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PRÆDIKANTLISTE for Ellevang Kirke maj til september 2018
Maj
Søndag den 6.
(5. s.e. påske)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Tirsdag den 8.
kl. 17.00: Simon Kangas Larsen – Gud & Mad
Torsdag den 10.
(Kristi himmelfarts dag)
kl. 10.00: Simon Kangas Larsen
Søndag den 13.
(6. s.e. påske)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 20.
(Pinsedag)
kl. 10.00: Søren Jensen
Mandag den 21.
(2. pinsedag)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Søndag den 27.
(Trinitatis søndag)
kl. 10.00: Simon Kangas Larsen – Kirkekaffe
Juni
Søndag den 3.
(1. s. e. trin.)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Søndag den 10.
(2. s. e. trin.)
kl. 10.00: Søren Jensen – Kirkekaffe

Tirsdag den 12.
kl. 17.00: Simon Kangas Larsen – Gud & Mad
Søndag den 17.
(3. s. e. trin.)
kl. 10.00: Simon Kangas Larsen
kl. 14.00: Dåbstræf med Pia E. Pedersen
og Søren Jensen
Søndag den 24.
(4. s. e. trin.)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Juli
Søndag den 1.
(5. s. e. trin.)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 8.
(6. s. e. trin.)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Søndag den 15.
(7. s. e. trin.)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen – Fernisering
Søndag den 22.
(8. s. e. trin.)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Søndag den 29.
(9. s. e. trin.)
kl. 10.00: Søren Jensen

August
Søndag den 5.
(10. s. e. trin.)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 12.
(11. s. e. trin.)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 19.
(12. s. e. trin.)
kl. 10.00: Simon Kangas Larsen – Kirkekaffe
Søndag den 26. (13. s. e. trin.)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
September
Søndag den 2.
(14. s. e. trin.)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 9.
(15. s. e. trin.)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen

GUDSTJENESTER
PÅ FORTEGÅRDEN maj til september 2018
Maj
Juni
Juli
August
September

Torsdag den 3. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 7. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Søren Jensen
Torsdag den 5. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 2. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Simon Kangas Larsen
Torsdag den 6. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Simon Kangas Larsen

PÅ HEDEVEJ 50 maj til september 2018
Maj
Juni
Juli
August
September

Torsdag den 17. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Simon Kangas Larsen
Torsdag den 14. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Simon Kangas Larsen
Torsdag den 12. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Simon Kangas Larsen
Torsdag den 9. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Simon Kangas Larsen
Torsdag den 13. 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.

EN SOMMERLABYRINT AF MÆLKEBØTTER!
Det er forår og sommeren venter lige rundt om hjørnet, lange aftener og lyse nætter. Fuglesang og blomsterflor taler til vore sanser. Solens stråler varmer os på
hud og i hjerte. Vi tankes op med nye kræfter og sunde vitaminer, og måske ligger der en ferie og venter,
som vi er i gang med at forberede, og som vi glæder
os til. Er man til salmer, synger det måske i ens indre:
Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født
Den danske Salmebog 722.
Det kører derud af, som vi siger, og det passer jo ikke
altid. Der er tider, hvor vore liv føles som en lang vidunderlig ferie med lys, glæde, latter og livsoverskud,
og der er sandelig også tider, der ikke er til at slæbe
sig igennem, hvor det hele er tungt og mørkt og trist,
hvor det kan føles som at gå i en meget lang og vanskelig labyrint. Heldigvis er der labyrinter og labyrinter.
Labyrinten er et meget gammelt symbol, som er blevet brugt af menneskeheden i flere tusinde år. Den
findes overalt på vores klode. Der findes forskellige
slags labyrinter og mange af os tænker på forvirringslabyrinter, når vi ser en labyrint for vort indre øje. Må-

