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PRÆDIKANTLISTE for Ellevang Kirke januar til maj 2019
Januar
Tirsdag den 1.
(Nytårsdag)
kl. 16.30: Simon Kangas Larsen
Søndag den 6.
(Helligtrekongers søndag)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 13.
(1. s. e. h. 3 k.)
Kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Søndag den 20.
(2. s. e. h. 3 k.)
Kl. 10.00: Simon Kangas Larsen
– Afskedsgudstjeneste

Marts
(Fastelavn)
Søndag den 3.
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
kl. 14.00: N.N.
Søndag den 10.
(1. søndag i fasten)
kl. 10.00: Anders Moe Rasmussen
Tirsdag den 12.
kl. 17.00: N.N. – Gud og mad
Søndag den 17.

(2. søndag i fasten)
Sognedag med kirkefrokost

kl. 10.00: Ingrid Ank – Kaffe
Søndag den 27.
(3. s. e. h. 3 k.)
Kl. 10.00: Søren Jensen
Februar
Søndag den 3.
(4. s. e. h. 3 k.)
kl. 10.00: N.N. – Indsættelse
Søndag den 10.
(Sidste s. e. h. 3 k.)
kl. 10.00: Søren Jensen

Søndag den 24.
kl. 10.00: N.N.

(3. søndag i fasten)

Søndag den 31.
(Midfaste)
kl. 10.00: Søren Jensen
kl. 16.30: Søren Jensen

Torsdag den 18.
kl. 10.00: N.N.

(Skærtorsdag) – Radiotransmission

Fredag den 19.
(Langfredag) – Radiotransmission
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Søndag den 21.
(Påskedag) – Radiotransmission
kl. 10.00: Søren Jensen
Mandag den 22.
(2. påskedag) – Radiotransmission
kl. 10.00: Jens Holger Schjørring
Søndag den 28.
(1. s. e. påske)
kl. 10.00: Søren Jensen – kirkekaffe
Maj
Søndag den 5.
(2. s. e. påske)
kl. 9.30: Kåre Egholm Pedersen – Konfirmation
kl. 11.30: Kåre Egholm Pedersen – Konfirmation
Søndag den 12.
(3. s. e. påske)
kl. 9.30: NN – Konfirmation
kl. 11.30: NN – Konfirmation

Søndag den 17.
(Septuagesima)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen

April
Torsdag den 4.
Konfirmandgudstjeneste
kl. 19.00: Pia E. Pedersen, N.N. og
Kåre Egholm Pedersen

Tirsdag den 19.
kl. 17.00: N.N. – Gud og mad

Søndag den 7.
(Mariæ bebudelses dag)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen

Søndag den 19.
(4. s. e. påske)
kl. 10.00: Søren Jensen

Søndag den 24.
(Seksagesima)
kl. 10.00: Søren Jensen

Tirsdag den 9.
kl. 17.00: N.N. – Gud og mad

Tirsdag den 21. – Gud & mad og dåbstræf
kl. 17.00: N.N., Pia E. Pedersen og Søren Jensen

Søndag den 14.
(Palmesøndag)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen

Søndag den 26.
(5. s. e. påske)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen

Fredag den 17.
(Bededag)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen – Konfirmation

GUDSTJENESTER
PÅ FORTEGÅRDEN januar til maj 2019
Januar
Februar
Marts
April
Maj

Torsdag den 3. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 7. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Søren Jensen
Torsdag den 7. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 4. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved NN
Torsdag den 2. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Søren Jensen

PÅ HEDEVEJ 50 januar til maj 2019
Januar
Februar
Marts
April
Maj

Torsdag den 10. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 14. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Søren Jensen
Torsdag den 14. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 11. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved NN
Torsdag den 9. kl. 14.30:
Gudstjeneste 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. 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.

ses her ved siden af. Det er jeg glad for,
at jeg gjorde. Før tunnelen sidste gang
blev renset, fik jeg desværre ikke taget
mig sammen til at gøre det sammen.
Det ærgrer mig, for på den tilsvarende
væg ovre ved den anden nedkørsel stod
der med lige så store og flotte bogstaver: ESKATOS. Det er også græsk og betyder: Det sidste. Man taler om eskatologi
og tænker på det, der skal ske i de sidste
tider. Ordet ESKATOS er altså heller ikke
et fremmedord i Det nye Testamente.

