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PRÆDIKANTLISTE for Ellevang Kirke september 2018 til januar 2019
September
Søndag den 2.
(14. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 9.
(15. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Tirsdag den 11.
kl. 17.00: Sigurd Barrett og
Simon Kangas Larsen
Søndag den 16.
(16. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Simon Kangas Larsen
Søndag den 23.
(17. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen – høstgudstjeneste
Søndag den 30.
(18. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Søren Jensen
Oktober
Søndag den 7.
(19. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Tirsdag den 9.
kl. 17.00: Simon Kangas Larsen
– Familiegudstjeneste
Søndag den 14.
(20. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 21.
(21. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen

(22. søndag efter trinitatis)
Søndag den 28.
kl. 10.00: Søren Jensen
kl. 14.00: Simon Kangas Larsen
– Børnegudstjeneste BUSK

November
Søndag den 4.
(Alle helgens dag)
kl. 10.00: Søren Jensen
kl. 19.30: Søren Jensen – Musikgudstjeneste

Torsdag den 6.
Optagelser til DR-TV:
kl. 17.00: Simon Kangas Larsen
– Familiegudstjeneste
kl. 19.15: Søren Jensen
– Musikgudstjeneste.
Læs mere side 13.
Søndag den 9.
(2. søndag i advent)
kl. 10.00: Søren Jensen
kl. 16.00: De 9 læsninger – Pia E. Pedersen

Lørdag den 10.
kl. 11.00: Simon Kangas Larsen
– Dåbsgudstjeneste

Søndag den 16.
(3. søndag i advent)
kl. 10.00: Søren Jensen

Søndag den 11.
(24. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Simon Kangas Larsen

Søndag den 23.
(4. søndag i advent)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen

Tirsdag den 13.
kl. 17.00: Simon Kangas Larsen
– Familiegudstjeneste

Søndag den 24.
(Juleaften)
kl. 14.00: Simon Kangas Larsen
– familiegudstjeneste
kl. 15.30: Søren Jensen

Søndag den 18.
(25. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Anders Moe Rasmussen
Søndag den 25.
(Sidste søndag i kirkeåret)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
December
Søndag den 2.
(1. søndag i advent)
kl. 10.00: Simon Kangas Larsen
– Børnegudstjeneste
kl. 19.30: Pia E. Pedersen og kirkens præster

Mandag den 25.
(Juledag)
kl. 10.00: Søren Jensen
Tirsdag den 26.
(2. Juledag)
kl. 10.00: Simon Kangas Larsen
Søndag den 30.
(Julesøndag)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Januar
Tirsdag den 1.
(Nytårsdag)
kl. 16.30: Simon Kangas Larsen

GUDSTJENESTER
PÅ FORTEGÅRDEN september til december 2018
September
Oktober
November
December

Torsdag den 6. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 4. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Søren Jensen
Torsdag den 1. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 6. kl. 14.30:
Julemøde ved deltagelse af kirkens præster,
organist og kirkesanger
Mandag den 24. kl. 11.00:
Julegudstjeneste ved Simon Kangas Larsen

PÅ HEDEVEJ 50 september til december 2018
September
Oktober
November
December

Torsdag den 13. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 11. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Søren Jensen
Torsdag den 8. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 13. kl. 14.30:
Julemøde ved deltagelse af kirkens præster,
organist og kirkesanger
Søndag den 23. kl. 11.00:
Julegudstjeneste ved Søren Jensen

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. 8621 1990. 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.

JEG HAR HAFT EN VÅD SOMMER
En af de bedste ture i bølgerne havde jeg i Vesterhavet
i slutningen af juli. Vinden var i vest, og der var gang i
bølgerne, der viste tænder med skum og sprøjt. Vandet var varmt og vinden frisk og på trods af de store
kræfter, der var på spil, var det en god og sjov oplevelse. Det er Vesterhavet ikke altid, og tanken lå da hele
tiden i baghovedet, at det sjove kunne blive farligt,
hvis jeg ikke passede på. Understrøm, hestehuller og
kraftige bølger gør, at man skal have respekt for havet.
For ligeså livgivende vand kan være, lige så farligt
kan det også blive, hvis man bliver slået om af bølgen og drukner.

Sol og varme har ramt Danmark så eftertrykkeligt, at
sommeren har budt på verdensrekorder i vejr. Svedne
græsplæner, visne haver, ringe høst, afbrændingsforbud. Konsekvenserne af varmen er mange og grundlæggende mangler vi vand. For vand er liv, vand slukker tørsten og vand får ting til at gro. Det ved vi godt,
men med flere ugers tørke denne sommer bliver det
for alvor tydeligt, hvor afhængig vi er af vand.
Jeg har haft en våd sommer. For det bedste sted at blive kølet af i varmen er i vand. Enten på stranden ved
Bellevue, i Vesterhavets bølger eller i en pool, når det
er muligt. Og enhver lejlighed til en dukkert er blevet grebet. Så det har virkeligt været en våd sommer.

I Ellevang Kirke har vi en stor, massiv granitdøbefond.
Den bliver fyldt med vand hver gang vi skal have dåb
i kirken. Her ligger vandet helt stille, men symbolikken med dåbsvandet er så stor og stærk, at tankerne
hurtigt kan flyve til Vesterhavets brusende bølger. For
de tre håndfulde vand er i al sin enkelhed en meget
stærk handling med masser af holdning.
Når barnet bliver båret til døbefonden og bliver døbt
træder det ind i en lang tradition og et stort og stærkt
fællesskab med Gud og med mennesker gennem generationer og over hele jorden. Når man bliver født, er
man sine forældres barn. Når man bliver døbt genfødes man som et Guds barn – og det gælder både om
dåbsbarnet er spæd, et ungt menneske der snart skal
konfirmeres eller man som voksen gerne vil døbes,
hvis man ikke er blevet det tidligere.