ske har vi prøvet en labyrint lavet i en majsmark eller
af høje hække eller store sten. Forvirringslabyrinten
er ikke den ældste type af labyrinter. Det er derimod
den, hvor der er én eneste vej, der snor sig og bugter
sig, rundt og op og ned indtil, den til sidst fører ind til
midten. Selv om vi måske kan mene, at det er nemt
at gå i en sådan labyrint, der kun har én vej, så er det
nu alligevel ikke altid helt nemt.
I den klassiske labyrint fører vejen hurtigt ind til midten, men så kan man alligevel ikke komme helt derind,
men skal gå en anden vej uden om. Det første hjørne fører en væk fra midten, og man kommer til at gå
til både højre og venstre og lange strækninger, hvor
man slet ikke drejer. Den lange vej helt ude ved kanten kræver udholdenhed og tålmodighed, tro på og
tillid til at man er på rette vej, og at vejen fører ind til
midten. Så tror man måske igen, at man er ved målet, men nej, der er stadig et stykke at gå, og så endelig er man nået helt ind til midten, og man mærker
glæden. Der var en vej.
Mon ikke den slags labyrint kan minde os lidt om
menneskelivet – hvad enten vi er små, store, unge
eller gamle. At være barn og helst ikke vil undvære
sin far eller mor og alligevel må gå igennem børnehavens labyrint af en dag, før man kommer ind i midten og bliver hentet hjem. At gå i skole i mange år og
nogen gange mærke de korte, lette strækninger og
andre gange de forfærdeligt lange, der synes uendelige, før man får den næste sommerferie. At være

i et parforhold, der
begyndte med en
kort lys og dejlig
vej, og som måske
synes at være blevet til en meget
lang og vanskelig
labyrint, hvor man helt har mistet midten af syne. At
være syg og svag og måske ikke turde sige, at man
glæder sig til at labyrinten er færdig.
Uanset hvad så er der efter livets første hjørne nogen gange lange veje at gå. Midten, målet kan ikke
altid ses og tålmodighed, udholdenhed og troen på,
at det nok skal lykkes, er lige så meget ens rejsefæller som tvivl, mismod og skuffelser. Den, der giver op
ved den første drejning finder aldrig ind til midten.
I forvirringslabyrinterne i majsmarken eller bag de
høje hække er grundspørgsmålet: Finder jeg den rigtige eller den forkerte vej?
I den gamle klassiske labyrint er grundspørgsmålet:
Går jeg, eller går jeg ikke? I denne labyrint er der ikke
noget, der er forkert eller rigtigt. Alt er rigtigt. Alt kan
bruges. Alt hører til på vejen og er en del af turen, rejsen, livet. Det eneste, der er nødvendigt er bevægelse,
hurtig eller langsom. Det er nødvendigt at flytte sig
for at nå ind til midten. Det er altid nødvendigt at gå
lidt videre på både de lette og de vanskelige strækninger. Labyrinten bliver på den måde et fantastisk

symbol på vores livsvej – om vi er i børnehave, i skole, i parforhold, på arbejde, kæmper med svaghed eller sygdom, måske sorg. Et symbol på alle de små og
store beslutninger, vi skal træffe i livet. Labyrinten er
også brugt i kristen sammenhæng. Den er brugt i liturgisk dans eller som en slags symbolsk pilgrimsrejse til et helligt mål og hjem igen. Labyrinten er også
et symbol på troens vej og et meget trøstende symbol. Lige meget hvad der sker i vort liv, er der en vej –
måske kan vi endda se, at den labyrintvej er den, Jesus taler om i Johannesevangeliet, når han siger: ”Jeg
er vejen, sandheden og livet”.Så bliver også det, ”at gå
labyrinten” (at leve) at gå med Gud og at være i mål,
allerede før man er nået ind til midten, fordi Gud er
både vejen og målet.
Om vi kan se det eller ej, om det kræver lidt eller meget af os at gå. Der er altid en vej.
Mon Paul Gerhardt har kendt til labyrinten som et
symbol på vejen til Gud:
Befal du dine veje
og al din hjertesorg
til hans trofaste pleje,
som bor i Himlens borg!
Han, som kan stormen binde,
hvem bølgen lyde må,
han kan og vejen finde,
hvorpå din fod kan gå
Den danske Salmebog 36.

