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PRÆDIKANTLISTE for Ellevang Kirke september til januar 2018
September
Søndag den 3.
(12. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 10.
(13. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Tirsdag den 12.
kl. 17.00: Simon Kangas Larsen
– Familiehøstgudstjeneste
Søndag den 17.
(14. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Simon Kangas Larsen – Kirkekaffe
Søndag den 24.
(15. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Oktober
Søndag den 1.
(16. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Søren Jensen
– Høstgudstjeneste med kirkefrokost
Søndag den 8.
(17. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Tirsdag den 10.
kl. 17.00: Simon Kangas Larsen
– Familiegudstjeneste
Søndag den 15.
(18. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Søren Jensen

Søndag den 22.
(19. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Søndag den 29.
(20. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Simon Kangas Larsen
kl. 14.00: Simon Kangas Larsen
– Børnegudstjeneste BUSK
Tirsdag den 31. – Reformationsgudstjeneste
kl. 19.30: Kirkens præster
November
Søndag den 5.
(Alle helgens dag)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Søndag den 12.
(22. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Søren Jensen
Tirsdag den 14.
kl. 17.00: Simon Kangas Larsen – Familiegudstjeneste
Søndag den 19.
(23. søndag efter trinitatis)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen – Kirkekaffe

Søndag den 26.
(Sidste søndag i kirkeåret)
kl. 10.00: Søren Jensen
December
Søndag den 3.
(1. søndag i advent)
kl. 10.00: Simon Kangas Larsen – Børnegudstjeneste
kl. 19.30: Simon Kangas Larsen og kirkens præster

Søndag den 10.
(2. søndag i advent)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
kl. 17.00: Pia E. Pedersen: De 9 læsninger
Søndag den 17.
(3. søndag i advent)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 24.
(4. søndag i advent)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 24.
(Juleaften)
kl. 14.30: Simon Kangas Larsen – Familiegudstjeneste
kl. 16.00: Pia E. Pedersen
Mandag den 25.
(Juledag)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Tirsdag den 26.
(2. Juledag)
kl. 10.00: Søren Jensen
Søndag den 31.
(Julesøndag)
kl. 10.00: Pia E. Pedersen
Januar
Søndag den 1.
(Nytårsdag)
kl. 16.30: Simon Kangas Larsen

GUDSTJENESTER
PÅ FORTEGÅRDEN september til december 2017
September
Oktober
November
December

Torsdag den 7. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Simon Kangas Larsen
Torsdag den 5. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 2. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Søren Jensen
Torsdag den 7. kl. 14.30:
Julemøde ved deltagelse af kirkens præster,
organist og kirkesanger
Søndag den 24. kl. 11.00:
Julegudstjeneste ved Pia E. Pedersen

PÅ HEDEVEJ 50 september til december 2017
September
Oktober
November
December

Torsdag den 14. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Simon Kangas Larsen
Torsdag den 12. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Pia E. Pedersen
Torsdag den 9. kl. 14.30:
Gudstjeneste ved Søren Jensen
Torsdag den 14. kl. 14.30:
Julemøde ved deltagelse af kirkens præster,
organist og kirkesanger
Lørdag den 23. kl. 11.00:
Julegudstjeneste ved Simon Kangas Larsen

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

AFTENSMAD OM MORGENEN – SNEBOLDKAMP I JULI
Jeg har været i Ghana i min sommerferie. Og i Myanmar, USA og Mexico. Det lyder rimeligt vildt og det er
det også. Men ikke desto mindre sandt. Jeg har spist
aftensmad om morgenen i Australien (for dernede
vender alting jo på hovedet i forhold til i Danmark)
og er blevet fanget i en sneboldkamp i juli på Antarktis. Der er blevet sendt raketter mod månen og spillet rundbold-rafting på Amazonas floden i Brasilien.

Der er mange grunde til, at sommerlejren er en af
verdens bedste opfindelser. En af dem er fællesskabet og relationerne mellem dem der er på lejr. Her er
man sammen med vilje og med alvor. Fællesskabet er
i højsæde blandt store og små. Børn og voksne. Hverdagens hierarkier, mobberier og drillerier forsvinder til
fordel for fantasi og leg, og lejrens deltager kan være
sig selv i fællesskabet med andre.

Alt det kan lade sig gøre når fantasien og legen sætter ind og man har fået lov at være med i det, jeg vil
kalde en af verdens bedste opfindelser: Sommerlejren.

Afgørende for succes er de unge ledere, der igennem
hele ugen har leget igennem. De har været voksne i
øjenhøjde og været nærværende for børnene. Simpelthen fordi de ikke kunne lade være. Og ganske
frivilligt.