En af tunnellerne under Grenåvej er pyntet med graffiti. For et par år siden blev den renset og stod med
den nøgne cement i nogle dage. Ganske få dage. Graffitimalerne må enten køre forbi noget nær dagligt og
ved selvsyn have set at tunnelen var blevet renset eller de må have fået besked af andre. Før jeg havde set
mig om, var væggene ved tunnellens nedkørslen malet over igen. Der er, så vidt jeg kan se, ikke malet der
siden. Væggene står, som da de sidst blev malet, og
det er nu flere år siden. Som nogen vil vide, færdes jeg
rundt i sognet på cykel, så jeg kan holde øje med, om
der sker ændringer. Men hvorfor fortæller jeg nu det?

stå og sprøjtemale murværket. For det andet – hvis
min antagelse er rigtig – fordi en af graffitiene er et
stort malet billede af ordet: THEOS. Det er det græske
ord for Gud. Det forekommer sådan cirka 768 gange i
det græske Nye Testamente, der er den bog, som fagmanden bruger, når hun skal studere grundteksten.
THEOS er et grundord. Det vil nok ikke komme bag
på mange af kirkebladets læsere. Det, der overraskede mig, var, at de unge mennesker, der maler graffiti,
kender ordet GUD og endda på det bibelske grundsprog. Og at de synes, at det er nødvendigt at male
det på væggen i tunnellen.

Det gør jeg for det første, fordi jeg går ud fra, at det er
unge mennesker, der maler disse graffiti. Jeg kan af
gode grunde ikke vide det, for jeg har aldrig set nogen

Mens jeg boede på Tirstrupvej, stod jeg en morgen
tidligt op, mens solen skinnede direkte på væggen
med ordet THEOS og tog et billede af det, som kan

Vi bekymrer os meget i kirken. For de
gamle og for de unge. For børnene og
deres familier. For hinanden og os selv.
Men måske behøver vi ikke at bekymre
os så meget. Det er for resten en af Vor Herres pointer, at vi ikke skal bekymre os. Han siger sådan set lige
ud, at vi skal lade være. Måske er der slet ikke grund
til at bekymre sig så meget for de unge, i hvert fald
ikke graffitimaleren, der mener, at GUD er et ord, der
er værd at gøre opmærksom på, og som finder det
påkrævet at erindre os om de sidste tider. Det ligger
åbenbart i blodet på de unge og om nogle få år er de
ikke unge længere. Så vil det stadigvæk ligger i blodet på dem. Så vil de huske GUD og DE SIDSTE TIDER,
for det er ord, der vedkommer os alle sammen – børn
og unge og gamle.
Jeg synes, at det lover godt for fremtiden!
Søren Jensen

Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkesamvirket

LANDSINDSAMLING SØNDAG DEN 10. MARTS 2019
Søndag den 10. marts samler sognene igen ind til Folkekirkens Nødhjælp.
De indsamlede penge vil blive brugt til at modvirke følger af klimaforandringer i nogle af de fattigste lande i den tredje verden. Bistanden kan
for eksempel være foranstaltninger der kan hjælpe en lokalbefolkning
gennem en tørkeperiode og forebygge følger af tørke på længere sigt.

Som sognebarn i Ellevang kan du uden betaling deltage i
Folkekirkesamvirkets aktiviteter, f.eks.:
– sorggruppe for voksne
– sorggruppe for børn
– kommunikationsforløb for ægtepar

Ellevang Sogn deltager som sædvanlig, og vi håber at mange har mulighed for at melde sig som indsamlere, så vi kan dække hele sognet. I årets
løb foregår der mange indsamlinger, men det viser sig at sognets beboere alligevel i høj grad tager godt imod indsamlerne og giver et bidrag.

Du kan også yde en frivillig indsats gennem Kirke Care, som er
på gaden for de unge i weekendens by- og natteliv.

Meld dig til kirkekontoret tlf. 86 21 28 09, eller til undertegnede
tlf. 86 21 48 75.
Birgit Ank

Yderligere oplysninger på www.folkekirkesamvirket.dk.

