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Forsidebillede:
Udsnit af altertavlen
i Egå Kirke: nadveren.

FRA FASTE TIL PÅSKE - HELLIGDAGENES DRAMA
I Danmark har vi årstidernes kulde og varme, de korte dage

I mange kirker, også her i Egå, er det centrale motiv på

ved jul og de lange ved Sankt Hans - og længslen efter årsti-

altertavlen DEN SIDSTE NADVER. Det forestiller Jesus

dernes vekslen. På forunderlig vis arbejder naturårstidens

sammen med disciplene omkring bordet den aften, hvor

og kirkeårstidens forløb sammen - særlig markant nu, hvor

han indstifter nadveren. Dette øjebliksbillede fra Jesu

foråret langsomt bryder frem. Fastetidens antydninger af,

liv genkaldes og IHUKOMMES hver eneste søndag ved

hvad der sker, kommer til fuld udfoldelse med påskens

altergangen, hvor præsten indstifter brødet og vinen med

opstandelse. Marts måneds spirer under jorden dukker op

ordene:

og springer ud i løbet af april - knopperne brister og giver

”Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat,

plads til det nye. Lyset tiltager, og dagene bliver længere

da han blev forrådt...”.

end nætterne - og efter jævndøgn bliver det påske.

Men vi fejrer i særlig grad ved skærtorsdags gudstjeneste,
at Jesus - samtidig med, at han blev forrådt - gav sig selv for

Især afslutningen på fastetiden og begyndelsen af påske-

ikke bare disciplene, men for alle mennesker til alle tider.

tiden udgør et dramatisk forløb med de fem helligdage

Og hermed er dramaet på sit højeste, for dagen efter for-

palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påskedag og anden

rådelsesnatten blev han langfredag korsfæstet på Golgata.

påskedag. Natten mellem påskelørdag og påskedag bliver

Han døde og blev begravet - men på tredjedagen var stenen

mørket kristeligt set til lys. Nogle steder markeres det på en

væltet væk fra graven, og Jesus var ikke længere i gravhu-

særlig måde: hvis man har en altertavle, som har tre fløje

len. Vi fejrer påskedag den opstandelsesbegivenhed, der

og dermed kan ’lukkes’, er den lukket gennem de knap to

siden har optaget, forundret og trøstet - og stadig gør det.

måneder, som fastetiden varer. Man fornemmer som kir-

Dagen efter, anden påskedag, mødes to vandrende mænd

kegænger, at noget er ’lukket inde’ - at der er noget, vi ikke

af en tredje, som skulle vise sig at være den opstandne

skal se, før fløjene igen åbnes påskenat. Denne tids ’litur-

Jesus. Han taler til dem undervejs, og de sætter sig til sidst

giske farve’ - altså den farve, som symbolsk karakteriserer

ind og spiser sammen - og på den måde er de allerførste

kirkeårstiden - er violet og symboliserer alvor, bod og anger.

spor lagt til den gudstjeneste, vi fejrer hver eneste søn- og

Den markerer samtidig, at der er noget, vi forbereder os på

helligdag. Den gudstjeneste, som gang på gang leder os

og ser frem til - i dette tilfælde Kristi opstandelse påskedag

gennem denne centrale del af den kristne fortælling.

(ligesom vi i adventstiden ser frem til Jesu fødsel). Påskens

Mads Djernes

liturgiske farve er hvid, og den symboliserer renhed, glæde
og fest - og denne festtid varer faktisk helt hen til pinse,
altså omtrent halvanden måned.
Hele fastetiden er en vandring gennem at modstå fristelse,
at finde fortrøstning, at uddrive det onde, at blive mættet og til sidst blandt folkeskaren Palmesøndag at blive mødt af
den Jesus, som på en gang kommer til menneskenes frelse
og til sin egen død og opstandelse. Allerede fastelavns
søndag intoneres denne vandring med salmen ’Se, vi går
op til Jerusalem ved hellige fastetide’. Ligesom man ved
en film eller i et stykke musik allerede fra begyndelsen får
givet små antydninger af, hvor det bærer hen, sker det her,
at den næste tids intense drama anes.
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AKTIVITETER
SOGNEAFTEN: HVORDAN SER GUD UD PÅ HERRENS MARK?
Tirsdag d. 28. marts kl. 19.30
Hvilke billeder har vi mennesker af Gud
og hvad sker der med de billeder, når vi
kommer på herrens mark?
Ruth Østergaard Poulsen har været sygehuspræst på
Aalborg Universitetshospital i 16 år. Her har hun opbygget
en solid erfaring med, hvad der sker med menneskers tro,
når ulykken rammer. Det siges, at tro flytter bjerge, men
måske det omvendt: at de bjerge, vi møder i vores liv,
rokker ved troen. Vi har alle en forestilling om Gud - måske også den forestilling, at han skærmer os mod ulykker. Og hvad
sker der så, når vi alligevel rammes? Mange ’fyrer’ Gud og siger, at han nu kan passe sig selv - man bliver uvenner med
Vorherre, når man kommer på herrens mark. Det er en meget menneskelig og naturlig reaktion. Andre har den forestilling,
at Gud straffer og oplever, at deres sygdom er en straf fra Gud. Denne aften vil Ruth komme med sine bud på, hvad vi gør,
når troen kommer på prøve. Foredraget er tænkt som oplæg til samtale senere på aftenen.

