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PRÆDIKANTLISTE for Ellevang Kirke januar til maj 2018
Januar
Mandag den 1.
(Nytårsdag)
kl. 16.30: Søren Jensen
Søndag den 7.
(1. s. e. h. 3 k.)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Søndag den 14.
(2. s. e. h. 3 k.)
Kl. 10.00: Søren Jensen
Tirsdag den 16.
kl. 17.00: Simon Kangas Larsen - Gud og mad
Søndag den 21.
(Sidste s. e. h. 3 k.)
Kl. 10.00: Simon Kangas Larsen - Kaffe
Søndag den 28.
(Septuagesima)
Kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Februar
Søndag den 4.
(Seksagesima)
kl. 10.00: Søren Jensen

Tirsdag den 20.
kl. 17.00: Simon Kangas Larsen - Gud og mad
Søndag den 25.
(2. s. i fasten)
Sognedag med kirkefrokost
kl. 10.00: Birgitte Kragh Engholm
Marts
Søndag den 4.
(3. s. i fasten)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 11.
(Midfaste)
kl. 10.00: Anders Moe Rasmussen
Torsdag den 15. Konfirmandgudstjeneste
kl. 19.00: Simon Kangas Larsen, Pia E. Pedersen og
Kåre E. Pedersen
Søndag den 18.
(Mariæ bebudelsesdag)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen – kaffe
Tirsdag den 20.
kl. 17.00: Simon Kangas Larsen - Gud og mad

April
Søndag den 1.
(Påskedag)
kl. 10.00: Simon Kangas Larsen
Mandag den 2.
(2. påskedag)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Søndag den 8.
(1. s. e. påske)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Søndag den 15.
(2. s. e. påske)
kl. 10.00: Kåre Egholm Pedersen - Konfirmation
Søndag den 22.
(3. s. e. påske)
kl. 9.30: Simon Kangas Larsen - Konfirmation
kl. 11.30: Simon Kangas Larsen - Konfirmation
Fredag den 27.
(Bededag)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen - Konfirmation
Søndag den 29.
(4. s. e. påske)
kl. 10.00: Søren Jensen – Kaffe

Søndag den 11.
(Fastelavn)
kl. 10.00: Simon Kangas Larsen
kl. 14.00: Simon Kangas Larsen

Søndag den 25.
(Palmesøndag)
kl. 10.00: - Søren Jensen

Maj
Søndag den 6.
(5. s. e. påske)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen

Søndag den 18.
(1. s. i fasten)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen

Torsdag den 29.
(Skærtorsdag)
kl. 19.30: Pia E. Pedersen

Tirsdag den 8.
kl. 17.00: Simon Kangas Larsen - Gud og mad

Fredag den 30.
(Langfredag)
kl. 10.00: Søren Jensen

GUDSTJENESTER
PÅ FORTEGÅRDEN januar til april 2018
Januar
Februar
Marts
April

Torsdag den 4. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Søren Jensen
Torsdag den 1. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 1. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Søren Jensen
Torsdag den 5. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen

PÅ HEDEVEJ 50 januar til april 2018
Januar
Februar
Marts
April

Torsdag den 11. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Søren Jensen
Torsdag den 8. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 8. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Søren Jensen
Torsdag den 12. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen

BESØGSTJENESTEN
Hvis man gerne vil have en besøgsven til at tale med om stort og småt, kan
man henvende sig til besøgstjenestens kontaktperson, Kirsten Pedersen,
på tlf. 86 21 19 90.
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.

VI ER ALLE ATEISTER FOR VOR HERRE!
Tåberne siger ved sig selv:
”Gud er ikke til!”
De handler ondt og afskyeligt,
ingen gør godt.
Salmernes Bog 14, 1 og 53, 2.
Den første historie, der fortælles i Bibelen, efter at verden med alt, hvad den indeholder, var blevet skabt,
er historien om, hvordan mennesket ved at overtræde Guds bud prøvede at skille sig fra ham for dermed
at gøre sig selv til ”gud”. De to ting hænger uløseligt
sammen: at overtræde sin naturlige begrænsning og
at gøre sig selv til instans i sit liv. ”Gud” eller religiøsiteten hører med til det at være menneske. ”Gud”
kan være så meget. Religiøsiteten giver sig udslag på
mange forskellige måder. Alt, hvad der har med ideologi at gøre er gudserstatninger. Politiske, religiøse
og humanistiske ideologier risikerer at blive erstatninger, hvis man ikke har en gud. I det øjeblik man
begynder at spørge, hvad meningen er med tilværelsen eller når man vil forklare, hvad hensigten er med
livet eller hvilke idealer, man bør leve efter, så berører man den side af den menneskelige tilværelse, som
har med religiøsiteten at gøre. Denne kan naturligvis
være mere eller mindre udtalt, men tager man sig selv
alvorligt (hvilket ikke er det sammen som at tage sig
selv højtideligt), så ved vi, at denne dimension er en
del af mennesket. Derfor er det heller ikke ligegyldigt,
hvad man tror på. Troen skal holde os på plads, hvilket
ikke betyder at den undertrykker – tværtimod, men

