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I skrivende stund bryder de irakiske styrker med støtte fra

Jesus Kristus gik rundt mellem mennesker, så nedbrød han

koalitionen igennem grænsen til byen Mosul. Soldaterne

grænser i hvert et møde. Han mødte alle lige og skænkede

vil begrænse IS’ magt. I USA taler en af kandidaterne til

dem alle en ligeværdig værdi. Han fjernede grænser og slet-

verdens mest magtfulde embeder om at bygge en mur og

tede skel eller sagt med Johannes Møllehaves ord:

sætte den som en grænse, der skal holde indvandringen
ude. Herhjemme er grænsekontrol en vigtig brik i forhand-

Hans kærlighed sletter julenat

lingerne om regeringens 2025 plan, og selv dronningen

de streger og skel, vi selv har sat.
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Sammen taler vi om, hvorvidt der er grænser for hvem, der

Og sådan gjorde han gældende, at Gud elsker alle, grænse-

må og kan kalde sig danske.

løst alle. Derfor kan vi ønske hinanden en glædelig jul.
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Laura Gylden-Damgaard
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en del virker nærmest latterlige i deres ubrugelighed. Men

Vi trækker streger og sætter skel

de er alle udtryk for, at vi lever i en tid, hvor vi kæmper om

imellem andre folk og os selv.

identitet og frygtsomt har en tilbøjelighed til at sætte skarpe

Vi taler om børn, som vi kalder ægte,

grænser for os selv og hinanden.

og andre, hvis ægthed, vi vil benægte.

Et af problemerne med den hårde grænsesætning er, at vi
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Næste kirkeblad
udkommer ultimo feb
Deadline er den 1.2.2017.

risikerer at gøre kontrasten mellem mennesker større, end

I evangeliet får vi at vide,

den i virkeligheden er.

han stillede sig på de uægtes side.

En grænse er på den ene side en streg i sandet, noget der

Og alle dem, som faldt uden for stregen,

adskiller mennesker. Den kan positivt føre til kulturel

dem slog han følge med hele vejen.

besindelse, men også negativt føre til hård nationalisme.

Så ingen af dem, som Vorherre skabte,

Men en grænse kan på den anden side også åbne for noget

skal kaldes udenfor og fortabte.

nyt. En grænse kalder på at blive udvidet. Så når man står
ved en grænse, har man mulighed for at åbne og udvide ens

Han fjernede grænser og slettede skel,

egen forståelse og ens egen horisont.

og derfor slog de ham også ihjel.

Når kirkebladet udkommer, er vi i gang med forberedelserne

Han satte en streg over hver en streg,

til jul. Jul er fejringen af det grænseløse. Hvorfor nu det? Jo

som sættes imellem dig og mig.

julen er fejringen af det grænseløse, fordi vi i julen fejrer

Det danner et kors, naturligvis,

den Gud, der nedbrød alle grænser og forskelle. Det gjorde

og det blev hans kærligheds høje pris.

han en gang for alle, da han lod sig føde i verden. Her brød

Hans kærlighed sletter julenat

han den almindelige grænse for Gud. Han kom ned fra sin

de streger og skel, vi selv har sat.

himmel og ned i det liv, der er vores. Og da Gudsmennesket
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Ane Ørgård Bramstoft

Jo der trækkes streger og sættes skel.

Johannes Møllehave, 1979
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JUL I EGÅ KIRKE
LUCIA
MED FAKKELOPTOG

GUDSTJENESTER I JULEN

JULEAFTEN

Julen begynder juleaften. Det er altid fantastisk at se så mange mennesker i

Lørdag d. 24. 12.

kirke denne dag - enten til børnegudstjenesten sidst på formiddagen eller de

Kl. 11.30 ved Ane Ørgård Bramstoft

Onsdag d. 14. december kl. 16.30

øvrige gudstjenester i løbet af eftermiddagen. De fysiske forhold i Egå Kirke

(Børnegudstjeneste)

gør imidlertid, at der ikke er ubegrænset plads - så kom i god tid, hvis du vil

Kl. 13.00 ved Ane Ørgård Bramstoft

have en plads. Erfaringsmæssigt er der bedst plads om eftermiddagen ved den

Kl. 14.30 ved Mads Djernes

tidligste af gudstjenesterne.