Jeg var med på årets sommerlejr med FDF Ellevang-Risskov, Ellevang Sogns lokale FDF kreds. Det
var her, at det umulige blev muligt. Jeg var af sted på
lejr med mere end 50 skønne unger og deres engagerede ledere.
Jeg har været på mange sommerlejre i mit liv. Både
som barn, ung og voksen, og denne sommer var heldigvis ingen undtagelse, da jeg fik lov at være med
som lejrpræst og ’tante’ i køkkenet. Og endnu en gang
oplevede jeg det magiske sted, som en sommerlejr er:
Tid, sted og rum bliver ophævet og der bliver skabt
et særligt sprog og et særligt univers, som kun dem
der har været med kan forstå.

Det store spørgsmål, der altid melder sig, når en lejr
er slut: Hvordan kunne man få den til at vare bare
lidt længere (ligesom den gode ferie)? Hvordan kan
man bevare magien? Hvordan kunne man få noget
af galskaben til at smitte af på hverdagen og de gode
relationer.
Måske ligger der et svar i en af de fortællinger jeg
fortalte hver aften på lejren som lejrpræst. Jeg sluttede dagen med en historie fra den verdensdel eller
det land, som FDF’erne den dag havde besøgt. I Asien fortalte jeg om indbyggerne i en landsby, der vil-

le holde fest. For at der ikke skulle være forskel på rig
og fattig, blev man enige om, at man ville blande den
vin som alle kom med i et stort kar ved indgangen til
festen. På den måde ville alle få den samme vin. Festen gik i gang og vinen fra karet blev hældt på karafler og delt rundt. Men til alles store forbavselse var
det vand, der blev skænket i glassene. For ingen havde taget vin med – alle kun vand, ud fra devisen om,
at der nok ikke er nogen, der ser jeg snyder på vægten. Rig som fattig. Alle fik røde ører og festen blev en
tam affære – fordi ingen engagerede sig og gjorde
noget for at lave en god fest.
Der er et tydeligt link til Jesu lignelse om manden,
der inviterede til fest, men hvor alle undslog sig med
dårlige undskyldninger. Ingen engagerede sig i hinandens liv. Det er præcist det modsatte der sker på
en sommerlejr: Man engagerer sig i hinandens liv og
derfor bliver det til en fest. Og det er det samme vi
kan og skal gøre i vores hverdag med hinanden. Lad
det engagerede fællesskab være bærende i livet med
hinanden!
Simon Kangas Larsen

Den nye præst i
Ellevang Kirke hedder Simon

Højskoleformiddage
efteråret 2017

Simon Kangas Larsen er Ellevang Sogns nye sognepræst. Han er allerede et kendt ansigt i kirken,
da han i mere end 10 år har været tilknyttet sognet som ulønnet præst og derfor har haft både
søndagshøjmesser og gudstjenester for familier
gennem årene.

Tirsdag den 19. september kl. 10
Årets festugekunstner:
Frantz Nicolaus Klindt Nielsen

”Jeg glæder mig til at blive en fast del af medarbejderne omkring Ellevang Kirke og i sognet. Her
er fokus på at gøre ting ordentligt og med kvalitet
og at gøre det nærværende for de mennesker der
bor i sognet. Jeg kender jo kirken og sognet rigtigt godt og jeg ved hvilke muligheder og ressourcer der er i sognet”, siger Simon Kangas Larsen.
Han får et særligt fokus på børn, unge og familier i sognet og står derfor bl.a. i spidsen for efterårets familiegudstjenester og han underviser to
af kirkens fire konfirmandhold.

Husk årets FESTUGEUDSTILLING
med Frantz Nicolaus Klindt Nielsen.
Der er fernisering på
udstillingen umiddelbart
efter gudstjenesten
søndag den 27. august.

Vores festugekunstner er en ung, spændende kunstner, der har lovet
at dele en formiddag med os, hvor han fortæller om sit billedunivers,
et billedunivers der er utroligt fascinerende og spændende og hvor
vi sammen kan gå på opdagelse i nogle af de lag, der er i de udstillede værker. Kunstneren er født og opvokset i Aarhus og har studeret
på Det Jyske Kunstakademi, hvorfra han blev færdiguddannet i 2016.
Tirsdag den 10. oktober kl. 10
Astrid Lindgrens forunderlige univers
Ved litteraturhistoriker Anna Valbjørn Odgaard.
Denne formiddag skal vi på en tur i Astrid Lindgrens populære universer, der taler til alle aldre. Vi skal se på forfatterens liv, på nogle af
hendes mest populære figurer, undersøge hvordan hun fik inspirationen til at skabe dem, og hvad budskabet var med dem. Hvordan
kan det være Astrid Lindgren holder sig så evigt ung og populær?
Tirsdag den 14. november kl. 10
Luther – endnu en gang!
Ved sognepræst Søren Jensen
500-året for reformationen fejrer vi her et par dage efter Luthers
dåbsdag med et foredrag om ham og hans betydning. Søren Jensen vil ledsage foredraget med fotos fra den tur til Wittenberg og
Eisenach han var leder af i august.