troen overskrider så let som ingenting sin grænse og
forandrer sig og ender i det vi meget passende kalder for over-tro.
Historien om Adam og Eva kalder vi for ”syndefaldet”. Historien definerer netop, hvad synd er: at skille
sig fra Gud for at gøre sig selv til gud. Syndefaldet er
med andre ord den første tilkendegivelse af menneskets tendens til ateisme. Syndefaldsmyten hører derfor til de fundamentale fortællinger om det at være
menneske, fordi ateisme er en tilbøjelighed, der hører os alle til. Det er fra myten, at udtrykket arvesynd
stammer. Vi har alle denne trang, trangen til selvstændighed, som på mange måder er forståelig og sympatisk, men som har sin grænse, en grænse som ingen er tjent med overskrides. Heller ikke ateisten, for
overskridelsen fører til illusion.
Det er blevet moderne at erklære sig for ateist, men
noget nyt er det nu ikke. Citatet fra den gamle David-salme viser, at det er et meget gammelt fænomen
bortset fra, at det er en medskabt til-bøjelighed ved
det at være menneske. I denne sammenhæng er det
værd at bemærke, at ateisten definerer sig selv negativt i forhold til den, som tror på Gud. Teisten indrømmer at have et forhold til Gud. Det vil ateisten ikke
vide af. Men hvis det med gud ikke er noget, hvorfor
definerer ateisten sig så ikke positivt men negativt i
forhold til dem, der tror på Gud.
I tidens løb har der været mange begavede ateister. For at nævne en enkelt, som de fleste kender: Nietzsche, som huskes for slagordet: ”Gud er død”. Han

vidste, hvad han talte om og derfor kan man stadigvæk blive klogere af at læse ham. Det kan man ikke
sige om de moderne ateister, i hvert fald ikke om dem,
som jeg har læst eller hørt. De har netop svært ved
at formulere deres anliggende positivt. Jo, de siger, at
der er ingen gud, men det er hurtigt sagt, og så spørger man: Hvad så? Hvis man begynder at formulere
sin holdning i ord, så kommer man nemt ind på det
område, som har med religion og religiøsitet at gøre.
De ateister jeg har læst, formulerer deres anliggende
ved at sige, at mennesket sådan set er godt og hvis vi
bare er gode ved hinanden, så vil alt blive godt. Det
er nok rigtigt, men kristendommen har et mere nuanceret menneskesyn. Her er udgangspunktet menneskets selvstændighedstrang, men vi kan godt enes
med ateisterne om, at godt er godt. § 2 i det dobbelte kærlighedsbud lyder jo: ”Du skal elske din næste
som dig selv”. Men der er en væsentlig forskel, for kristendommen medtager, at udførelsen af dette ideal
mislykkes gang på gang og på alle planer, på det storpolitiske såvel som på det personlige. Derfor er disse
erfaringer inkluderet i kristendommen, så vi kan komme ud over miseren og komme videre.
Det er som om, at vi er inde i en ateistisk vækkelse, for den moderne ateisme optræder med en lidenskab og en fanatisme, en stålsat overbevisning om at
have ret, som ikke lader andre religiøse vækkelsesbevægelser noget tilbage at ønske. Ateisme er ikke
en a-religiøs bevægelse. Skindet bedrager! Ikke alene
definerer ateismen sig i forhold til troen, den er selv

en religiøs bevægelse endda en from, pietistisk en af
slagsen. Derfor er det præcist at bruge religiøse begreber om bevægelsen: f.eks. at tale om vækkelse, lidenskab og mission.
Religiøse bevægelser er kendetegnet ved at skelne
mellem dem indenfor og dem udenfor, mellem ”de
rettroende” og dem, som afviger fra de ”rettroendes”
opfattelse. Det er en falsk skelnen, som ateisten ligesom alle andre pietister holder fast i. Det er han nødt
til for at bevare illusionen om at være a-religiøs. Men
med denne skelnen lokker han: ”Du tror jo alligevel
ikke på det, der siges i kirken! Kom over til mig”. Vi,
der er medlemmer af Folkekirken, indrømmer, at vores tro er en bevægelig og påvirkelig størrelse. Troen
er ikke et betondogme, sådan som ateisten synes at
fremstille sin tro. Der er plads til bevægelighed i Folkekirken, derfor bør man melde sig ind, hvis ikke man
allerede er det.
Vi lever i et frit land, hvor enhver må mene, hvad han
vil. Det vil sige, at han må give sin mening tilkende og
han må agitere for den. Det gør ateisten også, men
han gør mere end det. Med den negative position han
indtager, agiterer han ikke blot for sit eget, han mener sig berettiget til at modarbejde kristendommen
og kirken. Ateistisk Selskab kørte en buskampagne.
”Vi vil gerne have danskerne til at tænke mere over
religion, og hvorfor man tror”, hed det. Det må kaldes
at være engageret på troens vegne. Jeg skriver gerne under. Det var imidlertid ikke alene med henblik
på, at man meldte sig ind i selskabet, men især for
at man meldte sig ud af Folkekirken. Det svarer til at
forhandleren af et produkt ikke blot reklamer for sit
eget, men at han samtidig rakker ned på det, som en