Kl. 16.00 ved Mads Djernes

Midt i den mørke tid skal det handle om Lucia, hvis navn
betyder lys. Hun satte livet på spil ved at være et lys i mørket
- og ved at hjælpe dem, som havde brug for det. Derfor

Julen fortsætter juledag – på vinterens skønneste morgen, hvor alt ånder fred.

starter vi med et fakkeloptog, der begynder kl. 16.30 fra

Den store salmedigter Grundtvig skrev om denne særlige dag: ”Julemorgen

Egå Ungdomshøjskole og slutter ved Egå Kirke tidsnok til
at musikgudstjenesten kan begynde kl. 17.00. Kirkens børnekor, Egå Drenge- og Pigekor samt Pigekoret fra Hjortshøj
Kirke medvirker denne dag. Efter gudstjenesten er der som

var mit Himmerig, den du meldte mig med englestemme, kimed klart den

JULEDAG

store glæde ind”. Vi skal høre julens budskab og synge nogle af salmebogens

Søndag d. 25.12. kl. 11.00

skønne tekster og melodier.

ved Ane Ørgård Bramstoft

Anden juledag sætter julens glæde i perspektiv med fortællingen om, at ikke

sædvanlig fællesspisning i sognegården. 20,- kr. for voksne

alle gennem tiden har opfattet det, at verdens frelser kom til jord som et

og 10,- kr. for børn. Ingen tilmelding, mød bare op.
Mads Djernes

fredfyldt og glædeligt budskab. Denne dag fastholder, at det stadig er værd at

ANDEN JULEDAG

opfatte julen som et glimt af kærlighed i den kulde og det mørke, der frem mod

Mandag d. 26.12. kl. 9.30		

sommeren vil vige for varmen og lyset.

ved Mads Djernes
Præsterne

JULEGUDSTJENESTER
FOR DE MINDSTE
I løbet af december bliver kirken og sognegården fyldt med
en masse børn fra lokale vuggestuer og børnehaver. I kirken

GUDSTJENESTE FOR
BØRN JULEAFTEN
Lørdag d. 24. december kl. 11.30

skal der lyttes til fortællingen om julenat, og vi skal synge

Juleaftensdag kl. 11.30 fejrer vi julegudstjeneste for børn

halleluja! I sognegården er der lidt julegodter, og selvfølge-

og deres familier eller andre, der ønsker en gudstjeneste

lig skal vi danse om juletræet. Senere i december kommer

med en fortælling og de allerkendteste julesalmer.

børn fra Sølystsskolen og holder julegudstjeneste.

Kom i god tid.
Ane Ørgård Bramstoft

SYNG JULEN IND
Søndag d. 18. december kl. 19.30

JULEHJÆLP
I hele december samles der penge ind i Egå Kirke til julehjælp i sognet. Har du/I

Igen i år mødes vi i Egå Kirke og syner julen ind i en mang-

vanskeligt ved at finde penge til at holde en god jul, kan du søge om julehjælp.

foldig blanding af vores fælles julesalmer og viser, blues, jazz

Send en ansøgning til kirkekontoret (som mail til egaa.sogn@km.dk med emnet

og pop formidlet af en favnfuld lokale musikere. Traditionen

'julehjælp' eller som brev til kirkekontoret) med en begrundelse for, hvorfor du/I

tro vil Sct. Georgs Gilderne komme med fredslyset fra

har særligt brug for hjælp.

Betlehem - et lys, der er tændt i Betlehem og hvis flamme

Er der penge i overskud fra indsamlingen, sendes de til Kirkens Korshær i Aarhus,

er holdt i live, så det denne aften kan bæres ind i kirken.

der hvert år gør et stort stykke arbejde for at holde jul for de mennesker i vores

Efterfølgende serveres gløgg og klejner i våbenhuset.

samfund, der har størst behov for at mærke julens glæde.
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NYE ANSIGTER OG KENDTE STEMMER

FILMAFTEN OG FÆLLESSPISNING

JULEKONCERT MED EGÅ KORET OG SOLISTER

FILMAFTEN MED SPISNING

Søndag d. 4. december kl. 19.30 i Egå Kirke

Torsdag d. 19. januar kl. 18.00

Traditionen tro afholder Egå Koret julekoncert med masser af spændende satser fra både ind- og udland. Således skal vi i

Over vinteren fortsætter filmaftenerne.