Canada kalder
Jeg har fået embede som præst ved den danske kirke i Toronto i Canada og til februar flytter jeg sammen med resten af familien til Canada. Derfor stopper jeg som præst ved Ellevang Kirke ved udgangen
af januar 2019.

migranter, der flyttede til Canada efter 2. verdenskrig. Kirken og menigheden fungerer i bedste velgående med gudstjenester hver søndag på skiftevis
dansk og engelsk, samt mange kulturelle aktiviteter
i løbet af ugen.

Det er vemodigt at skulle stoppe som præst ved en
kirke og i et sogn, som jeg holder utrolig meget af og
har været en del af i mere end 12 år. De første 11 år
som ulønnet præst, hvor jeg samtidig var ansat i forskellige kirkelige organisationer, og de sidste 1½ år
som fuldtidspræst. De har været gode og indholdsrige år med de mange gode relationer, som et præstejob byder på. De seneste år har det især været familier, konfirmander og mini-konfirmander der har haft
min opmærksomhed, ligesom kirkelige handlinger
og gudstjenester har været en del af det gode ved
at være præst i Ellevang. Sikke en rigdom!

Det er en spændende mulighed for hele familien. Børnene skal gå i canadisk skole og highschool og Ida,
der er børnelæge, håber på at få en tilknytning til et
børnehospital, der ligger i Toronto.

Men nu ser jeg og resten af familien frem til at blive
en del af en den danske kirke i Toronto de næste 5
år. Det er en immigrant kirke, bygget af danske im-

Jeg vil gerne sige 1000 tak for de mange gode stunder, der har været i Ellevang Kirke. Jeg kommer til at
savne den gode kirkegang, de gode snakke og det
gode kollegaskab med kirkens øvrige præster, personale og menighedsråd. Og ikke mindst de mange
gode timer med konfirmander, mini-konfirmander og
familier til undervisning og gudstjenester. Det har været meget berigende.
Jeg skal heldigvis have gudstjenester til jul og nytår.
Der bliver afskedsgudstjeneste 20. januar 2019.
De bedste hilsner, Simon Kangas Larsen

Fastelavnsgudstjeneste
med efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller. Søndag den 3. marts kl. 14.00.

Gudstjenester
for børn, unge
og familier
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.

Gud og mad
Familiegudstjeneste og efterfølgende fællesspisning om
tirsdagen afholdes i det nye år
på følgende tirsdage: den 5/2,
12/3, 9/4 og 21/5.

Konfirmandgudstjeneste
Torsdag den 4. april kl. 19.00.

Musikgudstjeneste
Søndag den 31. marts kl. 16.30 afholdes der musikgudstjeneste. Gudstjenesten har den engelske evensong som forbillede, hvor nogle af messens klassiske
led udgør de musikalske indslag. Der vil blive sunget
og spillet musik af Felix Mendelssohn Bartholdy ved
dygtige korsangere og kirkens organist. Der er tekstlæsninger, fællessalmer, bøn og altergang. Der er ingen prædiken.
Claus Pedersen og Søren Jensen

Lørdagsdåb
I samarbejde med Vejlby, Risskov, Ellevang og Skelager kirker er der hver
måned mulighed for at holde dåb en
lørdag i en af disse fire kirker. Der er
planlagt dåbsgudstjenester i Skelager
Kirke den 19/1, i Vejlby Kirke den 9/2,
i Risskov Kirke den 2/3 og i Ellevang
Kirke den 13/4.
Ønsker man dåb en lørdag, skal henvendelse ske til kirkekontoret ved den
kirke, hvor dåben skal foretages.