anden producent tilbyder. Det ville ikke gå i forretningslivet. Her er der forbud mod den slags. Men ateisten hævder at høre en anden kategori til end den,
hvori troen befinder sig. Det er ikke sandt, for der tales til den åndelige side i mennesket i et forsøg på at
vække og omvende. Det er rigtigt, at ateistens alternativ er banalt og pauvert. Men det er lige så sandt,
at han hører til i den suppe af religiøse alternativer,
som kristendom til enhver tid har kritiseret. Man må
ikke glemme, at al religiøsitetskritik stammer fra kristendommen. Kritikken lyder, når det hedder: ”Du er
en synder”, du ”handler ondt og afskyeligt”, men du
har dine synders forladelse.
Der er ingen grund til at forsvare kristendommen.
Den forsvarer sig selv, men lad mig gøre en undtagelse. Hvor retter vi vores ydmyghed overfor livet hen,
hvis ikke til Gud? Til hvem retter vi takken for vores
eksistens, hvis ikke til Gud? Enhver, der tager sit liv alvorligt, og det går jeg ud fra inkluderer ateisten, må
have et sted at rette sin ydmyghed og sin taknemmelighed hen. Og ikke mindst i et moderne samfund,
hvor vi har demokrati, er ingen bedre at henvende sig
til end Gud, men sådan har det nu altid været. Det er
gennem respekten, ydmygheden og taknemmeligheden mod Gud, at vi lærer os selv at kende.
Det er nødvendigt at have noget eller nogen at
spejle sig i, for at kende sig selv, men som nævnt vil vi
helst selv, og vi vil helst skabe illusionen om det gode
og bedste, så vi undgår kritik. I modsætning hertil er
kristendommen først og fremmest kritisk og sætter
os på plads, men den forkynder samtidig at vi er elsket af Gud og som Hans børn meddeles fornyelsens
tilgivelse. Det kræver selvfølgelig, at vi er villige til at

høre efter, hvad der bliver sagt, og skal man pege på
en forskel, så er det måske her, den findes.
Vi er alle ateister for Vor Herre – nogle lidt mindre end andre!
Søren Jensen

Folkekirkens Nødhjælp
Landsindsamling søndag den 11. marts 2018
Søndag den 11. marts samler sognene igen ind
til Folkekirkens Nødhjælp. De indsamlede penge vil gå til nogle af verdens fattigste mennesker
ud fra princippet ’hjælp til selvhjælp’. Folkekirkens Nødhjælp arbejder mange steder i verden
med katastrofehjælp, menneskerettigheder og
bæredygtig udvikling.
Ellevang Sogn deltager som sædvanlig, og vi håber at mange har lyst til at melde sig som indsamlere, så vi kan dække hele sognet.
Meld dig til kirkekontoret tlf. 86 21 28 09 eller til
undertegnede tlf. 86 21 48 75
Birgit Ank

Lørdagsdåb

Musikgudstjeneste

Strik dåbsklude

Som et udslag af samarbejdet mellem Vejlby, Risskov,
Ellevang og Skelager kirker vil det fra 2018 være muligt at få dåb en lørdag i en af disse fire kirker. Der er
planlagt dåbsgudstjenester frem til juli måned. Datoerne kan findes på Ellevang Kirkes hjemmeside.
Ønsker man dåb en lørdag, skal henvendelse ske
til kirkekontoret ved den kirke, hvor dåben skal foretages.

Søndag den 21. januar afholdes der musikgudstjeneste. Gudstjenesten har den engelske evensong som
forbillede, hvor nogle af messens klassiske led udgør
de musikalske indslag bistået af organisten og af dygtige korsangere. Der er tekstlæsninger, fællessalmer,
bøn og altergang. Der er ingen prædiken.

Gudstjenester for børn,
unge og familier

Retskulturerne
i det nye Europa

Vinteren og foråret byder på en række gudstjenester
i øjenhøjde for børn, unge og familier. Det er kortere gudstjenester ofte med nyere salmer og et tydeligt tema. Ved flere af gudstjenesterne medvirker kirkens børnekor.

Professor Gorm Toftegaard Nielsen
Torsdag den 22. marts kl. 19.30

På foranledning af Benni Asmussen starter der en
strikkeklub ved Ellevang Kirke. Klubbens medlemmer vil strikke dåbsklude til brug ved barnedåb i kirken. Barnet og forældrene får den dåbsklud, der er
anvendt ved barnedåben med hjem som et minde
om dagen. Se evt.: www.daabskluden.dk
Man medbringer selv et sæt strikkepinde nr. 2½
eller 3 til første strikkedag og får udleveret garn og
mønster i kirken. Derefter mødes man en gang om
måneden kl. 10.30-12.00 i sognegården. Første mødegang er tirsdag den 30. januar 2018. De næste mødedatoer aftales af de tilstedeværende. Dåbskluden
tages i brug ved barnedåb i kirken fra begyndelsen
af det nye år.
Alle er velkomne og yderligere information om
strikkeklubben kan fås ved klubbens initiativtager
Benni Asmussen 40311794 eller Pia Elisabeth Pedersen tlf. 40176311

Gud og mad. Familiegudstjeneste og efterfølgende
fællesspisning om tirsdagen. Den 16/1, 20/2, 20/3,
8/5 og 12/6.
Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller. Søndag den 11. februar kl. 14.00.
Konfirmandgudstjeneste. Torsdag den 15. marts
kl. 19.00.