Dåbens vand renser og den døbte bliver ren så intet ondt skal skille det fra Gud. Dåbsvandet giver liv
og er et billede på, at Gud giver os livet og er med os
gennem livet. Vand kan samtidig true livet og minder også om døden, som Gud vil redde os gennem
for at give os evigt liv.
Derfor er det de helt store ting, der er på spil for dåbsbarnet, når det bliver Guds barn. Ligesom det er en af
de allerstørste ting for forældrene og familien at barnet bliver født og kommer til verden.
Tilbage til Vesterhavet: Jeg er ikke den eneste, der har
en særlig kærlighed til det store brusende hav. Det tror
jeg mange kan skrive under på, at man bliver draget
af havet og bølgerne.
Den danske gruppe Nephew skrev for nogle år siden en hyldestsang til Vesterhavet. Sangen har ikke
mange ord, og omkvædet lyder: ”Vesterhav, kom nu
og blæs mig i gang. Hjertestarter”.Men med de få ord
siger de også, hvad det er havet kan, nemlig blæse os
igennem så man måske ligefrem føler, at man bliver
genstartet. På mange måder er det det samme, der
sker i dåben: Her bliver vi også blæst igennem af Helligånden, der fylder os og genstarter os og fylder vores liv. Dåben er en hjertestarter.
Simon Kangas Larsen

JO MØLLER udstiller i Ellevang Kirke

BYVANDRING I DET GAMLE VEJLBY

Årets festugeudstiller i Ellevang Kirke er maleren, tegneren og grafikeren, Jo Møller. Han debuterede som billedkunstner på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1977
og har gennem årene udstillet på en lang række af
gallerier og kunstmuseer i ind- og udland. I 1993
foretog han i samarbejde med Randers Kunstmuseum en rejse tilbage til det Sydindien, han havde
oplevet som barn, da hans far, Jens Møller, var udsendt
missionær i 1951-53. Voldsomme oplevelser, som havde brændt sig ind i hans erindring, og som han 40 år senere måtte konfrontere sig med. Det blev til separatudstillingen ”Back from India”
på Randers Kunstmuseum.

”DEN FINE GAMLE FRUE OG HENDES TRE KØNNE DØTRE”

Jo Møllers optagethed af eksistens, religion og ritual er gennemgående træk i
hans kunst. Han arbejder ofte med tematiske processer, med mere eller mindre
definerede litterære oplæg. Hans samarbejde med Galerie Qvadrige i Nice, som
specialiserer sig i unikke udgivelser af originalgrafik, omfatter bl.a. litografier til
Illiaden, Odysseen og Den Guddommelige Komedie. Jo Møllers værker er ekspressive, medrivende og spændende at gå på opdagelse i.
Se og læs mere om Jo Møller: www.jomo.dk

FERNISERING

Lokalhistorisk forening indbyder sammen med 4-sogns-samarbejdet mellem
Vejlby, Risskov, Ellevang og Skelager sogne til en byvandring gennem det gamle Vejlby. Fhv. provst Jens Ole Henriksen vil under vandringen fortælle om, hvordan landsbyen omkring den gamle middelalderkirke i Vejlby (den fine gamle
frue) i løbet af 1900-årene voksede og blev til en stor forstad med hele tre nye
sogne og tilhørende kirker (de tre kønne døtre): Risskov kirke i 1934, Ellevang
kirke i 1974 og Skelager kirke i 1990. Byvandringen slutter i Vejlby sognegård,
hvor dagens tema illustreres via PowerPoint, og hvor menighedsrådene byder
på en forfriskning.
Tidspunkt: Lørdag den 15. september kl. 14.00.
Mødested: Vejlby sognegård

Tema-arrangement om DEMENS
Torsdag den 4. oktober kl. 17–19.30 vil der blive sat fokus på en
række temaer om demens:
• Hvad er demens og hvad betyder det at have en demenssygdom?
• Hvor går man hen, hvis man har brug for hjælp og støtte
i forhold til demens?
• Hvordan er det at være pårørende til en person ramt af demens?

Søndag den 2. september efter højmessen,
ca. kl. 11.20, hvor kunstneren er til stede.

Der vil være oplæg fra demenskoordinator Mathilde Mohrsen,
Aarhus Kommune og fra en pårørende.

Udstillingen kan ses i hele september måned
i kirkens åbningstid.

I pausen vil der være mulighed for at få en sandwich og noget
at drikke.

BABYSALMESANG
Fredag den 7. september kl. 11.00 starter et nyt hold med babysalmesang med
musikpædagog Ingrid Oberborbeck.
Babyerne, som kommer med en eller begge deres forældre, skal være ca. 3-8 måneder gamle. Små børn i den alder har megen glæde af at høre de voksne synge, lave stemmelyde og svare på børnenes egne lyde. Det er dejligt at opleve
de små børns opmærksomhed og fornøjelse, når de hører stemmernes musik.
Vi synger og danser med børnene i favnen gennem kirken til kendte salmer og
sange. Kirkerummets akustik og den varme stemning hjælper også rustne og
uøvede stemmer i gang.
Forløbet strækker sig over 10 gange på følgende datoer: den 7/9, 14/9, 21/9, 28/9,
5/10, 12/10, 26/10, 2/11, 9/11 og 16/11.
Alle er velkomne, men der kan maksimalt være 12 babyer – og deres voksne. Derfor bedes man tilmelde sig på kirkekontoret, tlf. 8621 2809.