Folkekirkens Nødhjælp

Dåbsgudstjeneste

Ved landsindsamlingen den 11. marts blev
der i Ellevang Sogn indsamlet 26.372,50 kr.
Der var en del der gav et bidrag via MobilePay, så det indsamlede beløb er noget højere end det anførte.

Der afholdes dåbsgudstjeneste i Ellevang Kirke
lørdag den 23. juni 2018 kl. 11 ved Pia Elisabeth Pedersen.

Der var ikke indsamlere nok til at dække hele
sognet, så vi beklager hvis nogen har ventet
forgæves med pengene parat.

Dåbstræf i Ellevang Kirke
for de femårige

Tak til indsamlerne og tak til dem der gav et
bidrag.
Birgit Ank

Årets dåbstræf for de femårige finder sted søndag
den 17. juni 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 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 i den opgave det
er, 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

Pia Elisabeth Pedersen (efter inspiration fra Lisa
Bremer, der har lavet mælkebøttelabyrinten på græs)

Frivillig?

Højskoleudflugt
til Børglum Kloster

Har du tid og lyst til at indgå et samarbejde med andre ved kirken, så er der brug for hjælpende hænder
i forbindelse med Kirke Caféen og familiegudstjenesterne ”Gud & mad”. Som omtalt andet steds i bladet
kan man også melde sig som besøgsven. At være frivillig er ikke alene at yde noget, det er mindst lige så
meget at få noget igen. Det er både sjovt og givende
og det er en god måde at mærke den sammenhæng,
vi alle sammen står i ved kirken.
Henvendelse kan ske til en af de ansatte eller til kirkekontoret på tlf. 86 21 28 09.

Sommerudstilling
Vibeke Gonge, som har atelier Sct. Pauls Kirkeplads 9B, udstiller et udvalg af sine billeder i Ellevang Kirke fra den 13. juli til den 13. august.
Der er fernisering søndag den 15. juli efter højmessen kl. ca. 11.15.
Udstillingen vil kunne
ses i kirkens åbningstid og i forbindelse
med koncerterne der
foregår i samme periode.
Vibeke Gonge har en hjemmeside:
www.vibekegonge.com

Højskoleudflugten finder i år sted torsdag den 24. maj.
Vi skal i år besøge Børglum Kloster, der byder på mange forskellige oplevelser og udstillinger.
www.boerglumkloster.dk
Vi starter som vanligt fra Ellevang Kirke kl. 8 og kører
mod nord. Vi finder et passende sted undervejs, hvor
vi kan drikke en kop medbragt formiddagskaffe og
spise et rundstykke.
Når vi ankommer til Børglum får vi en rundvisning, og
efter vi har spist madpakker i munkestuen, er der tid
på egen hånd, indtil vi samles og drikker kaffe i Café
Vognporten kl. 14.30.
Der er forskelligt at opleve på Børglum Kloster: En
permanent udstilling om frihedskæmperen Kaptajn
Christian Michael Rottbøll. Man følger en del af hans
liv over Berlin, Argentina og Finland indtil hans død i
frihedskampen den 26. september 1942.
En permanent kjoleudstilling om ”Kunsten at klæde
sig”. Højhalset, nedringet, lang eller kort? Udstillingen viser kvindemode gennem et helt århundrede.
Denne sommers kunstudstilling på Børglum Kloster
er ved kunstnerne Bernhard Lipsøe og Kirsten Tofte
Jensen. Deres værker er udstillede i den nyrenoverede hestestald.