Babysalmesang
Fredag den 1. 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
1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10,
13/10, 27/10, 3/11 og 10/11.
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.

Tillid er Danmarks
vigtigste grundstof

Det for alle lige
– Karl Ove Knausgårds tanker om
det grænsedragende menneske
og den grænseløse nåde

Foredrag ved medlem af folketinget
Morten Østergaard
Er vi ved at miste tilliden til hinanden. Tilliden
til at fremtiden har noget godt at byde på? Og
hvad med tilliden til politikerne? Morten Østergaard holder foredrag om sin vej fra opvæksten i
Vejlby til Christiansborg og om hvorfor tillid altid
har været hans ledetråd.
Tirsdag den 26. september kl. 19-21.
BEMÆRK AT FOREDRAGET BEGYNDER
KL. 19!!!

STUDIEKREDS
Til efteråret vil kirkens studiekreds tage fat på
Thomas Manns store roman Josef og hans brødre
I-IV som han skrev på i 17 år fra 1926 til 1943. Romanen er en moderne fortolkning af den bibelske historie, og er ved siden af tolkningen også
en kommentar til samtidens udvikling politisk
og kulturelt. Vi begynder med det første af de
fire bind, Jakobs historier, og ser, hvor langt vi når.
De tre mødeaftner er fastsat til følgende onsdage: den 27/9, den 25/10 og 29/11, hver gang
kl. 19.30.
Alle er velkomne til at deltage.
Søren Jensen

Foredrag ved David Bugge, lektor i Teologi ved Aarhus
Universitet. Han arbejder bl.a. med forholdet mellem
digtning og kristendom.
Sjældent har en bog givet anledning til så heftig en
debat som den norske forfatter Karl Ove Knausgårds
storværk Min kamp. Romanen beretter om Knausgårds eget hverdagsliv fra hans tidlige barndom
med en streng far og en kærlig, fraværende mor og
op til hans voksentilværelse som digter og familiefar i Sverige. Og langt uden for hjemlandets grænser har det rejst spørgsmålet om det berettigede i
– ved navns nævnelse – at lade ens nærmeste optræde i litteraturen.
Men bogen er meget mere end det. Ikke mindst er
den et originalt forsøg på at indkredse menneskets
evindelige hang til grænser (hvad enten det er Kain,
Hitler eller Knausgård selv) og – i modsætning hertil – den grænsesprængende og altomfattende guddommelige nåde.
Foredraget vil blive holdt i en let tilgængelig form og
forudsætter ikke, at man har læst Knausgård.
Onsdag den 11. oktober kl. 19.30.

Hvad forsker de egentlig i?
Vejlby, Risskov, Ellevang og Skelager kirker inviterer til 4 korte fyraftensforedrag med unge forskere. Vi vil få lejlighed til at høre om aktuelle projekter, og de unge forskere vil få en mulighed for
at fortælle, hvad de forsker i til et publikum, der
ikke er fagfolk.
Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål
efter fremlæggelserne, og der vil blive budt på
et glas vin.
26. okt. kl. 17 i Risskov sognegård
Sigrid Schøler Nielsen: Hvorfor bliver Grønland
grønnere?
2. nov. kl. 17 i Skelager kirke
Anne Blach Overgaard: Klimaets betydning for
biodiversiteten.
9. nov. kl. 17 i Ellevang kirke
Kristine Engemann Jensen: Har grønne områder
og naturen betydning for vores mentale sundhed?
16. nov. kl. 17 i Vejlby sognegård
Kresten Lundsgaard-Leth: Kan håbet have sin
plads i moderne livsverden og filosofi? En betragtning ud fra Kierkegaard.
Ændringer kan forekomme. De vil blive meddelt
på kirkernes hjemmesider.

Gudstjenester for hele familien

Reformationsgudstjeneste

Efteråret byder på en række gudstjenester og
tilbud målrettet hele familien. Kom til ”Gud og
mad”-gudstjenesterne tirsdag eftermiddag. Vi begynder med gudstjeneste kl. 17 og spiser sammen
bagefter. Kirken er åben fra kl. 16, så du kan komme
direkte fra institutionen med børnene.

Tirsdag den 31. oktober 2017 er det nøjagtig
500 år siden at Luther (eller en universitetsbetjent) slog de 95 teser om afladen op på kirkedøren i Wittenberg. Denne udramatiske begivenhed,
der fik så vidtrækkende konsekvenser, begyndte
vi at fejre for et år siden, og på selve dagen vil vi
også fejre den i Ellevang Kirke. Vi holder en gudstjeneste med reformationen som tema og med
flere af Luthers salmer. Kirkens præster medvirker.