Sigurd synger salmer i Ellevang
Tirsdag den 11. september kl. 17.00 spiller Sigurd Barrett op i Ellevang Kirke. I
sin helt nye kirkekoncert ”Sigurd synger salmer for store og små” gendigter han
en række salmer, og vækker både Grundtvig, Brorson, Ingemann og Kingo til live,
i sprog og toner, så både børn og voksne kan forstå hvad der sker.
Alle er velkomne og det er ganske gratis!
Efter koncerten kan du hilse på Sigurd og så er der hotdogs for alle og FDF vil
bage snobrød ved kirken.
Koncerten bliver lavet sammen med Risskov kirke og er startskuddet for efterårets mini-konfirmand undervisning og årets familiegudstjenester.

MØRKNING
Ellevang Kirke vil være åben og der vil være tændt stearinlys i kirken hver torsdag eftermiddag kl. 17 fra november. De fleste torsdage vil være som tidligere
år, hvor vores kirkesanger Marianne Klindt-Jensen synger en salme, der læses en
kort mørkningstekst og vi sidder stille i ca. 20 minutter. Derefter bedes Fadervor
i kor og velsignelsen lyses, før vi går hver til sit.
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.
Den første mørkning er således torsdag den 1. november kl. 17. Der er mørkning/åben kirke samtlige torsdage, undtagen den 6. og den 27. december.
Pia Elisabeth Pedersen

Foredrag om
unge og tro:
Hvad tror du selv?
Tirsdag den 30. oktober kl. 19-21.30.
Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier i København holder oplæg om unge
og tro, med særligt fokus på unge i de ældste folkeskoleklasser.
Konfirmationsforberedelsen er et
’once in a lifetime-forløb’, hvor
store og små
livsspørgsmål
pludselig får en
fast tid i ugeskemaet, og hvor man
som ung udfordres til at
skulle afklare og forklare sig. Det gælder både
de unge men også deres forældre, som denne aften særligt er møntet på.

TRO, HÅB, KÆRLIGHED
– samtalesalon i Ellevang Kirke
Om TRO den 8. november kl. 19-21 ved Simon Kangas Larsen
Om HÅB den 22. november kl. 19-21 ved Søren Jensen
Om KÆRLIGHED den 4. december kl. 19-21 ved Pia Elisabeth Pedersen
Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 13: ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem
er kærligheden”. Det er mange år siden, han skrev sådan, og vi taler stadig om tro, håb og kærlighed, men
hvad betyder de tre ord eller begreber i vores tid, i vores liv? Hvad er indholdet i dem, og kan vi blive klogere som mennesker og bedre til at takle livet og døden og kærligheden ved at vende ordene og det, de
betyder for os hver især.
Vi vil diskutere, samtale og udvide hinandens og egen horisont ved at fordybe os i blot et ord pr. aften –
måske lære hinanden lidt bedre at kende i lokalområdet.
Kom til tre aftener med tre ord og udvid din egen og naboens horisont og snak videre med dem, der ikke
kan være med.
Vi glæder os til at se jer og alle er velkomne.
Simon Kangas Larsen, Søren Jensen og Pia E. Pedersen

RISSKOV KORET
Hvordan kan man som forældre være med
til at skabe rum for refleksion og ’deep talk’.
Hvordan kan man som forældre gribe de
gode anledninger som et konfirmandår giver til at spørge ’Hvad tror du selv?’.

Risskov Koret afholder sin julekoncert torsdag den 13. december kl. 19.30
sammen med kor fra Silkeborg og Sejs i Ellevang.
Der er gratis adgang.

Dåbsklude
og dragter
til krybbespil
En lille gruppe fra sognet har det sidste halve år strikket dåbsklude til at
tørre den døbtes hoved med. Kludene er blevet godt modtaget af dåbsforældrene, så vi vil gerne fortsætte
med at strikke.
Da vi var kommet i gang med håndarbejdet opstod ønsket om, at få dragter til børnehavebørnenes krybbespil
i kirken. Så efter ønske fra præsterne
vil vi også forsøge at sy nogle dragter til de vise mænd, hyrderne og Josef og Maria.
Vi syr og strikker den første onsdag
i hver måned klokken 10.30 til 12.00.
Første gang er den 5. september!
Har du lyst til at være med til at sy eller strikke, er du meget velkommen.
Vi starter igen efter sommeren den 5.
september i sognegården.
Lise Mahncke og Kirsten Fode

HØJSKOLEFORMIDDAGE
efteråret 2018
Tirsdag den 11. september kl. 10
Årets festugekunstner ved Jo Møller
Årets festugekunstner Jo Møller har sagt ja til at tilbringe denne formiddag med os, omgivet af den del af sin
alsidige kunst, som han gerne vil dele med os en måneds tid. Han vil gennemgå nogle af de udstillede billeder,
og vi kan spørge ind til den kunstneriske proces. Der vil være fokus på temaer, der optræder i nogle af hans billeder f.eks. ”Engle/dæmoner” og ”De 7 laster”.
For nærmere omtale af Jo Møller og hans kunst se andetsteds i kirkebladet.

Tirsdag den 30. oktober kl. 10
Fra Lindisfarne til Canterbury ved Hans Jørgen Frederiksen
Vi fordyber os denne formiddag i engelsk kirkekultur og -kunst fra grundlæggelsen af ærkebispesædet Canterbury i 597 til Henrik den Ottendes reformation i 1530’rne.
Hans Jørgen Frederiksen er lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet.