år høre julesang og -musik fra Danmark, England, Israel, Irland, Tyskland, Østrig, Italien og Frankrig.
For publikum bliver der også rig mulighed for at synge med på julesalmer og -sange og derved komme i julestemning.

Vi begynder kl. 18.00 med at spise sammen i sognegården,

Efter koncerten er der glögg og æbleskiver i sognegården for alle.

hvorefter en af præsterne kort vil introducere aftenens film.
Efter filmen er der kaffe og samtale.

Fri entré
Alle er hjerteligt velkomne til at deltage og må gerne tage

Tilmelding til kirkekontoret
egaa.sogn@km.dk
eller 86 22 79 66
Senest torsdag den 12.1.2017
Vi har plads til 45 og det
koster 75 kr. for maden.

en ven med.

FILMEN VI SKAL SE ER: ”DE ANDRES LIV”
Denne aften skal vi se den tysk-franske film DE ANDRES LIV fra 2006,
som blev belønnet med en lang række
priser, blandt andet en Oscar for bedste
udenlandske film.
I det daværende DDR overvågede Stasi
borgere med mistænkelig adfærd med
det formål at garantere for statens
sikkerhed. Gennem en historie om

NYT MENIGHEDSRÅD

forhørslederen

Der er i løbet af året afholdt et antal møder, afsluttende med

Når et nyt menighedsråd tiltræder, er der et afgående råd

et orienterings- og opstillingsmøde d. 13 september 2016 til

- et råd, der i deres arbejdsperiode har skulle tage stilling til

et nyt menighedsråd. På mødet blev der opstillet en liste

og udføre mange forskelligartede arbejdsopgaver. Blot for

med ni personer, der – eftersom der ikke indløb andre lister

at nævne nogle af de store, spændende opgaver: Præste- og

senest d. 27 september – blev til det nye menighedsråd.

personaleansættelser, Pastoratsnedlæggelse og oprettelse
af et nyt og selvstændig Egå Pastorat, ændring af bygninger,

Menighedsrådet i de næste fire år består af:

indkøb af møbler og flytning af regnskab.

Gerd

Wiesler,

der

får til opgave at aflytte et kunstnerpar, som mistænkes for ikke at være
absolut loyal over for republikken,
sætter filmen fokus på, hvad der er helt
grundlæggende er menneskeligt - for
hvordan

reagerer systemets mand

på et møde med en verden, der er så
grundlæggende forskellig fra hans

Britta Møller, Inger Apel, Hans Sommer, Ole

egen?

Glasius, Anna Johansson, Peer Nielsen, Asbjørn

En stor tak for et godt samarbejde skal lyde til det afgående

Bugge, Liselotte Stenkjær og Carsten Sauer.

menighedsråd, der blev valgt og indsat første søndag i

Filmen er på én gang en politisk thriller og en intens med-

Med suppleanter: Dorte Bøtker og Anne Ravn.

advent 2012.

rivende skildring af livet i et system, hvor menneskeligheOle Glasius

den har svære vilkår. Scenerne foregår i Stasi-kvarteret, i

Efterfølgende har det nye menighedsråd konstitueret

Wieslers pæne og korrekte lejlighed samt i kunstnerparrets

sig, det kan du læse mere om i referatet fra mødet på

varme og livfulde hjem.

www.egaakirke.dk/kontakt/menighedsraad.
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Vært: Mads Djernes
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BØRNESIDER
Fællesspisning i
sognegården

BIBBEN

BABYSALMESANG

BØRNEGUDSTJENESTER

Torsdage kl. 14.00-15.15

Nye hold starter tirsdag d. 17. januar og
tirsdag d. 21. marts kl. 10.30-12.00.