Dåbstræf
i Ellevang Kirke
for de femårige
Årets dåbstræf for de femårige er i 2019 slået
sammen med den sidste Gud & mad-gudstjeneste i foråret. Det vil sige, at den finder
sted tirsdag den 21. maj kl. 17.00. Alle, der er
blevet døbt for fem år siden og som bor i Ellevang Sogn, er velkomne til at deltage. Er du
blevet døbt i Ellevang Kirke modtager du en
personlig invitation, er du flyttet til eller fra
sognet i perioden skal du bare melde dig til.
Du må gerne tage dine forældre og bedsteforældre og dine søskende med.
Pia E. Pedersen og Søren Jensen

Danmarks Radio
I påsken 2019 er Ellevang Kirke valgt som påskekirke.
Det vil sige, at de fire påskegudstjenester skærtorsdag
til og med 2. påskedag sendes direkte i radioen. Sædvanligvis har vi gudstjeneste skærtorsdag om aftenen,
denne gudstjeneste er af hensyn til lytterne flyttet til
sædvanlig højmessetid kl. 10.00.
Kirkens præster

Fyraftensforedrag:
Synd for begyndere
VED KRISTIAN BØCKER
ONSDAG DEN 16. JANUAR KL. 17.00
Synd for begyndere
Kristian Bøcker, der er sognepræst i Jelling, har for Bibelselskabet skrevet bogen:
Synd for begyndere, som hans foredrag vil tage afsæt i.

Gud havde knap nået at fortælle Adam og Eva, at de ikke måtte
spise af kundskabens træ, før Eva
spiste af den forbudte frugt og
tog Adam med i (synde)faldet.
Synd har således – ifølge Bibelen – været med altid. Eller nærmere bestemt: Synd er en del af
det at være menneske. Foredraget dykker ned i – nogle af – de
bibelske opfattelser af synd. Og
prøver at finde en fællesnævner. Og slutter med overvejelser over, om det er noget for et
nutidigt, moderne menneske at
være en synder? En belastning
eller en befrielse?

Forfatteraften:
JENS – om overgangen
fra landkultur til bykultur
VED JENS SMÆRUP SØRENSEN
TIRSDAG DEN 5. FEBRUAR KL. 19.30
Jens Smærup Sørensen er født i 1946 og har gjort turen med
fra landkultur til bykultur, hvilket afspejler sig i hans litterære produktion. I foråret 2018 holdt Smærup Sørensen Mands
Minde foredragene i Vartov, hvor idéen er at foredragsholderen kobler sine egne erindringer og sin livsfortælling sammen
med samfundsudviklinger og de tidsånder der har været på
spil. Foredragene er udkommet i bogform i efteråret 2018 under titlen JENS.

HØJSKOLEFORMIDDAGE
”Livet uden kongesanser”
Ved Kirsten Malmbak
Tirsdag den 15. januar kl. 10.00

”Grønland – hvorfra – hvorhen?”
Ved Mogens Helborg Rasmussen
Tirsdag den 19. februar kl. 10.00

”Selvmord og de efterladte”
Ved Gunvor Bilchfeldt
Tirsdag den 19. marts kl. 10.00

Kirsten Malmbak er født i 1947 i København og
er tidligere formand for Foreningen af Danske
Døvblinde. Hun var to år gammel, før hendes
forældre opdagede, at hun var døv. Senere i livet viste det sig, at Kirsten var født med sygdommen Usher, som ikke blot havde kostet hende
hørelsen, men som gradvist også ville frarøve
hende synet.

Mogens Helborg Rasmussen har været lærer på kostskolen i Qaanaaq i Nordgrønland
i perioden 1965-71. Det vil han fortælle om,
og med udgangspunkt heri – fordi det var
en anden tid – sætte såvel historiske som aktuelle spørgsmål i perspektiv. Siden grundlovsændringen i 1953, hvor Grønland blev et
amt, over hjemmestyre og selvstyre og nu debat om selvstændighed, har det grønlandske
samfund gennemgået en voldsom udvikling
kulturelt og politisk. Det fremgik aktuelt af temaerne i medierne op til valget i april til det
grønlandske parlament Inatsisartut. Er selvstændighed her og nu svaret på de udfordringer, det grønlandske samfund står over for?

Gunvor Blichfeldt, der er præst ved Filipskirken på
Amager, har arbejdet med et tabu, som berører os
alle, især alle dem, der er tilbage, som skal finde
forståelse for den afdøde og livsmodet i sig selv.
Det er ikke nemt, men til gengæld kommer vi til at
tale om, hvad der er virkelig vigtigt her i livet, hvilket faktisk er meget livsbekræftende – og det bliver denne formiddag helt sikkert også.