Der er også familiegudstjenester et par søndage i
løbet af året ligesom en af gudstjenesterne juleaften
bliver målrettet familier.
12. september kl. 17.00: Gud og mad
– familiehøstgudstjeneste
10. oktober kl. 17.00: Gud og mad
– familiegudstjeneste
29. oktober kl. 14.00: BUSK – familiegudstjeneste
14. november kl. 17.00: Gud og mad
– familiegudstjeneste
3. december kl. 10.00 Familiegudstjeneste
24. december kl. 14.30: Juleaften
– familiegudstjeneste
Simon Kangas Larsen

Krop og ånd
– ”korte” pilgrimsvandringer
Som det efterhånden er blevet tradition, inviteres vandreglade til ”korte” pilgrimsvandringer hen
over efteråret.
Vi begynder vores eftermiddagsvandring i kirkens dåbsværelse, hvor vi præsenteres for dagens
vandringstekst. Vi vil gå fra kirken rundt om Egå
Engsø og tilbage til kirken. Strækningen rundt om
søen vandres i stilhed. Stilheden kan give øget opmærksomhed på fordybelsesteksten, naturen og
dagens medvandrere. Turen er på knap 10 km. og
forventes at tage ca. 2 timer.
Vandringerne gennemføres med minimum 2
deltagere og vil være på følgende dage kl. 14.30:
torsdag den 21. september og torsdag den 26.
oktober.
Pia Elisabeth Pedersen

De ni læsninger
Ved musikgudstjenesten den 10. december fremføres de ni læsninger efter engelsk tradition som
en optakt til julen. Læsningerne spænder fra skabelsen til Jesu fødsel. Vi vil prøve at få nogle af
menighedens medlemmer til at læse, så hvis man
har lyst til at være med til det, er man hjertelig
velkommen til at henvende sig på kirkekontoret.
Tlf. 8621 4180.

Retræte i Ellevang Kirke
Som et nyt tiltag inviteres der to gange til retræte-weekend i efteråret i Ellevang Kirke.
Vi mødes lørdag formiddag kl. 11 og tilbringer
dagen sammen indtil kl. 17, hvor vi skilles 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 retræte-weekend med opsamling efter gudstjenesten søndag formiddag.

Under de to retræter, der inviteres til i løbet af efteråret, 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 den ”lille pilgrimstur” fra Ellevang Kirke og
rundt om Egå Engsø og tilbage igen.
Søndag morgen arbejdes der med søndagens tekster
og der deltages i gudstjenesten i vågen opmærksomhed med det problemfelt, hver især har arbejdet med
om lørdagen.
Retræte-weekend gennemføres med minimum 4 og
maksimum 15 deltagere. Alle er velkomne efter først til
mølle princippet.
Retræterne er på følgende dage: 7.-8. oktober og 4.-5.
november.

Indre vandring

Mørkning

Når vi går over til vintertid, er der ikke flere korte ”pilgrimsvandringer” ude i naturen, men der inviteres i stedet til indre
vandring i dåbsværelset. Da der også i
efteråret er weekendretræter i kirken, er
der kun blevet plads til 3 dage med indre vandring i kalenderen.
Vi læser og diskuterer den kommende
søndags tekster.
Der er indre vandring følgende torsdage: 23. og 30. november og 21. december
kl. 15.00 - ca. 16.30.

Mørkning i Ellevang Kirke udvides i efteråret med åben
kirke. Der vil således være åbent og tændt stearinlys i
kirken torsdag eftermiddag kl. 17. De fleste torsdage
vil være som tidligere år, hvor vores kirkesanger Marianne Klindt-Jensen synger en salme, der læses en kort
mørkningstekst 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.
Mørkningstorsdagene begynder, når vi går over til vintertid. Den første mørkning er således torsdag den 2. november kl. 17. Der er mørkning/åben kirke samtlige torsdage, undtagen den 9. november og den 28. december.

Pia Elisabeth Pedersen

Tilmelding til undertegnede på sms
eller tlf. 4017 6311.

Pia Elisabeth Pedersen

Pia Elisabeth Pedersen

I medgang og modgang
– kærligheden skal holdes ved lige
Folkekirkesamvirket i Aarhus tilbyder kurser til kirkeviede par, der ønsker at styrke deres par- og familierelationer. P.R.E.P.-kurserne (Praktiske Redskaber til et Engageret
Parforhold) er næsten gratis og interesserede kan finde
oplysninger om tilmelding med mere på:
www. Folkekirkesamvirket.dk.

Juletræsfest
Torsdag den 28. december kl. 14.30
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 saftevand
og kaffe. 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. Alle er velkomne!