LUCIA - MED OPTOG

DÅBSJUBILÆUM

Onsdag d. 14.12. kl. 16.30

Onsdag d. 18.1. kl. 17.00

Vi starter denne eftermiddag med fakkeloptog, der begyn-

Der bliver døbt små, nyfødte børn

der kl. 16.30 fra Egå Ungdsomshøjskole. Efter optoget er

næsten hver søndag i Egå Kirke. Men

der gudstjeneste i Egå Kirke kl. 17.00. Dagen efter selve

hvad betyder det egenlig at være døbt? Er der

luciadagen - den 13. december - skal adventstidens børne-

noget mere på spil end at få vand i håret og en fin dåbskjole

gudstjeneste handle om Lucia. Vi skal høre fortællingen om

på? Kom og hør om dåben - og er du selv døbt for fem år

Lucia og synge sange om hende. Børnekorene fra Egå og

siden (altså i 2012) her i Egå, får du den sidste af kirkens

Hjortshøj vil synge for os og med os inde i en kirke, der er

dåbsgaver med dig hjem. Efter gudstjenesten er der fælles-

fyldt af lys på en sikkert mørk og kold aften. Efter gudstje-

spisning i sognegården.

Bibben er kirkens børneklub for børn i 2. og 3. klasse og
foregår i forbindelse med Egå Drenge- og Pigekor. Vi skal

Babysalmesang er for børn i alderen 2-9 mdr. og deres mor

høre bibelhistorier og lave kreative aktiviteter, og så får vi

eller far. Babysalmesang indbyder til ro og nærvær i en

alle lidt at spise. Det er Bibbentid hver torsdag eftermiddag

musikalsk ramme med salmerne i centrum og skaber for-

og klubben varetages af børne- og ungemedarbejder Katrine

trolighed med kirkerummet. Babysalmesang kan desuden

Broch Møller, organist Lars Fløe og de to frivillige Anne

være med til at stimulere barnets sansemotoriske, følelses-

Grethe Borghelt og Sonja Glasius.

mæssige, sociale og sproglige udvikling.

Lyder det som noget for dig, så kontakt Katrine på mail

Efter forløbet i kirken er der forfriskninger og plads til snak

sognemedhjaelper@egaakirke.dk eller tlf. 28 68 01 15

og amning i sognegården. Der kræves ingen andre forudsætninger for deltagelse, end at du har lyst til musikalske
stunder med din baby.
Forløbet ledes af Mads Djernes, der er barselsvikar for

20,- kr. for voksne
10,- kr. for børn
Ingen tilmelding,
mød bare op.

Mads Djernes

nesten spiser vi sammen i Sognegården.
Mads Djernes

Laura. Han har tidligere - i forbindelse med sin ansættelse
som organist - varetaget babysalmesangsforløb.
Tilmelding til: Mads Djernes på madj@km.dk.
Det koster: 100 kr. at deltage i et forløb, som strækker sig
over 7 tirsdage.
Der er plads til 12 babyer på holdet, og tilmelding sker efter
først-til-mølle-princippet.

EGÅ DRENGE- OG PIGEKOR
Torsdage efter BIBBEN kl. 15.15-16.15
Vi er godt i gang med det nye kor for sangglade børn. Koret
består pt. af 16 velsyngende børn i 2.-4. klasse. Men vi har
stadig plads til flere. Er det mon dig?

JULEAFTEN

FASTELAVN

Lørdag d. 24.12. kl. 11.30

Søndag d. 26.2. kl. 11.00

I aften er det juleaften …. derfor mødes vi i Egå

Trolde og engle, prinsesser og pirater, gulerødder og fjern-

Kirke om formiddagen for at synge de smukke

syn. Ja, kun fantasien sætter grænser for, hvordan vi kan

julesalmer, se lysene og høre fortællingen om

klæde os ud til fastelavn. Vi begynder festlighederne i Egå

Den Hellige Nat fortalt for både børn og voksne.