Claus Pedersen og Søren Jensen

Den europæiske retsorden blev skabt med EF og Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention efter 2.
verdenskrig for at styre tyskerne udenom flere ulykker som f.eks. jødeudryddelsen.
Fik vi dermed en elitær eller en demokratisk retskultur? Og hvad mister vi af demokratisk retskultur
ved Brexit?
Spørgsmål og svar bliver drøftet med udgangspunkt i min tænkepausebog LOVEN.

Studiekreds
I foråret fortsætter vi med at læse Thomas Manns gigantroman: Josef og hans brødre. Vi koncentrerer os
om de sidste to bind: Josef i Egypten og Josef ernæreren.
Vi mødes følgende onsdage: den 7/2, den 7/3 og
den 4/4 kl. 19.30.
Alle er velkomne!
Søren Jensen

Højskoleformiddage
Tirsdag den 9. januar kl. 10
Winston Churchill – mennesket, magten, myten.
ved sognepræst i Skt. Johannes Sogn, ph.d. Leise Christensen
Winston Churchill er mest kendt for sin ledelse af Storbritannien under 2. verdenskrig, men hans liv rummer mange andre interessante og skæbnesvangre
historier. Han var et menneske, der oplevede overgangen fra et (sejr)rigt og konserverende, victoriansk
samfund til et samfund, der skrålede med på Beatles-sange og så et spirende ungdomsoprør. To verdenskrige gennemlevede Churchill, hvor han spillede en central rolle i begge.
Foredraget vil inddrage kendte som mere ukendte sider af dette rigt facetterede (og humoristisk tilgåede) liv.
Tirsdag den 6. februar kl. 10
Evolution – hvad har det med os at gøre
ved Bernt Guldbrandtsen lektor i kvantitativ genetik
og genomics, ved Aarhus Universitet
For mere end 150 år siden beskrev Charles Darwin de
processer, det vi kalder evolution, som har formet den
vidunderlige variation af liv, som vi ser det i dag. Den drivende kraft er tilpasning til skiftende miljøer, hvor populationer ophober genetiske ændringer, som fremmer
deres overlevelse og reproduktion. Analyser af genomer i nulevende organismer har i de sidste årtier kastet

masser af nyt lys over, hvordan evolutionen foregår. I
mit foredrag vil jeg redegøre for evolutionens grundbegreber – og især nogle punkter, som generelt er misforstået – og se på, hvordan studiet af genomer har
fremmet og fordybet vores forståelse af evolutionen.
Tirsdag den 13. marts kl. 10
Hvad kan danskerne lære af det islandske folk?
ved tidligere højskolelærer og heste- og fårehyrde på
Island samt meget mere Torben Rasmussen
Et foredrag om det moderne Island og nogle af landets mange mysterier, bl.a. hvordan en befolkning på
300.700 mennesker, 450.000 får, 70.000 heste og en
hel del fisk kan opretholde en fuldt moderne stat med
alle dens institutioner og karaktertræk. De seneste år
har vi oven i købet kunnet opleve, at islændingene opkøber Magasin du Nord, Sterling, Maersk Air, Illum, FIH
Erhvervsbank. Hvad sker der dog i Island i disse år?
Hænger det hele sammen med en usædvanlig arbejdsomhed og fleksibilitet eller måske med, at der også
bor alfer, nisser, gnomer og andre små folk i Island?

Højskoleudflugt
Det er endnu ikke bestemt, hvor vi drager hen, men
hvis der er brug for en dato til kalenderen forventer
vi at tage på Højskoleudflugt den 24. maj. Bemærk at
det er en torsdag.
Alle er velkomne. Tilmelding til kirkekontoret: tlf.
86212809
Pia Elisabeth Pedersen

Fremtidens folkekirke
i Ellevang
Sognedagen i Ellevang Kirke ligger i år søndag den
25. februar 2018. Her bliver der kigget i krystalkuglen med et spændende oplæg om, hvordan man kan
være kirke i og til tiden. Sognepræst, fremtidsforsker
og forfatter Birgitte Kragh Engholm står for gudstjenesten og lægger efterfølgende op til debat med et
oplæg om fremtidens folkekirke. Hun udgav i 2016
bogen Den fremtids-godkente folkekirke, hvori hun peger på en række megatrends, som kirken skal forholde sig til i fremtiden.
Alle er velkomne til en spændende drøftelse af,
hvordan vi kan være kirke i Ellevang Sogn.
Gudstjeneste ved Birgitte Kragh Engholm kl. 10.00.
Derefter kaffe og oplæg og debat om Den fremtidsgodkendte folkekirke ved Birgitte Kragh Engholm.
Sognesøndagen afsluttes med kirkefrokost.