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

FESTUGEKONCERT MED BLÆSERKVINTET
Onsdag den 30. august kl. 19.30
Randers Kammerorkesters
blæserkvintet
Værker af J.S. Bach,
Beethoven, Villa-Lobos
og Francaix
Entré Kr. 50,Ved denne festugekoncert vil en udsøgt blæserkvintet fra Randers Kammerorkester fortolke et værk, der
er kendt som et orgelstykke af J.S. Bach, oprindeligt
lavet efter en koncert af Vivaldi og her endelig i et arrangement for blæserkvintet af M. Rechtman! Samme
arrangør har lavet en udgave for samme besætning
af Beethovens festlige ”Drei stücke für eine Spieluhr”,
som vi også skal høre. Herefter kommer en charmerende blæserkvartet af den brasilianske Villa-Lobos
og til sidst Blæserkvintet nr. 1 af franske Jean Francaix,
som beskrev sin tids musik som et mareridt! Tvært

imod bygger hans harmonik på en stolt tradition med
fornyelse uden angst for fransk velklang.
Randers Kammerorkester er Danmarks eneste permanente professionelle kammerorkester.
Orkestret spiller hvert år omkring 110 koncerter, der
tæller orkester- og kammerkoncerter i Randers og
det øvrige Danmark, slotskoncerter, skolekoncerter,
børnekoncerter og operaforestillinger.
Sammen med regelmæssige transmissioner i Danmarks Radio, en lang række cd-udgivelser og workshops har orkestret markeret sig som en vigtig institution i dansk musikliv.
Se også www.randers-kammerorkester.dk

NIELS W. GADE (200 ÅR):
ORGEL- OG KORMUSIK II
Lørdag den 23. september kl. 16.00
Camilla Button, sopran
Marianne Klindt-Jensen, alt
NN, tenor
Thomas Chr. Sigh, bas
Claus Pedersen, orgel og korledelse
Værker af Niels W. Gade
Arbejdet med N.W. Gade-koncerten i juni gav inspiration til at dykke ned i mere af Gades produktion, så
her kommer fortsættelsen af hans orgel- og kormusik
udført af fire professionelle sangere samt kirkens organist og korleder, Claus Pedersen. Der sættes fokus
på såvel værker for soloorgel som korværker og salmemelodier fra komponistens hånd samt hans fine
arrangementer af nordiske folkesange.
Niels Wilhelm Gade (1817-1890) blev gennem
mere end fyrre år den dominerende skikkelse i dansk
musikliv. Han fik en stor international karriere, som

tog fart i året 1843, hvor Gewandhausorkestret i Leipzig uropførte hans første symfoni i c-mol under Felix Mendelssohns ledelse. Det blev så stor en succes,
at Mendelssohn tilbød ham at blive sin assistent. Han
slog sig ned i byen og blev hurtigt et stort navn i Tyskland. Her blev han blandt andre personlig ven med
R. Schumann, Fr. Liszt og R. Wagner, og ved Mendelssohns død i 1847 overtog Gade hans stilling som chef
for orkestret.
Imidlertid tvang treårskrigen (1848-1850) Gade til
at flytte hjem til Danmark, hvor han i de næste 40 år
skulle blive den ”store mand” i dansk musik. Bl.a. som
chefdirigent for ”Musikforeningen”,hvor en lang række nye værker kom på programmet af bl.a. Schubert,
Schumann, Mendelsohn, Beethoven og Bach. Fra 1858
blev Gade organist ved Holmens kirke, og i 1867 var
han den ledende idemand bag oprettelsen af ”Det kgl.
Danske Musikkonservatorium”,hvor han ligeledes blev
direktør. I 1856 udnævntes Gade til professor og i 1879
til æresdoktor i filosofi ved Københavns universitet.

WIERØD OG ZIMMERMANN FEJRER
REFORMATIONEN (500 ÅR)
Torsdag den 12. oktober kl. 19.30
Anna Maria Wierød, sopran
Ensemble Zimmermann:
Julia Dagerfelt og Antina Hugosson, violiner
Inka Döring, cello
Lars Colding Wolf, cembalo
Værker af Telemann, Buxtehude, J.S. Bach, Bruhns,
Krieger mv. – Entré kr. 50,-

Ensemble Zimmermann og Anna Maria Wierød har
arbejdet tæt sammen i de sidste 10 år, og de har nu i
anledning af reformationen sammensat et program
af kendte og mindre kendte lutherske komponister.
Det festlige program er en hyldest til Vor Herre, og
det præsenterer komponister som Telemann, Buxtehude, Bruhns og Bach. Desuden får man et udvalg af
Luthers salmer at høre.
Ensemble Zimmermann blev
grundlagt i 2001 af en gruppe
musikere, der ønskede at skabe
et forum for tidlig musik fremført på barokinstrumenter. Musikalsk leder er cembalist og organist Lars Colding Wolf.
Ensemblet har været et væsentligt bidrag til den voksende
interesse for barokmusik og dens opførelsespraksis i
Danmark. Ensemblet er i dag udelukkende professionelle musikere med speciale i tidlig musik. Den gang
som nu er musikere et omrejsende folkefærd, og ensemblets musikere kommer fra det meste af Europa.
På repertoiret står alt fra Monteverdi til Mozart: instrumentalkoncerter, kammermusik, kantater, oratorier og opera.
Sopranen Anna Maria Wierød regnes for et at de store
talenter blandt de yngre tidlig-musik-specialister, og optræder som oratoriesolist og
koncertsanger i hele Europa,

