på Thomas Manns store romanværk Josef og hans brødre..
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De grønne pigespejdere i Vejlby er en gruppe glade og friske piger, og vi er i omegnen af 60 medlemmer. Vi har det sjovt, og vi kan li’ bare at være piger
sammen. Det betyder, at vi udover de almene spejderaktiviteter beskæftiger os med pige-emner, dvs.
aktiviteter specielt for piger samt emner og ting,
som optager os i hverdagen.
Historisk har vi været i Vejlby siden 1957, og vi var
tidligere kendt som KFUK-spejderne.
Vi holder til i ”Spejderhuset”, som ligger på Tværmarksvej på samme område som Fritids- og ungdomsklubben.
Vi mødes en gang om ugen, og derudover arrangerer vi enkeltdags-arrangementer, tager på weekends, sommerlejre, hike, kanoture…..
Aktiviteter
Vores aktiviteter gennem et år breder sig over mange emner, og emnerne vi kan tage op er utallige. Vi
arbejder indenfor rammerne af de traditionelle spej-

deraktiviteter – kort og kompas/GPS, rafter og tov,
natur- og miljøaktiviteter samt friluftsliv. Derudover
arbejder vi også med kreative ting, synger og leger,
og beskæftiger os med aktiviteter, der har med spejdere verden over at gøre.
Vi er et kristent korps, hvilket betyder, at vi deltager i
gudstjenester i kirken, og at sang og forkyndelse er
en fast bestanddel i vores arbejde.
Fødselsdag
HURRA HURRA HURRA
Gruppen har i år 60 års fødselsdag, som vi vil fejrer
på bedste vis d. 3. maj.
Sommerlejr
I år skal vi på Spejdernes Lejr i uge 30 ved Sønderborg på Als. Det er en tværkorpslig lejr, hvilket betyder at vi skal på lejr med alle Danmarks forskellige spejdere. Vi glæder os til en fantastisk lejr med
ca. 40.000 deltagere. Lejren er delt ind i forskellige
underlejre, og vi skal bo i den underlejr, der hedder
Møllen. Her får vi vores eget lille lejrområde, hvor vi

rejser vores telte og bygger vores egne køkken- og
spisefaciliteter op. Vi glæder os super meget til alle
de mange oplevelser der ligger og venter på os, til at
få nye venner, til at vi skal hygge os og bare have det
sjovt og meget mere.
.
Flokken er for piger mellem 6 og 9 år (0.kl - 2.kl.).
Junior-troppen er for piger fra 10 -11 år (3.kl. – 4. kl.)
Senior-troppen er for piger fra 12 år og op efter (5.kl.
og op).
Flokken, junior-troppen og senior-tropppen har
møde samtidig onsdage fra kl.18.00
Så er dette noget for dig, barn eller voksen, så er du
altid meget velkommen til at kigge forbi i Spejderhuset, Tværmarksvej 20.
For yderligere oplysninger kan du også
ringe til vores gruppeleder Marianne tlf. 86 78 68 88,
sende os en mail til dgpvejlby@gmail.com
ellersurfe lidt rundt på vores hjemmeside:
www.pigespejder.dk/vejlby

AARHUS Y’S MEN’S CLUB SIRIUS
– Et inspirerende fællesskab
Støtter sociale projekter samt
børne- og ungdomsarbejde.
Mødeaften hver anden onsdag
i Ellevang Sognegård.
Alle interesserede er velkomne.
Se mere på www.ysmen.dk
Kontaktperson
Ruth Stidsen tlf. 40 56 93 98

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Der er planlagt
menighedsrådsmøder
følgende onsdage:
Onsdag den 24. maj
Onsdag den 21. juni
Onsdag den 23. august
Dagsorden opslås i våbenhuset
forud for hvert møde.
Hvor andet ikke er angivet,
er møderne offentlige.

MØDEKALENDER
MAJ
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Tirsdag

den 3.
den 17.
den 24.
den 28.
den 30.

kl. 14.30 Kort pilgrimsvandring
kl. 9.15 Sommervandring
kl. 19.30 Menighedsrådsmøde
kl. 14.00 Dåbstræf
kl. 8.00 Højskoleudflugt

JUNI
Lørdag den 10.
Søndag den 18.
Mandag den 19.
Tirsdag den 20.
Onsdag den 21.
Onsdag den 21.
Torsdag den 22.
Fredag den 23.
Lørdag den 24.

kl. 16.00 Koncert
kl. 11.15 Pilgrimsvandring
kl. 9.15 Pilgrimsvandring
kl. 9.15 Pilgrimsvandring
kl. 9.15 Pilgrimsvandring
kl. 19.30 Menighedsrådsmøde
kl. 9.15 Pilgrimsvandring
kl. 9.15 Pilgrimsvandring
kl. 9.15 Pilgrimsvandring

JULI
Onsdag
Onsdag
Søndag
Torsdag
Søndag
Torsdaq
Søndag

den 5.
den 12.
den 16.
den 20.
den 23.
den 27.
den 30.