Ud over udstillingerne kan broderiinteresserede nyde
den fantastiske kopi af Bayeuxtapetet – også kaldet
”Verdens ældste Tegneserie”.
Børglum klosters kirkerum tiltrækker sig også besøgende. Kirken bruges stadig til søndagsgudstjenester
og mange koncerter.
Endelig er der en spændende butik og en urtehave,
hvor vi kan studere munkenes urter og se et mindesmærke for Kaptajn Christian Michael Rottbøll og ikke
mindst Café Vognporten, hvor vi slutter vores besøg
af med kaffe og dagens chokoladekage.
Vi forventes at være hjemme senest kl. 17.30.
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. 86 21 28 09.
Pia Elisabeth Pedersen

Pilgrimsvandring

Sommervandringer

Kirkens dåbskjole

Som i de senere år inviteres der 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.

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 16. maj, den 11.
og 18. juli og den 22. 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.

Ellevang Kirke har fået en dåbskjole. Den er strikket
af medlem af menighedsrådet og dåbskludestrikkeklubben Kirsten Fode. Kjolen udlånes gratis.

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 vores lokalområde begynder med deltagelse i højmessen i Ellevang Kirke søndag
den 24. juni, derefter fortsætter vi den kommende uge
fra mandag den 25. juni til og med lørdag den 30. 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.
Pia Elisabeth Pedersen

Pia Elisabeth Pedersen

Hvis man mangler en dåbskjole til sit barns dåb, kan
kjolen lånes i Ellevang Kirke i ugen op til dåben og
afleveres igen ugen efter dåben. Man henvender sig
blot på kirkekontoret eller på 86 21 28 09.

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

Musikalsk tidsrejse med
stort kor og strygekvartet
Søndag den 6. maj kl. 16.00
Randers Bykor og Stillingkoret
Strygekvartet
Claus Pedersen, klaver og orgel
Niels Jørgen Tranberg, korleder og sangsolist
Værker af J.S. Bach, Mozart, Fauré, Gjeilo, Lauridsen mv.
Entré kr. 50,- Forsalg på www.ellevangkirke.dk
Denne koncert er resultatet af et frugtbart samarbejde mellem de to store blandede kor Randers Bykor
og Stillingkoret, som her ledes af Niels Jørgen Tranberg, uddannet sanger, organist og korleder. Det over
100 mand store kor vil både synge satser uden ledsagelse og musik som både skal akkompagneres af
en talentfuld strygekvartet og kirkens organist Claus
Pedersen på kirkens nye flygel. Ved koncerten fremføres velklingende kormusik fra forskellige tidsaldre
lige fra gregoriansk musik over J.S. Bachs Jesus bleibet meine Freude, Mozarts Ave verum og Faurés Cantique de Jean Racine til nyere kirkemusik af Ola Gjeilo,
Will Todd og ikke mindst Morten Lauridsens O magnum Mysterium.

Korkoncert
Søndag den 3. juni kl. 16.00
Østjysk Kammerkor blev stiftet i 2015, og består af
26 sangere fra Aarhus og omegn. Det er rutinerede
sangere med solid baggrund i diverse aarhusianske
kor, som de enten har været eller stadig er medlem af.
Den 2. april 2017 havde koret en vellykket debutkoncert i Skæring Kirke, og det er fremdeles efterspurgt
til koncerter i tiden fremover.
Østjysk Kammerkor synger et bredt á cappella repertoire, der spænder fra romantikken til nyere tid.
På korets program finder man navne som Mendelssohn, Rheinberger og Grieg, og fra nyere tid Carl Niel-

sen, Morten Lauridsen, Knut Nystedt og Michael Bojesen. På repertoiret findes også danske salmer og
sange, tilpasset årstiderne og højtiderne. Korets dirigent, Erling Lindgren, bidrager også med såvel korarrangementer som egne kompositioner.