Tirsdag den 20. november kl. 10
Johannes V. Jensen og hans forfatterskab ved Per Dahl
Foredraget om Johannes V. Jensen og hans forfatterskab giver først en introduktion til det meget store forfatterskab. Derefter ser vi nærmere på et par af hans kendte digte og især på de Himmerlandshistorier, der betød hans gennembrud som forfatter og blev en væsentlig begrundelse for at tildele ham Nobelprisen i 1944.
Per Dahl var 1976-2017 ansat ved Afdeling for Litteraturhistorie på Århus Universitet og har bl.a. skrevet om
Georg Brandes, Herman Bang, Johannes V. Jensen og Thorkild Bjørnvig. Han er medudgiver af Johannes V. Jensens Samlede Digte, bind 1-2, 2006, og Himmerlandshistorier, bind 1-2, 2018. Per Dahl har medvirket til de udstillinger, man kan se i Johannes V. Jensen Museet i Farsø.

STUDIEKREDS

JULETRÆSFEST

I efteråret er enhver med interesse for skønlitteratur
velkommen til at deltage i en studiekreds, hvor vi koncentrerer os om den store russiske forfatter Fjodor
Dostojevskij (1821-1881). Vi vil læse ham med særligt
henblik på at belyse hans forhold til kristendommen
og på kristendommens indflydelse på forfatterskabet.

FREDAG DEN 28. DECEMBER KL. 14.30

Vi begynder med at læse den lille roman: Dobbeltgængeren. Romanen er nyoversat i 2017, men kan
også erhverves i genoptryk ellers har biblioteket den.

Alle er velkomne!

Traditionen tro holder vi også i år juletræsfest i Ellevang Kirke. Vi går om juletræet og synger julesalmer og leger de gamle sanglege, kalder på julemanden og får godteposer, hvis julemanden har husket at få dem med! Under alle omstændigheder serveres der juice, kaffe og julekringle. Vi håber at
både store og små, unge og gamle har tid og lyst vil være med, så vi kan danne en lang kæde omkring
juletræet i det store mødelokale.

De tre mødeaftner er fastsat til følgende onsdage:
den 3.10., den 7.11 og 5.12., hver gang kl. 19.30.

FOLKEKIRKESAMVIRKET

Alle er velkomne til at deltage.
Søren Jensen

Som sognebarn i Ellevang kan du uden betaling deltage i Folkekirkesamvirkets aktiviteter
– sorggruppe for voksne, sorggruppe for børn, kommunikationsforløb for ægtepar mm.
Hvis du har lyst til at være med på holdet som frivillig i by- og nattelivet, kan du melde
dig til KIRKE CARE
Kirke Care er en fælleskirkelig forening, som er kommet til Aarhus efter initiativ fra Folkekirkesamvirket.
Målet er at skabe kontakt i nattelivet, så unge og udsatte bekræftes i deres værdi som
mennesker. Der samarbejdes med Natteravnene, Aarhus Kommune, Kirkens Korshær, politi, dørmænd m.fl.
Som Kirke Care skal man være fyldt 25 år og have gennemført Kirke Care frivillig-kurset.
Yderligere information: www.folkekirkesamvirket.dk

Musikgudstjenester

RETRÆTE I ELLEVANG KIRKE
Som sidste år inviteres der 2 gange i efteråret til retræteweekend i Ellevang Kirke

HØSTRETRÆTE
DEN 22.-23. SEPTEMBER KL. 10.00
Vi mødes i det store mødelokale kl. 10.30 og ankommer og lander med hinanden over en kop kaffe eller the. I løbet af dagen serveres der en let frokost,
frugt, kaffe og the. Om lørdagen arbejder vi med et
problemfelt, der er vigtigt for os hver især. Der vil
være perioder med samtale og perioder med stilhed. Hvis vejret og kroppens formåen tillader det,
vil der være plads til at gå en tur.
Vores retræte lørdag slutter kl. 17, og vi mødes igen
søndag morgen kl. 8.30 for at arbejde med søndagens evangelietekst og deltage i gudstjenesten, der
er efterårets høstgudstjeneste. Vores høstretræte afsluttes med gudstjenesten og enten går man hjem
derefter eller deltager i høstfrokosten.

RETRÆTEDAG MED LABYRINTGANG
DEN 20.-21. OKTOBER
Labyrinten er et ældgammelt symbol for mennesket på dets livsvej. Den er et såkaldt arketypisk
symbol, som er blevet brugt i mere end 3000 år verden rundt. Meget tidligt i kristendommens historie
fandt den sin indgang i kirken og er også den dag i
dag til gavn og glæde for mange mennesker både
som sjov leg og som en metode til fordybelse, til

selverkendelse og til at få vejledning af Gud til livet.
Vi vil på retrætelørdagen bruge labyrinten og give
mulighed for den enkelte til at afprøve om dette
symbol duer for én. Retrætedagen vil indeholde
både undervisning, tid til stilhed, tid til udveksling
og selvfølgelig god tid til meditativ labyrintgang.
Vores labyrintdag ledes af Lisa Bremer, der er uddannet retræteleder, sognepræst og kunstner. Lisa
Bremer har beskæftiget sig med labyrintsymbolet
i mere end 10 år.
Vi mødes i det store mødelokale kl. 10.00 til rolig
ankomst, og igen serveres der en let frokost, kaffe,
the og lidt frugt. Retrætelørdagen slutter kl. 17, og
vi mødes igen søndag morgen kl. 8.30 og arbejder
med søndagens evangelietekst og deltager i gudstjenesten. Vi afslutter denne retræte med opsamling og kaffe efter gudstjenesten. Retræten slutter
senest kl. 12.30.
Weekendretræterne gennemføres med min. 4 og
max. 16 deltagere. Alle er velkomne under forudsætningen først til mølle princippet.
Man er velkommen til at ringe og høre nærmere,
og ellers er der tilmelding til undertegnede på sms
eller tlf. 4017 6311.
Pia Elisabeth Pedersen