især indenfor barok, renæssance og opera-genrerne. Anna modtog sidste år Sonningfondens talentpris.
(Telemann „Laudate Pueri“,
Bruhns „Jauchzet dem Herrn alle Welt“
Buxtehude „Singet dem Herrn“
+ „Herr, wenn ich nur dich habe“
Bach „Alles mit Gott und nichts ohn’ Ihn“
Hertil en række instrumentalværker af Förster og Krieger – musik fra Dübensamlingen med en dansk tilknytning fra sidste halvdel af 1600-tallet.)

MUSICA FICTA FEJRER
REFORMATIONEN (500 ÅR)
Onsdag den 8. november kl. 19.30
MUSICA FICTA
Bo Holten, dirigent
Værker af Luther, Josquin des Prez, Schein, Scheidt,
Sweelinck, J.S. Bach m.fl.
Entré kr. 50,- inkl. vin i pausen
Musica Ficta har i snart 20 år varetaget den danske sangskat på det højeste professionelle niveau,
en sangskat som på mange måder er ganske unik
for dansk kultur og som gennem tiden har fungeret som en fælles konstitution af national og åndelig bevidsthed.
At skabe kollektivt åndeligt grundlag gennem fællessang er dog ikke kun et dansk fænomen, men er i
høj grad en videreførelse af den lutherske salmesang
som var en central del af reformationens program,

hvor kirkens religiøse monopol skulle decentraliseres
og gives tilbage til den enkelte troende. I 2017 fejrer
Musica Ficta reformationen og Martin Luther med et
stort koncertprojekt, hvor reformationens musik og
dens inspirationskilder skildres.
MUSICA FICTA er et professionelt vokalensemble, dannet i 1996 af komponisten og dirigenten Bo
Holten. Ensemblets speciale har fra begyndelsen primært været den tidlige europæiske vokalmusik og
den danske sangskat. Begge områder varetages på
højeste internationale niveau, hvilket også kan høres på ensemblets talrige og populære indspilninger.
Se også på: www.ficta.dk

SPRUDLENDE CORELLI MED ZIMMERMANN
Tirsdag den 14. november kl. 19.30
Per Buhre og Antina Hugosson, violiner
Inka Döring, cello
Fredrik Bock, lut
Lars Colding Wolf, cembalo
Triosonater af Arcangelo Corelli

Mon de vidste, at han skulle blive til noget stort, da
de kaldte ham Ærkeengel? Arcangelo Corelli var Italiens største komponist og violinvirtuos i sin samtid
og anerkendt over hele Europa. Han skrev sonater,
triosonater for violin samt koncerter for stort orkester. Triosonaterne hører man ikke så ofte. Ensemble
Zimmermann vil derfor præsentere et udvalg af dem
i en generøs besætning, som ud over de obligatoriske 2 violiner består af en continuogruppe med cello, lut og cembalo.
Se også: www.ensemblezimmermann.dk

CAFÉ KONCERT MED
DEN DANSKE SALMEDUO

koncertens første del. Duoen ønsker at vise musikkens levedygtighed og tidløshed, og dermed at bære
reformationstidens salmer ind i vores samtid. Man vil
ved denne koncert med Den Danske Salmeduo opleve et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende
improvisationer.
I anden afdeling af koncerten skal vi endvidere høre
et udvalg af Salmeduoens øvrige repertoire.
Den Danske Salmeduo har siden 1996 givet over
350 koncerter i kirker og på spillesteder, og har fem
anmelderroste cd’er bag sig. ”Kammerspil af fineste
karat!”, skrev Information.
Læs mere på: www.dendanskesalmeduo.dk

Lørdag den 18. november kl. 14-16
Den Danske Salmeduo
Christian Vuust, saxofon og klarinet
Hans Esbjerg, klaver

TELEMANN-KANTATE TIL
KIRKENS FØDSELSDAG

Så er der igen kirkecafé, hvor dørene åbnes kl. 14.00
til kirkens mødesal med stort kagebord, kaffe og te. Kl.
14.30 vil Den Danske Salmeduo levere musikken til
denne eftermiddag under mere uformelle rammer.
Luther gav med reformationen kirkemusikken tilbage til folket, og har derved haft stor betydning for
den folkelige fællessang i de nordiske lande. Det er
værd at markere! Den Danske Salmeduo – Christian
Vuust på saxofon og klarinet og Hans Esbjerg på
klaver – har lavet en række instrumentale nyfortolkninger af Luthers salmemelodier, som vi skal høre i

Jette Rosendal, violin og sang
Marianne Klindt-Jensen, sang
Claus Pedersen, orgel
Kirkens præster medvirker