I bogen Livet uden kongesanser fortæller hun
om, hvordan det er lykkedes hende at tilpasse
sig et liv uden de to primære sanser, synet og
hørelsen. Bogen er en åbenhjertig og personlig
beretning om de udfordringer, tilværelsen med
Usher har budt på, og samtidig er det en opløftende fortælling om alt det, som er muligt, hvis
man bevarer et positivt livssyn; at rejse, at dyrke
sport, at opdage skønheden i de små ting og –
ikke mindst – at finde kærligheden.
Vores formiddag tager udgangspunkt i bogen
Livet uden kongesanser.

Højskoleudflugt
Det er endnu ikke bestemt, hvor vi tager hen på højskoleudflugt. Derimod er
datoen fastlagt til tirsdag den 28. maj.
Alle er velkomne.
Tilmelding til kirkekontoret:
tlf. 86 21 28 09
Pia Elisabeth Pedersen

Sognedag: Åndsfrihed
– et bedre alternativ til tolerance
VED INGRID ANK, LEDER AF GRUNDTVIG-AKADEMIET
OG FORMAND FOR FORENINGEN ÅNDSFRIHED
DEN 17. MARTS KL. 10.00

Studiekreds
I efteråret tog studiekredsen fat på at læse i Dostojevskijs forfatterskab. Det vil vi fortsætte med i foråret, hvor det er planen, at vi
tager fat på et af Dostojevskijs større værker.
Vi mødes følgende onsdage: den 6/2, den 6/3 og den 3/4 kl. 19.30.

Åndsfrihed forbinder vi med den enkeltes frihed til at tænke, tro og mene,
hvad hun vil, og dermed med retten til at skille sig ud fra de andre, gå imod
strømmen eller passe sig selv.
Men hvis vi bare lod hinanden i fred i tolerancens hellige navn, gav det ikke
mening at tale om åndsfrihed, for åndsfrihed handler også om, at vi vil hinanden noget, og at vi har frihed til både at kritisere hinanden og til at forsøge at overbevise hinanden (så længe det foregår uden vold) – både om politiske budskaber, religiøse sandheder eller ateistiske ditto. Åndsfrihed handler
derfor også om friheden til mission.
Man kan tale om et kollektivs åndsfrihed – f.eks. et religiøst mindretals – og
man kan tale om familiens åndsfrihed i form af forældrenes ret til at give tro
eller ikke-tro, traditioner og kulturelle skikke videre til deres børn. Åndsfrihed er derfor lige så meget friheden til at skille sig ud fra mængden som friheden til det fælles.
Foredraget vil forsøge – med hjælp fra Grundtvig, Hal Koch og Hannah Arendt
– at folde åndsfrihedstanken ud og præsentere den som et ’bedre alternativ til tolerance’.

Alle er velkomne!
Søren Jensen

RETRÆTE I
ELLEVANG KIRKE
Som i efteråret inviteres der 2 gange til retræteweekend i vinter og forår i Ellevang Kirke. Vi mødes lørdag formiddag kl. 10.00 og tilbringer dagen
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.
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.

Indre vandring
Der inviteres igen 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 den kommende søndag.
Der er indre vandring onsdag den 9. januar og onsdag den 27. februar kl. 15.00
– ca. 16.30. Alle er velkomne
Pia Elisabeth Pedersen

7 dages
pilgrimsvandring

Weekendretræterne gennemføres med min.
4 og max. 16 deltagere. Alle er velkomne efter
først-til-mølle-princippet. Retræterne finder sted på
følgende dage: 16.-17. februar og 6.-7.april. Tilmelding til undertegnede på sms eller tlf. 40 17 63 11.

Det er stadig for koldt 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 2. til
den 8. juni 2018.