I efteråret er der to musikgudstjenester i Ellevang Kirke. Den første ligger Allehelgensdag og tager både
hvad læsninger og musik angår farve af dagens tema.
Den anden ligger i begyndelsen af december og bliver optaget til fjernsynet. Ved tilrettelæggelsen af
gudstjenesten har vi ofte haft den engelske evensong som forbillede, hvor nogle af messens klassiske
led har været en del af det musikalske islæt ved gudstjenesten bistået af organisten og af dygtige korsangere. Der er tekstlæsninger, fællessalmer og bøn, men
der er ingen prædiken.
Der er musikgudstjeneste kl. 19.30 den 4. november
og den 6. december kl. 17.00.
Claus Pedersen og Søren Jensen

De 9 læsninger
Ved musikgudstjenesten den 9. december kl. 16.00
fremføres de 9 læsninger efter engelsk tradition som
en optakt til julen. Læsningerne spænder fra skabelsen til Jesu fødsel.
Hvis man har lyst til at være med som oplæser, er man
hjertelig velkommen til at henvende sig på kirkekontoret. Tlf. 8621 4180. Kor og solister, Claus Pedersen,
orgel og korledelse.

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

Gudstjenester for børn og familier
Efteråret byder på en række gudstjenester for børn og familier.
I forlængelse af Sigurd Barretts koncert vil de alle tage udgangspunkt i vores store sangskat.
Efter hverdagsgudstjenesterne er der fællesspisning for hele familien.
Tirsdag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Torsdag
Mandag

den 11. september
den 9. oktober
den 28. oktober
den 13. november
den 2. december
den 6. december
den 24. december

kl. 17.00:
kl. 17.00:
kl. 14.00:
kl. 17.00:
kl. 10.00:
kl. 17.00:
kl. 14.30:

Kirkekoncert med Sigurd Barrett
Gud og Mad familiegudstjeneste
BUSK-gudstjeneste.
Gud og Mad familiegudstjeneste
Adventssøndag med afslutning af årets mini-konfirmand forløb.
Familiegudstjeneste med tv-optagelser.
Juleaftensgudstjeneste – især for familier.

Man henvender sig blot på kirkekontoret eller på tlf.: 86 21 28 09.

ONSDAG
den 19. september 2018
Hvad foregår der egentlig
i Ellevang Kirke?
Få indblik i økonomi og aktiviteter i kirken, giv din mening til kende og fortæl,
hvad du måske kunne ønske dig.
Alle er velkomne.
Mødet starter kl. 19.00

Tilmeld dig kirkens
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

Frivillig?
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”. Man kan 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.

DE 9 LÆSNINGER – GUDSTJENESTEN GENTÆNKT
Man taler i disse år meget om borgerinddragelse og
brugerinddragelse både f.eks. i byudvikling og udvikling i mange kommercielle sammenhænge. Ideen er,
at de mennesker, som skal ende med at bruge en bygning, et produkt, en service, måske et stykke software,
selv skal deltage i udviklingen for, at man er sikker på,
at resultatet bliver vedkommende, relevant og i det
hele taget brugbart. Der kan være forskellige motiver for denne inddragelse. For mig at se har grundtanken altid været demokratisk: At man forlader tanken
om at blive serviceret og i stedet selv tager ejerskab.

MENIGHEDSINDDRAGELSE
Hvor er så koblingen fra borgerinddragelse til De 9
læsninger? Om man bliver serviceret til en almindelig gudstjeneste er måske så meget sagt. På engelsk
er betegnelsen for en gudstjeneste ganske vist ”service”, men betydningen er vel nok, at man tjener Gud
og ikke f.eks., at præsten tjener menigheden. Men hvis
man nu kunne komme i tvivl – hvorfor så ikke tænke gudstjenesten lidt anderledes? Det er netop, hvad
man gør med De 9 læsninger – her er der nemlig oplæsning af 9 tekster foretaget af menigheden – dvs.
det kan være din nabo, din nabos netop konfirmerede datter, pensionisten fra seniorbadminton eller professoren fra biologi på Aarhus Universitet, som læser
korte passager op, som spænder fra skabelsesberetningen til juleevangeliet med Jesu fødsel. Herimellem
iblandes salmer og korsang. Alting står således i modsætning til en almindelig gudstjeneste fuldstændigt
rent, og fortolkes eller formidles altså ikke i en præ-

diken. Det er op til deltageren selv at skabe mening
i teksterne og salmerne.

EN INTENS OG MEGET JULET OPLEVELSE
Sidste år tog Ellevang Kirke traditionen med De 9 læsninger op. Jeg var selv en af de 9 deltagere, der skulle
læse op. Jeg går normalt kun i kirke med mine børn til
Gud & Mad og går f.eks. ikke i kirke Juleaftens dag, fordi jeg nyder den pludselige fred derhjemme, når alle
de andre i familien traver i kirke. Men de 9 læsninger gjorde noget ved mig. Teksten skulle forberedes.
Jeg synes selv, jeg var heldig at få, efter min mening,
den mest gribende af alle teksterne, nemlig starten
af Lukasevangeliet kapitel 2, hvor mit stykke slutter
med ”og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte
ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads
til dem i herberget”. Den rummer alt det uforståelige,
man kan huske helt tilbage fra børnehavens lærdom
om Jesus: Et lille barn blev født i en lade under de fattigste kår – et lille skrøbeligt barn, der skulle vise sig at
få så stor betydning for hele verden, også 2000 år senere, blev lagt i en krybbe i en stald. På en gang uforståeligt og meget konkret og virkeligt.