kl. 9.15 Sommervandring
kl. 9.15 Sommervandring
kl. 11.15 Sommerudstilling
kl. 19.30 Sommerfestivalkoncert
kl. 19.30 Sommerfestivalkoncert
kl. 19.30 Sommerfestivalkoncert
kl. 19.30 Sommerfestivalkoncert

AUGUST
Tirsdag den 1.
Søndag den 6.
Onsdag den 9.
Onsdag den 23.
Søndag den 27.
Onsdag den 30.

kl. 19.30 Sommerfestivalkoncert
kl. 19.30 Sommerfestivalkoncert
kl. 9.15 Sommervandring
kl. 19.30 Menighedsrådsmøde
kl. 11.15 Festugeudstilling
kl. 19.30 Festugekoncert

ELLEVANG KIRKES MENIGHEDSRÅD
Næstformand  Birgit Træholt Ank  Skodshøjen 3  Tlf. 86 21 48 75
Carl Christian Danielsen  Byløkken 46  Tlf. 86 21 02 36
Dorthe Sølvkær Ehlers  Toftefaldet 12  Tlf. 41 41 31 96
Kirkeværge og kasserer  Arnfred Hansen  Enemærket 38  Tlf. 86 21 14 44
Kirsten Thonsgaard Hansen, Korshøjen 93  Tlf. 86 21 29 87
Hans Mikael Holt  Segaltvej 91, 8541 Skødstrup  Tlf. 22 27 07 85
Lise Mancke  Jættehøjen 72  Tlf. 24 25 86 52
Formand  Jørgen Munck  Tirstrupvej 24 2.th.  Tlf. 31 15 14 25
Lene Nørby  Stålhøjen 19  Tlf. 40 31 12 64
Birte Lau Pedersen  Byløkken 16  Tlf. 51 78 98 17
Kirsten Schulze  Espedalen 96  Tlf. 86 21 43 15
Peter Voldby  Vesborgvej 8  Tlf. 86 21 42 49
Regnskabsfører for menighedsrådet
Rita Salling  Tlf. 86 74 10 57

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Sognepræst: Søren Jensen  Byløkken 27, 8240 Risskov
Træffes i privatboligen bedst tirs-fredag kl. 12-13  Tlf.: 86 21 41 80
 Mobil: 30 71 31 34  sjen@km.dk
Sognepræst: Pia Elisabeth Pedersen  Elmsager 68, 8240 Risskov
Træffes i privatboligen bedst tirs-fredag kl. 12-13  Tlf.: 86 21 34 52
 Mobil: 40 17 63 11
 pip@km.dk

Kirkelige handlinger, attester
Aftale træffes normalt med kirkekontoret.
Alle attester udstedes af kirkekontoret.
Dåb og navngivelse
Ved dåb opgives navn og adresse på mindst tre faddere.
Navngivelse kan foretages på www.borger.dk

Sognepræst: Vacant
Ulønnet hjælpepræst: Anders Moe Rasmussen
 Skelagervej 293, 8200 Århus N  Tlf.: 86 10 95 57
Ulønnet hjælpepræst: Simon Kangas Larsen
 Smedegade 13, 8240 Risskov  Tlf.: 86 24 07 05
Kirkens kontor
Ellevang Kirke  Jellebakken 42, 8240 Risskov  Tlf.: 86 21 28 09
Man-fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl. 16-17.30
 ellevang.sogn@km.dk
Kordegn: Marianne Klindt-Jensen
 Vestre Skovvej 22 A, 8240 Risskov  Tlf.: 86 17 97 53  mkj@km.dk
Organist: Claus Pedersen
 Tornskadevej 28, 8210 Århus V  Tlf.: 86 16 14 36

Mobil: 51 21 12 82  cp@ellevangkirke.dk

Frister
Et barn skal navngives med fornavn og efternavn senest seks måneder
efter fødslen. Sker navngivningen ikke inden denne frist, får barnet
det efternavn moderen bar ved barnets fødsel.
Manglende anmeldelse af fornavn straffes med bøde.
Vielse
Først henvendelse på kirkens kontor, hvor der træffes aftale om datoen
for vielsen. Tidligst 4 måneder før vielsen kontaktes bryllupskontoret
på rådhuset for prøvelsesattest, der afleveres på kirkens kontor,
når den foreligger.
Kirkebil
Kirkebil bestilles efter aftale med kirkekontoret på tlf.: 86 21 28 09.

Kirketjener: Louis Kjærgaard
 Engdalsvej 71 A, 3. th., 8220 Brabrand
 louis@ellevangkirke.dk
Træffes i kirken dagligt kl. 9-13, undtagen fredag  Tlf.: 86 21 05 85

Kirkens hjemmeside: www.ellevangkirke.dk
Graﬁsk produktion: WERKs Graﬁske Hus a|s, Århus