Pia Elisabeth Pedersen

Pia Elisabeth Pedersen

Mørkning
i Ellevang Kirke
Mørkning/åbenkirke fortsætter i det nye år i vinter og tidligt forår. 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.
Den første mørkning i det nye år er således torsdag den 3. januar kl. 17 og den sidste mørkning er
den 21. marts.
Pia Elisabeth Pedersen

Kirkens dåbskjole

Babysalmesang

Ellevang Kirke har fået en dåbskjole. Den
er strikket af medlem af menighedsrådet
og dåbskludestrikkeklubben Kirsten Fode.
Kjolen udlånes gratis, så mangler man en
dåbskjole, kan kjolen lånes i ugen op til dåben og afleveres igen ugen efter dåben. Man
henvender sig blot på kirkekontoret eller på
86 21 28 09.

Fredag den 25. januar kl. 11 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 oplevede 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.

Sy- og strikkeklubben
Lageret af dåbsklude er for tiden så stort, at strikkeklubben har besluttet at holde pause til den 4. september kl. 10.30. Her vil alle med interesse for at sy og
strikke være hjertelig velkomne.
Lise Mahncke og Kirsten Fode

Forløbet strækker sig over 10 gange på følgende datoer: den 25/1, 1/2, 8/2, 22/2, 1/3,
8/3, 15/3, 22/3, 29/3 og 5/4.
Alle 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 – april 2019
De enkelte koncerter vil løbende kunne ses på Ellevang Kirkes hjemmeside: www.ellevangkirke.dk
Ret til ændringer forbeholdes.

Boel, Povl Dissing, Rasmus Nøhr, Rasmus Lyberth, Billy
Cross og Anne Dorte Michelsen samt Lillian Boutté
og Robben Ford og har desuden været på turné med
den amerikanske trommeslager Steve Gadd.

NYTÅR – DISSING & LAS SYNGER DYLAN II
Lørdag den 12. januar kl. 16.00
DISSING & LAS samt Dan Hemmer (orgel)
Jonas Dissing, sang og guitar
Rasmus Dissing, sang og piano
Las Nissen, sang og guitar
Dan Hemmer, orgel
Bob Dylan-sange
Entré 100 kr. Forsalg på www.ellevangkirke.dk

MOTETTER AF J.S. BACH
Onsdag den 23. januar kl. 19.30

Nobelprismodtageren Bob Dylans sange bliver her i
en fortsættelse af sidste års succes 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.

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. Og den tager løbende nye Dylan sange ind;
dog altid med et par kendte hits som f.eks. ”Knocking
on the Heavens Door”.

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

Dan Hemmer er kirkeorganist i Hornsherred samt en
flittigt brugt ’sideman’ i den danske musikbranche.
Han har indspillet og optrådt med navne som Hanne

Hjortshøj Kirkes Vokalensemble
Jonas Hellesøe, orgel
Søren Kinck Hansen, dirigent
J.S. Bach motetter og Händel arier
Entré 50 kr. Forsalg på www.ellevangkirke.dk
Hjortshøj Kirkes Vokalensemble er et solistbaseret vokalensemble, hvis motivation er at fremføre den tidlige musik for intim besætning.
Ensemblet har sammensat et program, som det kalder ”Bach og omegn”. På programmet er nogle af J.S.
Bachs storslåede motetter, bl.a. ”Singet dem Herrn”,
”Fürchte dich nicht” og ”Ich lasse dich nicht”. ”Omegnen” er musik af Bachs samtidige mester, G.F. Händel,

født i samme gode
årgang. For afvekslingens skyld veksler
besætningen mellem
tutti, duet og soli.
Hjortshøj Kirkes Vokalensemble består
ved denne lejlighed
af 8 solosangere: Kirsten Grønfeldt og Katrine Broch Møller, sopran. Marianne Langberg, Kamma Bidstrup, alt. Daniel Froberg
og Henrik Winther, tenor. Simon Lindegaard og Steffen Filskov, bas. Ensemblet akkompagneres på orgel
af Jonas Hellesøe og ledes af Søren Kinck Hansen.

CAFÉ KONCERT MED JANNE MARK KVARTET
Lørdag den 23. februar kl. 14-16
Janne Mark, sang
Henrik Gunde, klaver
Esben Eyermann, bas
Jesper Uno Kofoed, trommer
Så er der igen kirkecafé, hvor dørene åbnes kl. 14.00
til kirkens mødesal med gratis stort kagebord, kaffe og te. Man er velkommen til at bidrage til bordet
med sin ynglingskage. Find kageopskriften frem og
bag en lækker kage! Kl. 14.30 vil Janne Mark Kvartet levere musikken ved denne koncert under mere
uformelle rammer.