Søndag den 3. december kl. 19.30

Ved festgudstjenesten opføres Georg Philipp Telemann (1681-1767): Kantate til 1. søndag i advent
”Erwachet zum Kriegen”

DE NI LÆSNINGER
Søndag den 10. december kl. 17.00
Kor og solister
Claus Pedersen, orgel og korledelse
Lægmandslæsninger
Pia E. Pedersen, liturg

JULEKONCERT MED
HERNING KIRKES DRENGEKOR
Tirsdag den 12. december kl. 19.30
Herning Kirkes Drengekor
Kristian Marius Andersen, orgel
Mads Bille, dirigent
Musikken er bl.a. engelske carols, danske salmer og julesatser samt orgelimprovisation.
Entré kr. 50,Herning Kirkes Drengekor blev stiftet i 1949 og er
dermed et af Danmarks ældste drenge- mandskor.
Mads Bille, som er korets nuværende leder og dirigent, har stået i spidsen for koret siden han tiltrådte
som organist ved Herning Kirke i 1984. Kristian Marius Andersen, som er organistassistent ved Herning
Kirke, akkompagnerer koret og demonstrerer ved
koncerten sit store talent for improvisation.
Drengekoret består af omkring 45 drenge og unge
mænd, der næsten alle har været medlem af koret, siden de som 8-9-årige blev optaget i korets forskole.
Alle medlemmer af Herning Kirkes Drengekor mod-

tager undervisning i solosang og hørelære
på Den Jyske Sangskole.
Herning Kirkes Drengekor synger til gudstjenesterne i Herning Kirke. Derudover har koret en omfattende koncertvirksomhed, og
har i de senere år blandt andet givet koncerter i USA, England, Skotland, Polen, Ungarn,
Finland, Tyskland, Frankrig, på Færøerne og
Island, samt i utallige danske kirker. Dette efterår synger drengene bl.a. i den præstigefyldte Carnegie Hall, New York.
Koret, der har arbejdet sammen med dirigenter som Sir David Willcocks, John Hiccocks, Miltiades Caridis og Sir Christopher
Robinson, har indspillet adskillige CD’er og
er sammen med Mads Bille portrætteret i
Anne Moulvads dokumentarfilm ’En Stemme for livet’.
Læs mere på korets hjemmeside:
www.herningkirkesdrengekor.dk
Claus Pedersen

Ellevang Kirkes Børnekor
Er du glad for at synge og måske god til det, så er børnekoret lige noget for dig. Vi synger salmer, sange, remser, rytmer og laver sjove sangøvelser, så vi hele tiden
bliver bedre til at synge.
Koret kan af og til optræde ved børnegudstjenester
i kirken som Gud & Mad samt ved mindre koncerter.
Gud & Mad, hvor koret ofte synger, ligger på tirsdage
d. 12/9, 10/10 og 14/11 – 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. 14.30-16.00 i Ellevang Kirkes Sognegård og man må gerne komme til prøvetime. Der sluttes af med juice og brød.
Koret ledes af kirkens organist, Claus Pedersen og
undervisning samt stævner er indtil videre gratis.
Opstart efter sommerferien:
Tirsdag den 22. august kl. 14.30. Vi ses!
Claus Pedersen, korleder

AARHUS Y’S MEN’S CLUB SIRIUS
– Et inspirerende fællesskab

Grænseforeningen
i Aarhus
Mandag den 25. september:
Fhv. udenrigsminister Per Stig Møller:
Grænser for Europa.

Støtter sociale projekter samt
børne- og ungdomsarbejde.
Mødeaften hver anden onsdag
i Ellevang Sognegård.
Alle interesserede er velkomne.
Se mere på www.ysmen.dk

Mandag den 13. november:
Annie Lander Laszig og Reinhard:
Grænseoverskridende ægteskab.
Mandag den 4. december:
Adventsarrangement ved Johan Herold.

Kontaktperson
Ruth Stidsen tlf.: 40 56 93 98

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Det forventes, at der bliver afholdt
menighedsrådsmøder på følgende dage:
Onsdag den 20. september kl. 19.30
Onsdag den 18. oktober kl. 19.30
Onsdag den 22. november kl. 19.30
Dagsorden opslås i våbenhuset
forud for hvert møde.
Hvor ikke andet er angivet,
er møderne offentlige.
Ellevang Kirkes menighedsråd

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

RISSKOV KORET
Risskov Koret afholder sin julekoncert torsdag
den 14. december kl. 19.30 i Ellevang Kirke
under ledelse af Miki Hildebrandt.
Der er gratis adgang.