Besøg i Hospitalskirken
Risskov, Vejlby, Skelager og Ellevang kirker indbyder
til et besøg i Hospitalskirken i Risskov og på den tilhørende kirkegård. Begge vil blive nedlagt når Psykiatrisk Hospital flytter til Skejby. Sognepræst i Ellevang,
Søren Jensen, vil vise rundt og berette om kirkens indretning, tilblivelse og historie.
Tidspunkt: onsdag den 2. maj 2018 kl. 19.00
Mødested: Hospitalskirken

Retræte i Ellevang Kirke

Indre vandring

Som i efteråret inviteres der 2 gange til retræteweekend i vinter og forår i Ellevang kirke. Vi mødes lørdag
formiddag kl. 10.30 og tilbringer eftermiddagen sammen indtil kl. 17, så skilles vi og går hver til sit til en
om muligt rolig lørdag aften hjemme hos os selv. Vi
mødes igen søndag morgen kl. 8.30 og afslutter vores retræteweekend over en kop kaffe efter gudstjenesten. Weekenden slutter senest kl. 12.30.

Der inviteres stadig til indre vandring i dåbsværelset. Dog er der kun blevet plads til 2 gange i kalenderen, da vi også har retræteweekend i kirken i vinter og forår.
Vi læser og diskuterer evangelieteksten til en af de
nærmeste søndage.
Der er indre vandring følgende torsdage: 15. februar og 22. marts kl. 15.00 - ca. 16.30. Alle er velkomne

Under de to retræter, der inviteres til i løbet af foråret,
vil vi hver gang om lørdagen arbejde med et problemfelt, der er vigtigt for os hver især. Der vil være perioder med samtale og perioder med stilhed. Hvis vejret
og kroppenes formåen tillader det, vil vi som en del
af retræten gå tur. Søndag morgen arbejdes der med
søndagens evangelietekst, og vi deltager i gudstjenesten i vågen opmærksomhed med det problemfelt,
hver især har arbejdet med om lørdagen.

Pia Elisabeth Pedersen

Weekendretræterne gennemføres med min. 4 og max.
15 deltagere. Alle er velkomne under forudsætningen
først til mølle princippet. Retræterne er på følgende
dage: 27.-28. januar og 7.-8.april. Tilmelding til undertegnede på sms eller tlf. 40176311.
Pia Elisabeth Pedersen

Mørkning
i Ellevang Kirke
I vinterhalvåret 2017-18 er mørkning i Ellevang Kirke
udvidet med åben kirke. Der vil således være åbent og
tændt stearinlys i kirken torsdag eftermiddag kl. 17.
De fleste torsdage vil være som tidligere år, hvor vores kirkesanger Marianne Klindt-Jensen synger en salme. Der læses en kort mørkningstekst, vi sidder stille i
ca. 20 minutter, der bedes Fadervor i kor og velsignelsen lyses, før vi går hjem. Andre torsdage vil der ikke
være kirkesanger eller præst, men blot mulighed for
at enhver kan gå ind, måske tænde et stearinlys og
sidde stille en stund i vores dejlige kirkerum og finde hvile og nye kræfter.

Mørkningstorsdagene fortsætter indtil vi går over til
sommertid. Den første mørkning i det nye år er således torsdag den 4. januar kl. 17 og den sidste mørkning er den 22. marts.
Pia Elisabeth Pedersen

7 dages
pilgrimsvandring
Det er stadig for koldt til at gå til Lisbjerg Kirke og
hjem igen 7 dage i træk, men skulle der være nogen,
der har lyst, så fortsætter vi med at gå 7 dage med
de 7 pilgrimsord. Sommerens vandreuge bliver fra
den 24. til den 30. juni 2018, så afsæt allerede nu tid
i kalenderen.
Pia Elisabeth Pedersen

Babysalmesang
Fredag den 26. januar kl. 11.00 starter et nyt hold
med babysalmesang med musikpædagog Ingrid
Oberborbeck.
Forløbet strækker sig over 10 gange på følgende
datoer: den 26/1, 2/2, 9/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3,
6/4 og 13/4.
Aller er velkomne, men der kan maksimalt være 12
babyer - og deres voksne. Derfor bedes man tilmelde
sig på kirkekontoret, tlf. 86 21 28 09.

Koncerter i Ellevang Kirke januar – maj 2018
De enkelte koncerter vil løbende kunne ses på Ellevang Kirkes hjemmeside: www.ellevangkirke.dk
Ret til ændringer forbeholdes.

NYTÅR - DISSING & LAS SYNGER DYLAN

DANSKE OG TYSKE ROMANTISKE TONER

Lørdag den 13. januar kl. 16.00

Lørdag den 10. februar kl. 16.00

DISSING & LAS feat. Dan Hemmer (orgel)
Jonas Dissing, sang og guitar
Rasmus Dissing, sang og guitar
Las Nissen, sang og guitar
Dan Hemmer, orgel
Bob Dylan-sange
Entré 100 kr. Forsalg på www.ellevangkirke.dk

Tre Corde Chamber Music
Kirsten Grønfeldt (Canada/DK), sopran
Patricia Martin (Spanien), klarinet
Mariano Miguel (Spanien), klaver
Værker af N.W. Gade, Brahms, Schubert, Schumann m.fl.
Entré 50 kr. Forsalg på www.ellevangkirke.dk