Aarhus Sommerfestival 2018
i uge 29-31 (den 15/7-2/8)
Endnu engang bydes der i sommerperioden på kammermusik af højeste kaliber på torsdage og søndage i
uge 29-31, altså i perioden den 15. juli – den 2. august.
Seks fantastiske koncerter er nu snart på plads og
beskrives her i korthed. For mere detaljeret info om
program og musikere kan man følge kirkens hjemmeside www.ellevangkirke.dk eller tilmelde sig kirkens nyhedsbrev.
Koncerterne kort beskrevet:
(Alle koncerter er kl. 19.30)
Søndag den 15.7: Jutlandia Saxophone Quartet
åbner festivalen med et brag og kan med tyve års

intens koncertvirksomhed og musikalsk fordybelse
uden tøven kalde sig én af landets absolut førende
saxofonkvartetter.
Entré kr. 100,-/50,- stud. Partoutkort kr. 400,Forsalg på www.ellevangkirke.dk

Søndag den 29.7: Trio con Brio Copenhagen. Trioen
har lige indspillet alle Beethovens mesterlige værker
for klavertrio, og udover Beethovens op. 97 ”Archduke”,
er der denne gang både polsk/russiske Weinberg og
danske Per Nørgård på programmet.

Torsdag den 19.7: Program følger.
Søndag den 22.7: Signe Asmussen og Maren
Marie Tange. En af landets førende og mest alsidige
sangere høres her i tæt samarbejde med pianisten
Maren Marie Tange fremføre charmerende, storslåede og smægtende sange af henholdsvis Debussy,
Grieg og Lange-Müller.

Festugekoncert med
J.S. Bachs klaverværker
Lørdag den 1. september kl. 16.00
Niklas Sivelöv (Sverige), klaver
Værker af J.S. Bach
Entré Kr. 50,Forsalg på www.ellevangkirke.dk

Torsdag den 2.8: Lars Ulrik Mortensen Trio er et fantastisk barokensemble med den verdenskendte dansker i samarbejde med violinisten Cecilia Bernardini
og fagottisten Jane Gower på den smukt klingende
dulcian, fagottens forløber. Trioen har specialiseret sig
i tysk og italiensk virtuos barok fra 1600-tallet.

Torsdag den 26.7: Jakob Bangsø (guitar) og Täiga
String Quartet (Berlin). Den talentfulde guitarist Jakob Bangsø ses her i et spændende møde med denne fremadstormende strygekvartet fra Berlin. Vi skal
høre kvintetter af Boccherini og Fauré samt en strygekvartet og varierende konstellationer.

Hen over de næste tre år vil den svenske pianist Niklas Sivelöv, som er klaverprofessor ved Det Kgl. Musikkonservatorium i Kbh., indspille samtlige klaverværker
af J.S. Bach. Sideløbende med dette ambitiøse projekt
turnerer Sivelöv også med Bachs værker, så der bliver
mulighed for at høre musikken live. Ved festugekoncerten i Ellevang vil han opføre et udvalg af de skønne partitaer og de fantastiske engelske suiter på det
nye flygel i Ellevangs kirkerum.
Der serveres vin i pausen.
Claus Pedersen

Stjernepianist fra Georgien

Ellevang Kirkes Børnekor

Lørdag den 8. september kl. 16.00
Nino Kotrikadze, klaver
Værker af Scarlatti, Beethoven, Chopin, Ravel
og Prokofiev
Entré kr. 50,Forsalg på www.ellevangkirke.dk

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 vil af og til optræde ved familiegudstjenester i kirken som Gud & Mad – tirsdag den 8/5 og
den 12/6 kl. 17.00
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 er gratis.
Afslutning på denne sæson:
Tirsdag den 12. juni kl. 14.30.
Opstart efter sommerferien:
Tirsdag den 21. august kl. 14.30. Vi ses!

Klaversolisten Nino Kotrikadze er en talentfuld pianist
fra Georgien som bor og underviser i Lübeck og har
en aktiv koncertvirksomhed. Hun har tidligere besøgt
Ellevang Kirke og vist hvor kompetent en musiker hun
er. Det alsidige program har en stor bredde fra barokken til det 20. århundrede og består først af to sonater af Scarlatti og derefter Beethovens sidste af de 32
sonater, den prægtige op. 111 i c-mol. Efter pausen
skal vi høre Chopins virtuose Scherzo i b-mol og Ravels elegante Sonatine samt Prokofievs fyrige Toccata.
I pausen bydes der på et glas vin.