GØR DOG JULEN TIL DIN EGEN
Den danske, nu legendariske rapper, M.C. Einar har
taget netop denne teksts intro og på intelligent vis
omsat den til starten på hans julerap. Således kan flere danskere nok, i hvert fald af den yngre generation,
citere hans ord, ”Det skete i de dage i november engang, at de første kataloger satte hyggen i gang”.M.C.

Einars tekst indfanger på bedste vis den dobbelthed,
som mange mennesker i dag har ved julen, men som
jeg personligt synes burde være irrelevant og overflødig – hvis du synes julen er blevet for overfladisk
og kommerciel med sin forbrugerisme manifesteret
ved sine julekataloger – så skab din egen udgave af
julen, hvor du selv bestemmer, hvad du vil have ud
af den. Hvor du nyder alt det gode, og gør det godt
for andre. Og hvor du måske tager i kirke og synger
nogle dejlige sange og måske hører din nabo eller
genbo læse en tekst op.

BØRNENE SKAL MED
Jeg glæder mig i hvert fald til dette års 9 læsninger,
som finder sted 9. december, og det er med garanti,
at jeg vil have både min kone og mine børn på 6 og
9 med, samtidig med, at jeg vil invitere alle fra vejen
med. For de 9 læsninger er et eksempel på jul i sin reneste form: Blottet for forbrugerisme og kogt ned til
en dejlig begivenhed, hvor ingen fortæller dig, hvad
julen handler om – det er nemlig dig, der bestemmer.

ET GLAS GØR GODT
PS: En udbredt myte siger, at De 9 læsninger i England faktisk opstod for at holde mændene fra at gå
på pub. Hvor meget sandhed der er i dén historie, ved
jeg af gode grunde ikke. I Ellevang Kirke serveres der
et glas vin efter begivenheden – så her kan man da i
sandhed tale om, at man prøver at indfange ethvert
sognebarns interesse.
Jens Hofman Hansen

DR optager
tv-gudstjenester
i Ellevang Kirke
Torsdag den 6. december
optager DR to tv-gudstjenester
i Ellevang kirke:
• kl. 17.00 en børnefamiliegudstjeneste og
• kl. 19.30 en gudstjeneste
med ekstra fokus på musik.
Gudstjenesterne bliver vist i tv til
januar 2019, hvor hele Danmark
kan komme med i kirke i Ellevang.
Ved begge gudstjenester skal der
være menighed med i kirken og
derfor er alle inviteret til at være
med til de to gudstjenester
– gerne begge to.
Mellem de to gudstjenester bliver
der serveret mad.
Mere information følger
på kirkens hjemmeside
og nyhedsbrev.

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

FESTUGEKONCERT
MED BACH OG BEETHOVEN

FLYGELINDVIELSE
MED VIRTUOS PIANIST

Lørdag den 1. september kl. 16.00

Lørdag den 8. september kl. 16.00

Niklas Sivelöv (Sverige/DK), klaver
Værker af J.S. Bach og Beethoven
Entré kr. 50,Forsalg på www.ellevangkirke.dk

Nino Kotrikadze, klaver (Georgien/Tyskland)
Værker af Scarlatti, Beethoven, Chopin,
Ravel og Prokofiev
Entré kr. 50,Forsalg på www.ellevangkirke.dk

Den svenske pianist Niklas Sivelöv er klaverprofessor
ved Det Kgl. Musikkonservatorium i København og
samtidig kendt for sin store koncertvirksomhed og
omfattende CD-produktion i forskellige genrer. Ved
indspilninger og ved de efterhånden mange besøg
i Ellevang Kirke har han vist sin store alsidighed i såvel det klassiske repertoire som egne værker og improvisation.
Hen over de næste tre år vil den svenske pianist Niklas Sivelöv indspille samtlige klaverværker af J.S. Bach.
Sideløbende med dette ambitiøse projekt turnerer Sivelöv med både Bach og Beethovens værker, så vi kan
opleve musikken live. Ved festugekoncerten i Ellevang
vil han opføre et udvalg af Bachs engelske suiter samt
to sonater af Beethoven på det nye flygel i Ellevangs
kirkerum. Der serveres vin i pausen.

Købmand Herman Sallings Fond har doneret et
flygel til Ellevang Kirke. Flyglet har nu gjort glæde i
nogle måneder og kan ved denne koncert få sin officielle indvielse.
Aftenens solist, Nino Kotrikadze er en meget 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.

KONCERT FOR CELLO OG ORGEL
Lørdag den 27. oktober kl. 16.00
Jane Fredens, cello
Claus Pedersen, orgel
Værker af Dvorak, J.S. Bach m. fl.

MUSIKGUDSTJENESTE MED
J.S. BACHS ”JESU MEINE FREUDE”
Søndag den 4. november kl. 19.30
Der medvirker fem professionelle sangere
Claus Pedersen, orgel og korledelse
Som musikalske indslag mellem salmer, bøn og læsninger opføres J.S. Bachs fem-stemmige Motet ”Jesu,
meine Freude”.