Nobelprismodtageren Bob Dylans sange bliver her
sunget og spillet af Rasmus og Jonas Dissing samt
Las Nissen, der tilhører den absolutte top indenfor
den nye generation af danske musikere. De er oplært
hos Povl Dissing, men er i dag etableret som en unik
enhed, der med præcision og samhørighed har fundet deres helt egen lyd og musikalske univers – og
nu med kirkeorgel, som betjenes af den rutinerede
pianist og hammondorganist Dan Hemmer.
De tre vokaler giver Dylans sange den variation
der kræves og trioens sammenspil, som er i særklasse, formår at følge dem til dørs. De 15 år og 7 album
med og uden Povl er et livsprojekt, der til stadighed

blomstrer. Bob Dylans musik har altid været en stor
kilde til inspiration for trioen, som i flere år med succes har fortolket hans sange i kirkerummet akkompagneret på orgel.
Dan Hemmer er kirkeorganist i Hornsherred samt en
flittigt brugt ’sideman’ i den danske musikbranche.
Han har indspillet og optrådt med navne som Hanne
Boel, Povl Dissing, Rasmus Nøhr, Rasmus Lyberth, Billy
Cross og Anne Dorte Michelsen samt Lillian Boutté og
Robben Ford og har senest været på turné med den
amerikanske trommeslager Steve Gadd.

De tre unge talentfulde medlemmer af Tre Corde
Chamber Music har tre forskellige strenge (Tre Corde) at spille på, når de sammensætter et program af
danske og tyske komponister primært fra den romantiske periode. Vi skal nemlig høre dem i forskellige
konstellationer med henholdsvis Schumann, N.W.
Gade og Carl Nielsens Fantasistykker for klarinet og

klaver samt lieder og sange af Brahms og Schierbæk
for sopran og klaver, og ikke mindst Schuberts Die
Hirten auf dem Felten for sopran, klarinet og klaver.
Kirsten Grønfeldt, Patricia Martin og Mariano Miguel er alle uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium
og det var her de i 2014 dannede Tre Corde Chamber Music for at kunne dyrke deres fælles passion for
kammermusikken. Der vil være gratis vin i pausen.

CAFÉ KONCERT MED NANCY HARMS (USA)
OG JAZZTRIO
Lørdag den 24. februar kl. 14-16
Nancy Harms (USA), sang
Peter Rosendal, klaver
Graig Earle, bas
Janus Templeton, trommer
Så er der igen kirkecafé, hvor dørene åbnes kl. 14.00 til
kirkens mødesal med gratis stort kagebord, kaffe og
te. Kl. 14.30 vil Rosendal/Earle/Templeton Trio i samarbejde med den eminente vokalsolist Nancy Harms

fra New York levere musikken ved denne koncert under mere uformelle rammer.
Trioen har tidligere gæstet Ellevang sammen med
Nancy Harms og huskes både for det blændende sammenspil og enestående solistiske præstationer. Den
talentfulde sangerinde har i Danmark bl.a. haft succesfulde koncerter på ”The Standard” i Kbh., Musikkens
Hus i Aalborg, Dexter i Odense og Værket i Randers. Ellers har hun turneret i Norge, Italien, England og USA,
bl.a. på Birdland og Kitano i New York, Sunset/Sunrise
i Paris og Herr Nielsen i Oslo. Nancy Harms’ mange udgivelser har fået store roser bl.a. i The Wall Street Journal (5 stjerner), NPR, All About Jazz og Jazz Weekly.
Se og lyt endvidere på www.nancyharms.com
Har du lyst til at bidrage med en kage til kaffen, er du
mere end hjertelig velkommen. Slå på tråden til Birgit Ank. Tlf. 86214875

REQUIEM FLAMENCO
Søndag den 4. marts kl. 15.00
Birgitte Mosegaard, sopran
Thierry Boisdon, flamencosanger
Stephan Jarl, percussion
Poul Jacek Knudsen, guitar
Jens Viggo Fjord, guitar og komp.
Vokalgruppen KOLORIT
Niels Græsholm, dirigent
REQUIEM FLAMENCO af Jens Viggo Fjord
Entré 50 kr. Forsalg på www.ellevangkirke.dk

REQUIEM FLAMENCO er titlen på Jens Viggo Fjord’s requiem-messe for sopran, flamencosanger, kor, to guitarer og slagtøj, og værket er her lagt i hænderne på
en række meget kompetente sangere og musikere.
Flamenco og kormusik er to forskellige traditioner –
en fri og impulsiv enstemmig musik overfor en stram
polyfoni. I ”Requiem Flamenco” brydes de traditionelle skel dog, når kor, flamencosang, sopranindsatser og
guitarmusik med flamencoens dramatiske spænding
og de klassiske melodiføringer spiller sammen på en
ny og original måde. I sin grundstruktur består værket af 10 satser med den katolske liturgis traditionelle requiem-tekster både på latin og spansk. Som afslutning på værket er tilføjet et postludium til digte
af Jørgen Gustava Brandt, der udtrykker en sand hyldest til livet, med titlen ”En sang til livet”.
Requiem Flamenco er utvivlsomt det mest originale og omfattende af Jens Viggo Fjords værker og er
beskrevet som ”yderst gribende” og ”et mesterværk”.