Nyt flygel doneres
til Ellevang Kirke
Der har længe været et ønske om at anskaffe et flygel til brug udelukkende i kirkerummet, så man ikke
gentagne gange skulle fragte instrumentet fra mødesalen frem og tilbage i løbet af året med slid og
udgifter til følge.
Med en donation fra Købmand Herman Sallings
Fond i efteråret 2017 er det nu lykkedes at anskaffe et flygel af mærket YAMAHA S6 til brug ved kirkens mange aktiviteter lige fra nyere salmer i gudstjenesten til babysalmesang og akkompagnement
af sangsolister samt korledsagelse, solokoncerter og
kammermusik på højeste niveau.
”Købmand Herman Sallings Fond har til formål at
yde støtte til almennyttige og alment velgørende
formål af høj kvalitet, der skaber unikke muligheder
eller oplevelser for borgerne, herunder især inden
for kultur, kirke, sport, uddannelse og velgørenhed.”

Claus Pedersen, korleder

Festugeudstilling 2018
Dette års festuge udstiller er maleren grafikeren Jo Møller. Han har bl.a. lavet illustrationer
til Illiaden og Odysséen til franske udgivelser
og har udført billeder over temaet De 7 laster.
Fernisering søndag den 2. september kl. 11.15.
Se nærmere i næste nummer af kirkebladet og på
www.jomo.dk

En afdeling af fonden støtter værdige formål fortrinsvis i aarhusområdet, herunder bl.a. Kunst og
kultur og Folkekirken, og dermed kunne Ellevang
Kirke komme i betragtning, hvilket vi er meget taknemmelige for.
Den officielle indvielse af flyglet med deltagelse af
næstformand Karin Salling vil finde sted ved en koncert som oplyses senere.
Claus Pedersen

De grønne pigespejdere i Vejlby er en gruppe glade og friske piger, og vi er i omegnen af 50 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 spejderaktiviteter – 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.

Så er dette noget for dig, barn eller voksen, så er du
altid meget velkommen til at kigge forbi i Spejderhuset, Tværmarksvej 20.

Sommerlejr
I år har vi to sommerlejre. Den ene kommer til at foregå i Århus området. Den bliver super hyggelig. Vi skal
lave en masse spændende ting. Lejren bliver en god
forsættelse til vores vikinge-/middelalder emne, som
vi har her i foråret.
Den anden lejr er for vores seniortrop, som skal til
Island på sommerlejr – en tur, som vi glæder os til og
har set frem til længe. Vi skal sove i telt og opleve den
storslåede Islandske natur. Turen har også til formål
at udvikle pigernes sammenhold og samarbejdsevne
både på tværs af klassetrin, spændende fra 5.-8. klasse, samt på tværs af sociale baggrunde. Vi tror på, at
disse piger vil vokse med de udfordringer, de møder
på Island, og at det bidrager til at give dem styrke og
ballast til at udvikle sig individuelt og som gruppe.
For begge lejre gælder, at vi glæder os mega meget til alle de mange oplevelser, der ligger og venter
på os, til at vi skal hygge os og bare have det sjovt
og meget mere.

For yderligere oplysninger kan du også ringe
til vores gruppeleder Marianne tlf. 86 78 68 88,
sende os en mail til dgpvejlby@gmail.com eller
surfe lidt rundt på vores hjemmeside:
www.pigespejder.dk/vejlby

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-troppen har møde
samtidig onsdage fra kl.18.00

Foredrag den 25. juni
kl. 16.00
Henning Lehmann: Fromme, stærke kvinder i
første og andet geled. Kapitler af Ingrid Ulbrichts
og Laurine Lehmanns livshistorier
Ingrid Ulbricht (1870-1937), der for 99 år siden grundlagde ”de grønne pigespejdere”,
havde et 40 år langt fællesskab med Laurine
Lehmann (1872-1937). Dette fællesskab samt
Ingrid Ulbrichts svenske og tyske erfaringer
og fortællinger vil blive belyst og sat ind i deres åndelige og kulturelle kontekst omkring
år 1900. Laurine Lehmann var søster til foredragsholderens bedstefar. Der vil derfor indgå
nogle personlige – erindrende og vurderende – elementer i foredraget, bl.a. omhandlende fænomenet ”mønsterbrud”.