SONATER MED ZIMMERMANN
Tirsdag den 9. oktober kl. 19.30
Antina Hugosson (S/NL), barokviolin
Inka Döring (D), barokcello
Lars Colding Wolf, cembalo
Sonater af Corelli, Fontana, Francour, Händel m.fl.
Entré kr. 50,-

De to musikere er begge uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og har såmænd gået på samme
årgang. De er nu gået sammen om at lave et program
for den meget velklingende kombination af orgel og
cello og der vil også forekomme soloværker for begge instrumenter.
Claus Pedersen er Ellevang Kirkes organist og Jane
Fredens er ansat som cellist i Randers Kammerorkester. Ved koncerten spiller de værker af J.S. Bach,
Dvorak mv.

Ensemble Zimmermann er et barokensemble, som
kan variere i størrelse, alt efter om der skal opføres
kantater, oratorier, messer eller sonater. Det sidste er
aktuelt denne aften, så vi har at gøre med en eksklusiv
trio bestående af den svenske stjerneviolinist Antina
Hugosson, som også er ansat i Concerto Copenhagen
og endda i det forum er udnævnt til årets musiker, og
ensemblets enestående leder, organist Lars Colding
Wolf, som vil betjene cembaloet samt endnu én af ensemblets talentfulde musikere, Inka Döring på barokcello. Der bliver både fremført sonater for trioen samt
soloværker for de enkelte instrumenter.

Antina Hugosson har
i Ensemble Zimmermann arbejdet sammen med Lars Colding Wolf de sidste
15 år. Som studerende i Malmö blev den
svenske violinists interesse for tidlig musik vakt gennem mødet med Peter Spissky,
og senere uddannede
hun sig som barokviolinist i Holland hos Enrico Gatti. Antina Hugosson er
i dag bosiddende i Holland og spiller med flere betydningsfulde barokensembler i Skandinavien, Frankrig og Belgien. I 2014 modtog hun Léonie Sonnings
Musikstipendium.
Fra Berlin kommer cellisten Inka Döring, der har specialiseret sig i barokkens continuospil. Et talent, der
har bragt hende rundt i det meste af verden med orkestre som Akademie für Alte Musik Berlin, Elbipolis
Hamburg og Anima Eterna Brugge. Zimmermann har
nydt godt af hendes spil i en årrække.
Lars Colding Wolf er organist og cembalist med debut i 2002 efter studier hos Lars Ulrik Mortensen. Han
underviser på Det Jyske Musikkonservatorium og har
som leder af Ensemble Zimmermann opført utallige
af barokkens perler bl.a. i Ellevang Kirke. Han har senest udgivet en indspilning af J.S. Bachs Clavierübung
3. Teil på orglet i Musikkens Hus Aalborg.

De tre musikere spiller violinsonater af Fontana, Corelli, Händel og Francour og cembaloværker af J. de
la Guerre og C.E.P. Bach.

CAFÉ KONCERT MED
HAMMONDJAZZ OG UFFE STEEN
Lørdag den 24. november kl. 14-16
Organic3
Uffe Steen, guitar
Niels Ole Sørensen, Hammond B3
Esben Bach, trommer
feat. Samuel Hejslet, saxofon
Så er der igen kirkecafé, hvor dørene åbnes kl. 14.00
til kirkens mødesal med stort kagebord, kaffe og te.
Kl. 14.30 vil Organic3 levere musikken til denne eftermiddag under mere uformelle rammer.

Man vil opleve en eftermiddag hvor kirkens mødesal bliver fyldt med fantastiske stemninger, bl.a. skabt
af Uffe Steens flotte tone og virtuose guitarspil. Han
modtog Ben Websterprisen 2015 og har spillet med
alle de største navne både nationalt og internationalt. Hammondorglets mange facetter frembringes
af Niels Ole Sørensen, som bl.a. har modtaget P8 Jazz
Prisen 2015. Vellyden er blandet med smagfuldt trommespil fra en af Danmarks absolut bedste groovemasters, Esben Bach. Med sig har trioen inviteret saxofonisten Michael Bladt, som bl.a. kendes fra Aarhus
Jazzorkester.

JULEKONCERT MED
THISTED DRENGE-MANDSKOR
Tirsdag den 11. december kl. 19.30
Thisted drenge-mandskor
Niels Granvig, korleder
Svend Ole Kombak, klaver og orgel
Dansk og engelsk julemusik

Programmet til koncerten vil koncentrere sig omkring
velkendte salmemelodier, men i en helt anden indpakning end den sædvanlige, og tillige souljazz af
bedste skuffe. Så velkommen til en anderledes og
berigende musikalsk oplevelse!

TELEMANN-KANTATE TIL
KIRKENS FØDSELSDAG
Søndag den 2. december kl. 19.30
Jette Rosendal, violin og sang
Marianne Klindt-Jensen, sang
Claus Pedersen, orgel
Kirkens præster
Ved festgudstjenesten opføres Georg Philipp Telemann (1681-1767): Kantate til 1. søndag i advent
”Erwachet zum Kriegen”

Thisted Kirke har en god og lang tradition med drengekor og med dirigenter som Gwyn Hudgson, Preben
Nørregård og nu Niels Granvig har koret placeret sig
som et af landets bedste drengekor.
Koret synger med ved alle højmesser i kirken og har
en meget høj koncertaktivitet. Af repertoire kan nævnes klassiske værker som Bachs h-mol Messe, Juleoratoriet, Händels Messias og Brittens Warrequiem
samt et hav af dansk og engelsk julemusik. Koret har
altid haft et tæt samarbejde med Aalborg Symfoniorkester om de større værker og siden 1995 har koret udgivet en lang række indspilninger. Omfattende
koncertrejser har bragt koret til bl.a. Florida, London,
Sidney og New York og altid med de fineste anmeldelser af deres optræden.