ZIMMERMANN OG CATALANSK
STJERNESOPRAN
Tirsdag den 19. marts kl. 19.30
Nuria Rial, sopran
Ensemble Zimmermann
Lars Colding Wolf, musikalsk ledelse
Tidlig italiensk barok fra Monteverdi til Vivaldi
Entré 50 kr. Forsalg på www.ellevangkirke.dk

Den danske prisbelønnede sanger, komponist, salmedigter og ACT-artist Janne Mark har genopfundet den
danske salmetradition med meditative, nordiske folketone salmer på internationalt niveau..
Janne Mark er født 1973 i Vestjylland og har studeret
ved Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg og Rytmisk Musikkonservatorium, København 1996-2001.
Janne Mark har etableret sig som en af de mest overbevisende salmedigtere og komponister i sin generation med den internationale salmeudgivelse ”Pilgrim”
(ACT 2018), som vi skal høre uddrag fra.
Tilbage i 2000 begyndte hun arbejdet som sanger og
musikudvikler på Nørrebro i København, hvor hun i
Brorsons Kirke har været med til at opbygge det kreative musikalske miljø, som nu er en institution i dansk
jazz og i kirken. Musikalsk befinder hun sig på et spor
imellem sangskrivning, salmer, jazz og nordisk folketone. En meditativ, karakterfuld enkelhed præger hendes udtryk. I 2013 udgav hun sit første danske salmealbum ”Salmer fra broen”.

Det er ikke mindre end en sensation, når den catalanske baroksopran Nuria Rial for første gang gæster
Danmark i selskab med Ensemble Zimmermann. Programmet er swingende barok med afsæt i italiensk
musik fra de tidlige mestre som Monteverdi, Merula
og Caccini og frem til Vivaldi. Nuria Rial har skabt sig
et navn på den europæiske scene for tidlig musik med
de førende barokensembler og -orkestre, og meget
er dokumenteret på cd og ikke mindst film, hvor hun
tiljubles af hundredevis af begejstrede tilhørere i de
sydlandske koncertsale. Hendes repertoire spænder
fra kantater og arier til opera, og hun har modtaget
flere priser for sin ekstraordinære sangkunst. Se mere
på: www.nuriarial.com

MUSICA FICTA SYNGER PÅSKEN IND
Langfredag den 19. april kl. 19.30
MUSICA FICTA
Bo Holten, dirigent
Orlando di Lasso: ”Lagrime di San Pietro”
(Skt. Peters tårer)
Entré 50 kr. Forsalg på www.ellevangkirke.dk
Sidste år hørte vi Musica Ficta opføre Lassus’ skønne
Lamentationer til påske og vi kan nu glæde os til Lag-

rime di San Pietro, som 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 udtryksfulde, 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: Lassus sammenfat-

ter 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”.
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

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, danse 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 udvalgte
tirsdage – alle 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 nytår:
Tirsdag den 15. januar kl. 14.30.
Vi ses!
Claus Pedersen, korleder

Mandag den 21. januar
Valdemar Rasmussens trio sætter ord
og jazztoner til Grænselandet
Mandag den 18. februar
Generalkonsul Kim Andersen,
Flensborg fortæller om sit virke i Nordog Sydslesvig
Mandag den 18. marts
Tidligere biskop i Aarhus Stift Kjeld
Holm fortæller om mennesker, han har
mødt i Grænselandet.
Herefter generalforsamling
Mandag den 8. april
Medlem af SSW Lars Harms fortæller
om det frisiske mindretal i Sydslesvig
og SSWs politik for friserne

Alle møder begynder kl. 19.30.
Alle i sognet er velkomne.
Der opkræves 75 kr. for deltagelse
og traktement.
Tilmelding til møderne senest
3 hverdag før mødet
på partsch@stofanet.dk
eller Tlf. 23 61 40 92

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
JANUAR
Torsdag den
Onsdag den
Torsdag den
Lørdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Onsdag den
Torsdag den
Søndag den
Onsdag den
Torsdag den
Fredag den
Torsdag den