Kirke, hvor vi skal høre om udklædning og om, hvordan man

Ane Ørgård Bramstoft

også kan iklæde sig kærligheden! Egå Drenge- og Pigekor
medvirker ved denne gudstjeneste. Efter gudstjenesten er

I koret lærer vi en masse sange og salmer, leger med rytmer

der tøndeslagning og fastelavnsboller i Egå Forsamlingshus.

og noder og ikke mindst har vi fede oplevelser i et musikalsk

Ane Ørgård Bramstoft

fællesskab.
Koret øver torsdage fra kl. 15.15-16.15 i sognegården. Og de
yngste møder, 2.-3. klasse, møder efter skoletid kl. 14.00,
hvor der er mulighed for at få lidt at spise, høre bibelhistorier og lave kreative aktiviteter i kirkens børneklub BIBBEN.
4. klasse ankommer derefter, også er der kor for alle.
Koret ledes af vores børne- og ungemedarbejder Katrine
Broch Møller, som er uddannet sanger og musikpædagog
og vores erfarne organist Lars Fløe.
Hvis det er noget for dig, så tilmeld dig nu. Send en mail
eller sms til Katrine sognemedhjaelper@egaakirke.dk eller
28 68 01 15. Du er også velkommen til at møde op uden
tilmelding. Vi glæder os til at se dig.
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NYTÅRSPARADE-GUDSTJENESTE
Søndag d. 8. januar kl. 14.00
De lokale KFUM-spejdere holder hvert år en traditionel nytårsparade i begyndelsen af januar med appel, gudstjeneste og vandretur med faner. Arrangementet
finder i år sted i Egå, hvor alle er velkomne til at deltage i gudstjenesten kl. 14.00,
der bliver med deltagelse af en række spejdere i alle aldre.
Mads Djernes
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ONSDAGSCAFEER

Brændstof til både hoved og mave. Egå Kirke byder som vanligt velkommen til onsdagscafé i sognegården. Der vil være fællessang fra højskolesangbogen, kaffehygge med hjemmebag og et kulturelt
indslag. Der er ingen tilmelding, og hvis du har problemer med transporten, kan du bestille kirkebil
på kirkekontoret, 86 22 79 66. Kaffen koster 20 kr.

JULEHYGGE

KIRKEN I BYEN
Esben Thusgård

Onsdag d. 7. december kl. 14-16
Også i år mødes vi i begyndelsen af december og ønsker hinanden glædelig advent

Onsdag d. 8. februar kl. 14-16

og jul. I år står vi selv for det musikalske! Vi skal synge de traditionsrige sange og

Hvor mennesker lever og bor, skal Folkekirken være. Nye bydele skyder op og

salmer, hygge os med quiz, høre en historie og ikke mindst nyde kirketjenernes

industrigrunde i byen ryddes til fordel for boliger og institutioner. Folkekirken

hjemmebag.

skal være en del af denne udvikling - som inspiration og kritisk medspiller - men
også som et sted, der samler: hvor man kan tænke, takke og undres, hvor man
Vært: Mads Djernes og Ane Ørgård Bramstoft

udfordres af andre, hvor man kan være med til at gøre en forskel, og hvor man
kan søge fællesskab. Provst Esben Thusgård vil denne eftermiddag fortælle om
sit arbejde med projektet Kirken i byen.
Vært: Mads Djernes

DANSKE FILM- OG REVYMELODIER

ER VOR GUD SÅ FAST EN BORG?

Susanne Bie og Lars Fløe

Iben Krogsdal
Onsdag d. 22. februar kl. 14-16

Onsdag d. 25. januar kl. 14-16
Ved reformationsjubilæet i 2017 er det oplagt at kaste et moderne lys på Luthers
salmer. Hvordan kan salmernes middelalderlige, lutherske teologi inspirere os i
dag? Hvad kæmpede Luther for og imod i sine salmer, og hvad kæmper vi for og
imod i dag? Hvad var der på spil for Luther, og hvad er der på spil for os i dag?
Iben vil fortælle om rejsen ind i Luthers salmelandskab og om, hvordan hun som
menneske af en helt anden tid og virkelighed har arbejdet med at nydigte Luthers
salmer - og undervejs skal vi synge nogle af dem.