FDF Ellevang-Risskov er for børn og unge mellem 5 og 18 år:

KOM OG LEG MED - HVER MANDAG
Se mødetider for din aldersgruppe
og hvad I skal lave på
www.FDF.dk/ellevang-risskov

frivillige ledere, der elsker at lege
og give børn og unge et ståsted at
møde verden fra.

FDF Ellevang-Risskov er en del af
kirkens tilbud til børn– og unge.
FDF-kredsen har 90 medlemmer
fra Ellevang, Risskov og Vejlby området - heraf en masse engagerede,

Møderne foresgår i FDF huset på
Tværmarksvej 20 (tæt ved Ellevangskolen) eller i FDF kredsens
nye naturværksted i Lisbjerg skov.

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

KONTAKT:
Kredsleder Stine
Lundsgaard 22819962
Formand Simon
Kangas Larsen 20313041
www.FDF.dk/ellevang-risskov
facebook.com/FDFEllevangRisskov
www.naturværksted.dk

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:
Den 23. maj
Den 20. juni
Den 22. august.
Dagsorden opslås i våbenhuset
forud for hvert møde.
Hvor ikke andet er angivet,
er møderne offentlige.
Ellevang Kirkes menighedsråd

MØDEKALENDER
MAJ

JULI

Søndag den 6.

kl. 16.00 Koncert

Onsdag den 11. kl. 9.15 Sommervandring

Tirsdag den 8.

kl. 17.00 Gud & Mad

Søndag den 15. kl. 11.15 Fernisering

Onsdag den 16. kl. 9.15 Sommervandring

Søndag den 15. kl. 19.30 Sommerfestivalkoncert

Onsdag den 23. kl. 19.30 Menighedsrådsmøde

Onsdag den 18. kl. 9.15 Sommervandring

Torsdag den 24. kl. 8.00 Højskoleudflugt

Torsdag den 19. kl. 19.30 Sommerfestivalkoncert
Søndag den 22. kl. 19.30 Sommerfestivalkoncert

JUNI

Torsdag den 26. kl. 19.30 Sommerfestivalkoncert

Søndag den 3.

kl. 16.00 Korkoncert

Søndag den 29. kl. 19.30 Sommerfestivalkoncert

Tirsdag den 12. kl. 17.00 Gud & Mad
Søndag den 17. kl. 14.00 Dåbstræf

AUGUST

Onsdag den 20. kl. 19.30 Menighedsrådsmøde

Torsdag den 2.

Lørdag den 23. kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste

Onsdag den 22. kl. 9.15 Sommervandring

Søndag den 24. kl. 11.15 Pilgrimsvandring

Onsdag den 22. kl. 19.30 Menighedsrådsmøde

kl. 19.30 Sommerfestivalkoncert

Mandag den 25. kl. 9.15 Pilgrimsvandring
Mandag den 25. kl. 16.00 Foredrag

SEPTEMBER

Tirsdag den 26. kl. 9.15 Pilgrimsvandring

Lørdag den 1.

kl. 16.00 Festugekoncert

Onsdag den 27. kl. 9.15 Pilgrimsvandring

Søndag den 2.

kl. 11.15 Festugeudstilling

Torsdag den 28. kl. 9.15 Pilgrimsvandring

Lørdag den 8.

kl. 16.00 Festugekoncert

Fredag

den 29. kl. 9.15 Pilgrimsvandring

Lørdag den 30. kl. 9.15 Pilgrimsvandring

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
Kirkens nyhedsbrev: www.ellevangkirke.dk/nyhedsbrev

Graﬁsk produktion: WERKs Graﬁske Hus a|s, Århus