MUSICA FICTA SYNGER PÅSKEN IND
Onsdag den 28. marts kl. 19.30
MUSICA FICTA
Bo Holten, dirigent
Orlando di Lasso: ’Lagrime di San Pietro’ til Påskelørdag
Entré 50 kr. Forsalg på www.ellevangkirke.dk
Lagrime di San Pietro står som et højdepunkt i Lassus’
produktion. Hans syvstemmige tonesætninger af ”Petri tårer” om Peters anger over tre gange at have forrådt Jesus, viser komponisten fra den mest udtryks-

SPRØD BAROK MED ENSEMBLE BAROCCA
Onsdag den 18. april kl. 19.30
ENSEMBLE BAROCCA
Christine Nonbo Andersen, sopran
Tinne Albrechtsen, barokviolin
Maria Rosenkilde, barokcello
Babett Hartmann, cembalo
Værker af Buxtehude, Telemann, Händel og Vivaldi
Entré 50 kr. Forsalg på www.ellevangkirke.dk
fulde, ydmyge, men samtidig farverige og originale
side. Det var i de sidste leveår at Lassus helligede sig
kompositionen af 21 satser, hvoraf de 20 første er tonesætninger af Luigi Tansillos ”Lagrime di San Pietro”. Disse bodfærdige tekster, der i originalen løber
til over 1000 vers, var uhyre populære i slutningen af
1500-tallet som opbyggelig læsning. I fortolkningerne
af de 20 strofer træder mesteren frem: som Beethoven i sine sidste kvartetter, Mahler i sin 9. symfoni og
Wagner i Parsifal sammenfatter Lassus et langt musikerlivs erfaringer i en sublim og timelang ytring af
stor udtryksstyrke. Som epilog til de tyve satser har
Lassus selv digtet teksten til den latinske motet ”Vide
homo”, som dybt bevægende kroner og afslutter et
formidabelt livsværk af afklaret skønhed og serenitet.
Tre måneder før sin død skrev Lassus om sit værk: ”Ligesom dagen er smukkest ved solnedgangstide, så
har jeg måske præsteret noget af mit smukkeste her
i mit livs skumring”.

Ensemble Barocca dyrker – som ensemblets navn
hentyder til – repertoiret fra barokken, dvs. fra ca.
1600-1750, en periode hvor nogle af den klassiske musiks største komponister virkede, en tid hvor der blev
komponeret herlig musik med masser af saft og kraft.
Ensemblet blev etableret i 2014 i forbindelse med
studier i tidlig musik på Det kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Ensemblets medlemmer har en bred kammermusikalsk erfaring og ynder

med særlig passion barokmusikken spillet på originalinstrumenter. Ensemblet er dermed en del af den
musikbevægelse, der søger den autentiske opførelsespraksis i forhold til bl.a. stemning, spilletempi, buestrøg og frasering. Ensemble Barocca spiller koncerter
med et begejstret nærvær både internt og i formidlingen til publikum.
Christine Nonbo Andersen, sopran, er en efterspurgt
ensemblesanger som er medlem af såvel Holmens
Kirkes Kantori og Vokalensemble, i vokalensemblet
Musica Ficta og i DR Vokalensemblet.
Tinne Albrechtsen er uddannet i København på
moderne violin og har dyrket forskellige genrer fra
klassisk til det rytmisk improviserede. Siden har hun
studeret barokviolin på tidlig-musik-linjen på Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Maria Rosenkilde Qvist er uddannet i Odense på
moderne cello og er fortsat med studier på barokcello i Kbh. Er endvidere medlem af bl.a. Ollerup Barok.
Babett Hartmann er uddannet som organist i Leipzig
og i København og har efterfølgende studeret cembalo som hovedfag. Hun har løbende deltaget i talrige masterclasses og konkurrencer og er nu ansat
som organist i Grundtvigskirken, Kbh.
Se også: www.ensemblebarocca.dk

FREMTIDIG KONCERT

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, f.eks. til ”Gud og mad” den 16.1.,
20.2., 20.3. og 8.5. – alle dage tirsdag kl. 17.00.
Endvidere har vi også i denne sæson mulighed for at deltage i et par spændende korstævner, hvor man lærer nye sange, som vi synger for
et stort publikum af forældre og øvrig familie.
Vi mødes hver tirsdag kl. 14.30-15.30 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 undervisningen samt stævner er gratis.

Nyere nordisk for kor og strygere
Søndag den 6. maj kl. 16.00
Randers Bykor og Stillingkoret
Strygeorkester
Niels Bastrup og Niels Jørgen Tranberg, korledere
Nyere nordisk kormusik.
Entré kr. 50,- Forsalg på www.ellevangkirke.dk

Opstart: tirsdag den 9. januar kl. 14.30. Vi ses!
Claus Pedersen

Tilmeld dig kirkens nye nyhedsbrev
Ellevang Kirke har fået et nyhedsbrev, der udsendes ca. en gang om måneden i løbet af mødesæsonen.
Tilmeld dig på www.ellevangkirke.dk/nyhedsbrev Find Ellevang kirkens aktuelle kalender på
www.ellevangkirke.dk Og følg Ellevang kirke på www.facebook.com/ellevangkirke