Velkommen til en hyggelig syng-med-eftermiddag i selskab med en god håndfuld
af de skønne, danske film- og revymelodier, vi ikke mere hører så ofte. Der bliver
rig lejlighed for publikum til at få rørt stemmerne, men også til at læne sig tilbage
og nyde sangerinden Susanne Bies fortolkning af sange af bl.a Kai Normann
Andersen og Aage Stentoft til klaverledsagelse af Egå Kirkes egen organist, Lars
Fløe. Susanne Bie er uddannet fra Det jyske Musikkonservatorium og har medvirket i et utal af musicals og operetter, bl.a. My fair Lady, Den glade Enke og Les
Miserables. Til daglig er hun kirkesanger i Skt. Gertruds Kirke og Simon Peters

Vært: Mads Djernes

Kirke i Grenå.
Vært: Ane Ørgård Bramstoft
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KYNDELMISSE

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
SOGNEINDSAMLING
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Så er det igen tid til at samle ind til Folkekirkens Nødhjælp.
Indsamlingen finder sted søndag den 12. marts 2017. Vi
håber, mange vil melde sig som indsamlere i Egå Sogn. Hvis

BLIV INDSAMLER
Kontakt Britta P. Møller
20 26 53 18
brittapmoller@gmail.com

du/I har et par timer til overs denne dag, hører jeg gerne
fra dig/jer.

KYNDELMISSE- OG MUSIKGUDSTJENESTE
Torsdag d. 2. februar kl. 17.00 i Egå Kirke
Når det er kyndelmisse - den 2. februar - er vi midtvejs i vinteren. Tidligere skulle man ved denne tid helst have halvdelen
af foderet tilbage, så både dyr og mennesker kunne overleve frem til sommeren - og det er stadig sådan, at vinterens kulde
som regel begynder at aftage i løbet af februar. Vi kender dagens navn - som egentlig bare betyder lys-gudstjeneste - fra
vores vintersange: ”Kyndelsmisse slår sin knude” - ”og nu kom Kjørmes-Knud”.
Dagen kaldes også ’Marias renselsesdag’ og har fået sin religiøse betydning fra historien om jomfru Maria, der 40 dage efter
Jesu fødsel tog ham med i templet. Her møder hun ifølge Lukasevangeliet den gamle mand Simeon i templet. Han kalder
Jesus for et lys til åbenbaring for hedninge, og det er blandt andet derfor, at Marias renselse fejres med lystænding.
Derfor vil der torsdag d. 2. februar kl. 17.00 i Egå Kirke være en gudstjeneste, hvor musik, læsninger og fællessalmer
veksler med hinanden - med udgangspunkt i fejringen af lysets magt. Det lys, der bryder mørket og bebuder snarlig varme,
vækst og vår.
Lars Fløe og Mads Djernes
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KARAVANEN PÅ BESØG
HJÆLP MED AT STYRKE
VERDENS FATTIGSTE
I KAMPEN FOR
ET VÆRDIGT LIV

Som optakt til Folkekirkens Nødhjælps Indsamling den 12.
marts får konfirmanderne i Egå den 28. februar besøg af et
par af de unge mennesker, der har været ude i verden med
Folkekirkens Nødhjælp for at afhjælpe sult og fattigdom.
Konfirmanderne samler i den forbindelse gamle brugte
mobiltelefoner ind, så hvis du har sådanne liggende, er du
velkommen til at aflevere dem til en af konfirmanderne eller
på kirkekontoret.
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TRE UDSTILLINGER
ULLA BILLE

AKTIVITETSKALENDER
DECEMBER
Torsdag d. 1. kl. 18.00

Menighedsrådsmøde

Egå Sognegård

Søndag d. 4. kl. 19.30

JULEKONCERT med Egå Koret og solister

Egå Kirke

Ulla Bille er nok bedst kendt som portrætkunstner, men på udstillingen vil man kunne

Onsdag d. 7. kl. 14-16

Onsdagscafé JULEHYGGE

Egå Sognegård

se motiver fra Færøerne, Grønland og den danske natur - og som altid sniger der sig

Onsdag d. 14. kl. 16.30

LUCIA med fakkeloptog, derefter gudstjeneste og spisning

Egå Ungdsomshøjskole

lidt høns ind på udstillingen.