3.
9.
10.
12.
15.
15.
16.
17.
20.
23.
24.
25.
31.

kl. 17.00
kl. 15.00
kl. 17.00
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 14.30
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 19.30
kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 17.00

Mørkning
Indre vandring
Mørkning
Nytårskoncert
Højskoleformiddag
Børnekorets opstart
Fyraftensforedrag
Mørkning
Afskedsgudstjeneste
Koncert
Mørkning
Babysalmesang
Mørkning

FEBRUAR
Fredag den
Søndag den
Tirsdag den
Onsdag den
Torsdag den
Fredag den
Torsdag den
Lørdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Onsdag den
Torsdag den
Fredag den
Lørdag den
Onsdag den
Torsdag den

1.
3.
5.
6.
7.
8.
14.
16.
19.
19.
20.
21.
22.
23.
27.
28.

kl. 11.00
kl. 10.00
kl. 19.30
kl. 19.30
kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 17.00
kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 17.00
kl. 19.30
kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 14.00
kl. 15.00
kl. 17.00

Babysalmesang
Præsteindsættelse
Foredrag
Studiekreds
Mørkning
Babysalmesang
Mørkning
Retræteweekend
Højskoleformiddag
Familiegudstjeneste
Menighedsrådsmøde
Mørkning
Babysalmesang
Kirkecafé
Indre vandring
Mørkning

MARTS
Fredag den 1.
Søndag den 3.
Onsdag den 6.

kl. 11.00 Babysalmesang
kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste
kl. 19.30 Studiekreds

Torsdag den 7. kl. 17.00 Mørkning
Fredag den 8. kl. 11.00 Babysalmesang
Søndag den 10. kl. 11.00 Landsindsamling
Folkekirkens Nødhjælp
Tirsdag den 12. kl. 17.00 Familiegudstjeneste
Torsdag den 14. kl. 17.00 Mørkning
Fredag den 15. kl. 11.00 Babysalmesang
Søndag den 17. kl. 10.00 Sognedag
Tirsdag den 19. kl. 10.00 Højskoleformiddag
Tirsdag den 19. kl. 19.30 Koncert
Onsdag den 20. kl. 19.30 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 21. kl. 17.00 Mørkning
Fredag den 22. kl. 11.00 Babysalmesang
Fredag den 29. kl. 11.00 Babysalmesang
Søndag den 31. kl. 16.30 Musikgudstjeneste
APRIL
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Tirsdag
Lørdag
Torsdag

den
den
den
den
den
den
den

Fredag

den 19. kl. 10.00

3.
4.
5.
6.
9.
13.
18.

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

Fredag den 19. kl. 19.30
Søndag den 21. kl. 10.00
Mandag den 22. kl. 10.00

Studiekreds
Konfirmandgudstjeneste
Babysalmesang
Retræteweekend
Familiegudstjeneste
Lørdagsdåb
Højmesse
med radiotransmission
Liturgisk gudstjeneste
med radiotransmission
Påskekoncert
Højmesse
med radiotransmission
Højmesse
med radiotransmission

MAJ
Tirsdag den 21. kl. 17.00 Familiegudstjeneste
med dåbstræf
Tirsdag den 28. kl. 8.00 Højskoleudflugt

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  Tirstrupvej 22  Tlf. 21 33 52 90
Regnskabsfører for menighedsrådet  Rita Salling  Tlf. 86 74 10 57

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Det forventes, at der bliver afholdt menighedsrådsmøder på følgende dage:
Onsdag den 23. januar kl. 19.30
Onsdag den 20. februar kl. 19.30
Onsdag den 20. marts kl. 19.30
Dagsorden opslås i våbenhuset forud for hvert møde.
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
Marianne Klindt-Jensen, kordegn  mkj@km.dk
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
Organist: Claus Pedersen
 Tornskadevej 28, 8210 Århus V  Tlf.: 86 16 14 36

Mobil: 51 21 12 82  cp@ellevangkirke.dk

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
Kirkelige handlinger, attester

Graﬁsk produktion: WERKs Graﬁske Hus a|s, Århus