MØDEKALENDER
AUGUST
Tirsdag den 22. kl. 14.30 Børnekoret
begynder sæsonen
Søndag den 27. kl. 11.15 Festugeudstilling
Onsdag den 30. kl. 19.30 Festugekoncert

SEPTEMBER
Fredag den 1.
Fredag den 8.
Tirsdag den 12.
Fredag den 15.
Tirsdag den 19.
Onsdag den 20.
Torsdag den 21.
Fredag den 22.
Lørdag den 23.
Tirsdag den 26.
Onsdag den 27.
Fredag den 29.
OKTOBER
Søndag den 1.
Fredag
Lørdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Søndag
Tirsdag

den 6.
den 7.
den 10.
den 10.
den 11.
den 12.
den 13.
den 18.
den 25.
den 26.
den 26.
den 27.
den 29.
den 31.

kl. 11.00 Babysalmesang
kl. 11.00 Babysalmesang
kl. 17.00 Familiehøstgudstjeneste
kl. 11.00 Babysalmesang
kl. 10.00 Højskoleformiddag
kl. 19.30 Menighedsrådsmøde
kl. 14.30 Pilgrimsvandring
kl. 11.30 Babysalmesang
kl. 16.00 Koncert
kl. 19.00 Foredrag
kl. 19.30 Studiekreds
kl. 11.00 Babysalmesang

kl. 10.00 Høstgudstjeneste/
kirkefrokost
kl. 11.00 Babysalmesang
kl. 11.00 Retræte-weekend
kl. 10.00 Højskoleformiddag
kl. 17.00 Familiegudstjeneste
kl. 19.30 Foredrag
kl. 19.30 Koncert
kl. 11.00 Babysalmesang
kl. 19.30 Menighedsrådsmøde
kl. 19.30 Studiekreds
kl. 14.30 Pilgrimsvandring
kl. 17.00 Foredrag i Risskov sognegård
kl. 11.00 Babysalmesang
kl. 14.00 Børnegudstjeneste BUSK
kl. 19.30 Reformationsgudstjeneste

NOVEMBER
Torsdag den 2.
Torsdag den 2.
Fredag
Lørdag
Onsdag
Torsdag

den
den
den
den

3.
4.
8.
9.

Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag

den 10.
den 14.
den 14.
den 14.
den 16
den 16.
den 18.
den 22.
den 23.
den 23.
den 29.
den 30.
den 30.

DECEMBER
Søndag den 3.
Søndag den 3.
Torsdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Søndag
Torsdag

den 7.
den 10.
den 12.
den 14.
den 21.
den 21.
den 24.
den 28.

kl. 17.00 Mørkning
kl. 17.00 Foredrag
i Skelager Kirke
kl. 11.00 Babysalmesang
kl. 11.00 Retræte-weekend
kl. 19.30 Koncert
kl. 17.00 Foredrag
i Ellevang Kirke
kl. 11.00 Babysalmesang
kl. 10.00 Højskoleformiddag
kl. 17.00 Familiegudstjeneste
kl. 19.30 Koncert
kl. 17.00 Mørkning
kl. 19.00 Foredrag i Vejlby sognegård
kl. 14.00 Kirke Café
kl. 19.30 Menighedsrådsmøde
kl. 15.00 Indre vandring
kl. 17.00 Mørkning
kl. 19.30 Studiekreds
kl. 15.00 Indre vandring
kl. 17.00 Mørkning

kl. 10.00 Børnegudstjeneste
kl. 19.30 Festgudstjeneste
med kantate
kl. 17.00 Mørkning
kl. 17.00 De 9 læsninger
kl. 19.30 Julekoncert
kl. 17.00 Mørkning
kl. 15.00 Indre vandring
kl. 17.00 Mørkning
kl. 14.30 Familiegudstjeneste
kl. 14.30 Juletræsfest

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

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Sognepræst: Søren Jensen  Byløkken 27, 8240 Risskov
Træffes i privatboligen bedst tirs-fredag kl. 12-13  Tlf.: 86 21 41 80
 Mobil: 30 71 31 34  sjen@km.dk

Kirkelige handlinger, attester
Aftale træffes normalt med kirkekontoret.
Alle attester udstedes af kirkekontoret.

Sognepræst: Pia Elisabeth Pedersen  Elmsager 68, 8240 Risskov
Træffes efter aftale  Tlf.: 86 21 34 52
 Mobil: 40 17 63 11
 pip@km.dk

Dåb og navngivelse
Ved dåb opgives navn og adresse på mindst tre faddere.
Navngivelse kan foretages på www.borger.dk

Sognepræst: Simon Kangas Larsen
 Smedegade 13, 8240 Risskov
Træffes i kirken bedst tirs-fredag kl. 12-13  Tlf.: 20 31 30 41

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.

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

Vielse
Først henvendelse på kirkens kontor, hvor der træffes aftale om datoen
for vielsen. Tidligst 4 måneder før vielsen kontaktes bryllupskontoret
på rådhuset for prøvelsesattest, der afleveres på kirkens kontor,
når den foreligger.
Kirkebil
Kirkebil bestilles efter aftale med kirkekontoret på tlf.: 86 21 28 09.

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

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