Søndag d. 18. kl. 19.30

SYNG JULEN IND

Egå Kirke

Torsdag d. 5. kl. 18.00

Menighedsrådsmøde

Egå Sognegård

Søndag d. 8. kl. 12.00

Fernisering ved ULLA BILLE

Egå Sognegård

Søndag d. 15. kl. 12.30

RETHINK DYDER ferningsering

Egå Sognegård

Fernisering d. 8. januar kl. 12.00 i Egå Sognegård

JANUAR

RETHINK DYDER
Fernisering søndag d. 15. januar kl. 12.30-17.00 i Egå Sognegård
Egå tager del i fejringen af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Under overskriften RETHINK DYDER vil der
året igennem vises værker i Egå Sognegård af kunstnere, der har arbejdet med dyder dengang og nu. Projektet er blevet til
mellem en række sogne i Aarhus Nordre Provsti og åbnes flere steder ved ferniseringer den 15. januar.
Du kan læse mere på rethinkdyder.dk eller facebook.com/rethinkdyder

DE SAAKALDTE

ved DE SAAKALDTE og KARINA GRETERE
Tirsdag d. 17. kl. 10.30

Opstart af BABYSALMESANG

Egå Kirke

Torsdag d. 19. kl. 18.00

Filmaften DE ANDRES LIV og fællesspisning

Egå Sognegård

Onsdag d. 25. kl. 14-16

Onsdagscafé ER VOR GUD SÅ FAST EN BORG? ved Iben Krogsdal Egå Sognegård

FEBRUAR
Torsdag d. 2. kl. 18.00

Menighedsrådsmøde

Egå Sognegård

Onsdag d. 8. kl. 14-16

Onsdagscafé KIRKEN I BYEN ved Esben Thusgård

Egå Sognegård

Onsdag d. 22. kl. 14-16

Onsdagscafé DANSKE FILM- OG REVYMELODIER

Egå Sognegård

ved Susanne Bie og Lars Fløe

DE SAAKALDTE er en sprogfilosofisk kunstnergruppe bestående af fotograf Tahir
Mirza og digter Martin Knabe. Tahir Mirza er fra Afghanistan. Han har en bachelor i
religionsvidenskab og en kandidatgrad i retorik fra Aarhus Universitet.
Han er samfundsdebattør og foredragsholder. Tahir bestræber sig på at tage billeder,
hvor håbet kan ses i elendigheden. Martin Knabe er digter. Hans tekster kredser om
rejsen – fysisk som i bevidstheden. Udstillingen består af 10 store udendørs fotostater.
”Ud fra de syv dyder sætter DE SAAKALDTE fokus på de syv grupper, som føler sig
set ned på, udsat for fordomme eller marginaliseret. De syg grupper er: Fremmede,
handicappede, hjemløse, grønlændere, psykisk syge, misbrugere og overvægtige.
DE SAAKALDTE opfordrer til at inkludere disse grupper i samfundet. De syv nøgleord er her: Hils, spørg, lyt, reflekter, forstå, respekter og handl”.
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SORGGRUPPER I FOLKEKIRKEN

KARINA GRETERE

Savn og sorg over at have mistet én af sine kære er ikke en

Tilbuddet er gratis og åbent for alle - også beboere i Egå

sygdom, men tegn på, at man har elsket. Byrden som efter-

Sogn. Der er plads til maks. 8 deltagere.

Udover DE SAAKALDTE vises lydinstalationen Marvellous Transformations skabt af

ladt bliver lettere at bære, når der er flere ”lidelsesfæller”

Karina Gretere, der er en brittisk-lettisk komponist, sanger og sangskriver, musikpro-

til at løfte. I Hjortshøj findes en sorggruppe, der ledes af

Ønsker du/I at høre nærmere om konkret deltagelse i

ducent og lyddesigner, hun arbejder med traditionelle og interaktive medieprojekter

pensioneret hjemmesygeplejerske Kirsten Flugt og cand.

sorggruppen i Hjortshøj kan du/I kontakte sognepræst

og forestillinger. Hun er bosiddende i Aarhus. Karinas lydinstallation ”Marvellous

mag. i diakoni Lise Fauslet.