GRÆNSEFORENINGEN I AARHUS

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.
Gud & Mad, hvor koret ofte synger, ligger på tirsdag den
11/9, 9/10 og 13/11 – alle dage kl. 17.00.
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. 14.30-15.30 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 undervisning samt stævner er indtil videre gratis.
Opstart efter sommerferien:
Tirsdag den 21. august kl. 14.30.
Vi ses!
Claus Pedersen, korleder

Mandag 17. september
Ambassadør i Berlin, Friis Arne Pedersen fortæller om ”Grænselands relationers betydning for det tysk/danske
forhold og Tysklands globale rolle”.

Mandag 22. oktober
Forfatteren Knud Romer Jørgensen
fortæller om ”Die hüggeligen Dänen
– Den danske selvforståelse i tysk
perspektiv”.

Mandag 19. november
Malene Fenger-Grøndahl fortæller
om ”Sigøjnere – frihedens folk” indtryk
og erfaringer fra rejser i romamiljøer i
12 lande.

Mandag 3. december
Adventsmøde med Johan Herold
ved klaveret

Alle møder begynder kl. 19.30.
Alle i sognet er velkomne.
Der opkræves kr. 50,00 for deltagelse.
Tilmelding til møderne senest
3 hverdage før mødet til
partsch@stofanet.dk eller 2361 4092

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

MØDEKALENDER
AUGUST
Tirsdag den 21. kl. 14.30 Sæsonstart for Børnekoret
SEPTEMBER
Lørdag den 1.
Søndag den 2.
Onsdag den 5.
Fredag den 7.
Lørdag den 8.
Tirsdag den 11.
Tirsdag den 11.

kl. 16.00
kl. 11.20
kl. 10.30
kl. 11.00
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 17.00

Fredag
Lørdag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Fredag

kl. 11.00
kl. 14.00
kl. 19.30
kl. 11.00
kl.10.00:
kl. 10.00
kl. 11.00

den 14.
den 15.
den 19.
den 21.
den 22.
den 23.
den 28.

OKTOBER
Onsdag den 3.
Onsdag den 3.
Torsdag den 4.
Fredag den 5.
Tirsdag den 9.
Tirsdag den 9.
Fredag den 12.
Torsdag den 14.
Lørdag den 20.
Onsdag den 24.
Fredag den 26.
Lørdag den 27.
Søndag den 28.
Tirsdag den 30.

kl. 10.30
kl. 19.30
kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 17.00
kl. 19.30
kl. 11.00
kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 19.30
kl. 11.00
kl. 16.00
kl. 14.00
kl. 19.30

Festugekoncert
Festugeudstilling
Strikke- og syklub
Babysalmesang
Flygelindvielse
Højskoleformiddag
Familiegudstjeneste
med Sigurd Barret
Babysalmesang
Byvandring i Vejlby
Menighedsrådsmøde
Babysalmesang
Høstretræte
Høstgudstjeneste/kirkefrokost
Babysalmesang

Strikke- og syklub
Studiekreds
Temamøde om demens
Babysalmesang
Familiegudstjeneste
Koncert
Babysalmesang
Temamøde om demens
Retræte med labyrintgang
Menighedsrådsmøde
Babysalmesang
Koncert
Børnegudstjeneste BUSK
Foredrag

NOVEMBER
Torsdag den 1.
Fredag den 2.
Søndag den 4.
Onsdag den 7.
Onsdag den 7.
Torsdag den 8.
Torsdag den 8.
Fredag den 9.
Tirsdag den 13.
Torsdag den 15.
Fredag den 16.
Tirsdag den 20.
Onsdag den 21.
Torsdag den 22.
Torsdag den 22.
Lørdag den 24.
Torsdag den 29.

kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 19.30
kl. 10.30
kl. 19.30
kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 11.00
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 10.00
kl. 19.30
kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 14.00
kl. 17.00

Mørkning
Babysalmesang
Musikgudstjeneste
Strikke- og syklub
Studiekreds
Mørkning
Samtalesalon
Babysalmesang
Familiegudstjeneste
Mørkning
Babysalmesang
Højskoleformiddag
Menighedsrådsmøde
Mørkning
Samtalesalon
Kirke Café
Mørkning

DECEMBER
Søndag den
Søndag den
Tirsdag den
Onsdag den
Onsdag den
Torsdag den

kl. 10.00
kl. 19.30
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 19.30
kl. 17.00

Børnegudstjeneste
Festgudstjeneste med kantate
Samtalesalon
Strikke- og syklub
Studiekreds
Familiegudstjeneste
– tv-optagelse
Musikgudstjeneste
– tv-optagelse
De 9 læsninger
Julekoncert
Mørkning
Mørkning
Familiegudstjeneste
Juletræsfest

2.
2.
4.
5.
5.
6.

Torsdag den 6. kl. 19.30
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Fredag

den 9.
den 11.
den 13.
den 20.
den 24.
den 28.

kl. 16.00
kl. 19.30
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 14.30
kl. 14.30

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Det forventes, at der bliver afholdt menighedsrådsmøder på følgende dage:
Onsdag den 19. september kl. 19.30
Onsdag den 24. oktober kl. 19.30
Onsdag den 21. november kl. 19.30
Hvor ikke andet er angivet, er møderne offentlige.

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