Grænseforeningen
i Aarhus
Sangaften med digter og forfatter
Jens Rosendal og komponist
Rasmus Skov Borring
29. januar 2018 – 19.30
En aften i ungdommens tegn
19. februar 2018 – 19.30
Denne aftens arrangement har vi overladt teten til de unge. Vi møder en fra det tyske mindretal i Sønderjylland og en fra det danske mindretal i Sydslesvig
Frisisk standhaftighed.
En gørtler fra Aarhus beretter
19. marts 2018 – 19.30
På Bruuns Gade i det indre Århus ligger et vaskeægte gørtleri med værksted og butik.
Angela Merkel – Die Queen aus Berlin
23. april 2018 – 19.30
Lykke Friis – En af vores bedste tysklandskendere – vil under titlen: Angela Merkel – Die Queen
aus Berlin, holde et foredrag om vort nabolands
fremtrædende leder.

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
Det forventes, at der bliver
afholdt menighedsrådsmøder
på følgende onsdag kl. 19.30:
Den 24. januar
Den 21. februar
Den 21. marts
Den 18. april
Dagsorden opslås i våbenhuset
forud for hvert møde.
Hvor ikke andet er angivet,
er møderne offentlige.
Ellevang Kirkes menighedsråd

MØDEKALENDER
JANUAR
Torsdag den 4.
Tirsdag den 9.
Tirsdag den 9.
Torsdag den 11.
Lørdag den 13.
Tirsdag den 16.
Torsdag den 18.
Søndag den 21.
Onsdag den 24.
Torsdag den 25.
Fredag den 26.
Lørdag den 27.
Tirsdag den 30.

kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 14.30
kl. 17.00
kl. 16.00
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 16.30
kl. 19.30
kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 10.30
kl. 10.30

Mørkning
Højskoleformiddag
Børnekorets opstart
Mørkning
Nytårskoncert
Familiegudstjeneste
Mørkning
Musikgudstjeneste
Menighedsrådsmøde
Mørkning
Babysalmesang
Start på retræteweekend
Dåbskludestrik

FEBRUAR
Torsdag den 1.
Fredag den 2.
Tirsdag den 6.
Onsdag den 7.
Torsdag den 8.
Fredag den 9.
Lørdag den 10.
Søndag den 11.
Torsdag den 15.
Torsdag den 15.
Tirsdag den 20.
Onsdag den 21.
Torsdag den 22.
Fredag den 23.
Lørdag den 24.
Søndag den 25.

kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 10.00
kl. 19.30
kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 16.00
kl. 14.00
kl. 15.00
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 19.30
kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 14.00
kl. 10.00

Mørkning
Babysalmesang
Højskoleformiddag
Studiekreds
Mørkning
Babysalmesang
Koncert
Fastelavnsgudstjeneste
Indre vandring
Mørkning
Familiegudstjeneste
Menighedsrådsmøde
Mørkning
Babysalmesang
Kirkecafé
Sognedag

MARTS
Torsdag
Fredag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Søndag

den 1.
den 2.
den 4.
den 7.
den 8.
den 9.
den 11.

Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Onsdag

den 13.
den 15.
den 15.
den 16.
den 20.
den 21.
den 22.
den 22.
den 22.
den 23.
den 28.

Mørkning
Babysalmesang
Koncert
Studiekreds
Mørkning
Babysalmesang
Landsindsamling
Folkekirkens Nødhjælp
kl. 10.00 Højskoleformiddag
kl. 17.00 Mørkning
kl. 19.00 Konfirmandgudstjeneste
kl. 11.00 Babysalmesang
kl. 17.00 Familiegudstjeneste
kl. 19.30 Menighedsrådsmøde
kl. 15.00 Indre vandring
kl. 17.00 Mørkning
kl. 19.30 Foredrag
kl. 11.00 Babysalmesang
kl. 19.30 Påskekoncert

APRIL
Onsdag
Fredag
Lørdag
Fredag
Onsdag
Onsdag

den 4.
den 6.
den 7.
den 13.
den 18.
den 18.

kl. 19.30
kl. 11.00
kl. 10.30
kl. 11.00
kl. 19.30
kl. 19.30

Studiekreds
Babysalmesang
Start på retræteweekend
Babysalmesang
Menighedsrådsmøde
Koncert

MAJ
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag

den 2.
den 6.
den 8.
den 24.

kl. 19.00
kl. 16.00
kl. 17.00
kl. 8.00

Rundvisning i Hospitalskirken
Koncert
Familiegudstjeneste
Højskoleudflugt

kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 15.00
kl. 19.30
kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 11.00

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
Kirsten Fode  Byløkken 2  Tlf. 86 21 08 35
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 Mahncke  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
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 efter aftale  Tlf.: 86 21 34 52
 Mobil: 40 17 63 11
 pip@km.dk
Sognepræst: Simon Kangas Larsen  Smedegade 13, 8240 Risskov
Træffes efter aftale.
 Tlf.: 20 31 30 41  skl@km.dk
Ulønnet hjælpepræst: Anders Moe Rasmussen
 Skelagervej 293, 8200 Århus N  Tlf.: 86 10 95 57
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

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
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
Kirken på facebook: facebook.com/ellevangkirke
Graﬁsk produktion: WERKs Graﬁske Hus a|s, Århus