Morten Skovsted: tlf. 86 22 02 30/28 30 41 11 for deltagelse

Transformations” er en audiovisuel oplevelse, der sætter fokus på kvinder og viden.

Gruppen mødes fra 10. oktober 2016 til 13. marts 2017.

i Hjortshøj.

Installationen tager udgangspunkt i den hollandske naturalistiske kunstner Maria

Mødetid mandag i ulige uger kl. 17-19 (med undtagelse af

Du/I kan også kontakte FolkekirkeSamvirkets sekretariat

Sibylla Merian (1647-1717) og undersøger, hvordan hendes arbejde er blevet fortolket

uge 53 og uge 1) i DEN GAMLE SKOLE, Smedebakken 14,

tlf: 24 81 58 17, www.folkekirkesamvirket.dk, der kan

af en norsk moderne 3D-kunstner Marianne Selsjord (1955-2014).

8530 Hjortshøj.

tilbyde sogngrupper andre steder i Aarhus.
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GUDSTJENESTER I EGÅ KIRKE
DECEMBER
Lørdag d. 3. kl. 11.00

Lørdagsdåb

Søndag d. 4. kl. 9.30

Dåbsfri

Søndag d. 11. kl. 11.00
Onsdag d. 14. kl. 17.00

Ane Ørgård Bramstoft
2. s. i advent

Mads Djernes

3. s. i advent

Mads Djernes

Børnegudstjeneste*

Søndag d. 18. kl. 9.30

Mads Djernes
4. s. i advent

Morten Skovsted

Søndag d. 18. kl. 19.30

Syng julen ind*

Ane Ørgård Bramstoft

Onsdag d. 21. kl. 11.00

OK-Centret

Ane Ørgård Bramstoft

Lørdag d. 24. kl. 11.30

Børnegudstjeneste*

Juleaften

Ane Ørgård Bramstoft

Lørdag d. 24. kl. 13.00

Juleaften

Ane Ørgård Bramstoft

Lørdag d. 24. kl. 14.30

Juleaften

Mads Djernes

Lørdag d. 24. kl. 16.00

Juleaften

Mads Djernes

Søndag d. 25. kl. 11.00

Juledag

Ane Ørgård Bramstoft

Mandag d. 26. kl. 9.30

Anden juledag

Mads Djernes

Søndag d. 1. kl. 15.30

Nytårsdag

Morten Skovsted

Søndag d. 8. kl. 11.00

1. s.e. helligtrekonger

Mads Djernes

JANUAR
Søndag d. 8. kl. 14.00

Nytårsparade*

Søndag d. 15. kl. 9.30
Onsdag d. 18. kl. 17.00

Børnegudstjeneste*

Søndag d. 22. kl. 11.00
Onsdag d. 25. kl. 11.00

Mads Djernes
2. s.e. helligtrekonger

Mads Djernes
3. s.e. helligtrekonger

OK-Centret

Søndag d. 29. kl. 9.30

Morten Skovsted
Mads Djernes
Mads Djernes

4. s.e. helligtrekonger

Morten Skovsted

FEBRUAR
Torsdag d. 2. kl. 17.00

Kyndelmisse-musikgudst.*

Lørdag d. 4. kl. 11.00

Lørdagsdåb

Søndag d. 5. kl. 11.00

Dåbsfri

Mads Djernes
S.s.e. helligtrekonger

Mads Djernes

Søndag d. 12. kl. 9.30

Septuagesima

Morten Skovsted

Søndag d. 19. kl. 11.00

Seksagesima

Mads Djernes

Onsdag d. 22. kl. 11.00

OK-Centret

Søndag d. 26. kl. 11.00

Børnegudstjeneste*

Ane Ørgård Bramstoft
Fastelavn

Ane Ørgård Bramstoft

1. s. i fasten

Morten Skovsted

2. søndag i fasten

Mads Djernes

MARTS
Søndag d. 5. kl. 9.30
Søndag d. 12. kl. 9.30

Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp*

* Se omtale inde i bladet.
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