FILMAFTEN
Torsdag d. 20. april kl. 18.00
Vi begynder kl. 18.00 med at spise
sammen i sognegården, hvorefter Ane
Ørgård Bramstoft kort vil introducere
aftenens film LUTHER.
Efter filmen er der kaffe og diskussion.
Alle er hjerteligt velkomne til at deltage
og må gerne tage en ven med.
Ane Ørgård Bramstoft

FYRAFTENSANDAGTER
Torsdag d. 6. april og d. 4. maj kl. 17.30
I disse år arbejdes der med alternative gudstjenesteformer, der supplerer søndagens gudstjeneste, der altid er festlig og velbesøgt her i Egå. Derfor vil vi forsøgsvist indføre FYRAFTENSANDAGTER i Egå Kirke. De vil finde sted hver den
første torsdag i måneden fra kl. 17.30 og en lille halv time frem. En FYRAFTENSANDAGT vil ikke nødvendigvis have helt den samme form fra gang til gang.
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Tilmelding på
egaa.sogn@km.dk/
86 22 79 66
senest onsdag d. 12. april.
Det koster 75 kr. for maden,
som betales på aftenen.

NY I MENIGHEDSRÅDET
Låt oss gå i frid
och tjäna Herren
med glädje!

Jeg valgte at stille op til Egå Menighedsråd i efteråret 2016,

Jeg har aldrig praktiseret hverken meditation eller mindful-

og til min glæde blev jeg valgt ind. Tak for tilliden! Første

ness, fordi kirken opfylder disse behov hos mig. I kirken får

gang jeg stiftede bekendtskab med menighedsrådsarbejdet

jeg ro gennem budskab, bøn, musik og gudstjenestens for-

var i 2008, hvor jeg også var så heldig at blive valgt ind. Min

udsigelige rutine. Den fungerer som åndelig pause, åndelig

periode blev dog afbrudt i 2011, hvor vi rejste til USA i to år

forfriskelse og en påmindelse om, at livet er større end det,

i forbindelse med min mands arbejde.

jeg selv går og knokler med. Gud er større, og der er håb og
tro på et liv efter dette jordeliv.

For mig er det et stort privilegium at få lov at skrive under
på, at jeg lover at arbejde for den kristne menigheds liv og

Tilbage til vores tid i USA. Vi boede i Texas, hvor over 40%

vækst. Den danske folkekirke er der - nogle gange mere

af befolkningen kommer i kirke hver søndag. Det var både

synlig end andre gange - som en solid søjle i den danske

glædeligt og overvældende at møde mennesker, som tog det

kulturarv. Den er endda mere end det; den er vores håb og

fuldstændig for givet, at man er troende. Et af de hyppigste

fremtidstro. Den kan fungere som livets følgesvend igennem

spørgsmål vi fik, da vi som nyindflyttede blev introduce-

trøst, glæde, sammenhold og ritualer. Og ikke kun omkring

rede til nye mennesker, var “Do you need help in finding a

de store højtider. Jeg vil også bestemt mene, at den helt

church?” eller “You’re welcome to worship with us!”.

konkret kan hjælpe os igennem den moderne dagligdag.
I disse påsketider kommer jeg særlig i tanke om nogle
I disse dage er mindfulness meget populært og fungerer

påskeplakater, vi så i andres haver. De er i kraftigt pap og

som en måde at finde sig selv og få et pusterum i vores

har form som et kors. Langfredag blev korset stillet ud, og

travle hverdag. Vi kan reflektere over, at vi lever et liv som

påskedag gik man ud og vendte korset om. På bagsiden stod

sandsynligvis går stik imod vores evolutionære udvikling. I

det nemlig skrevet: “He is risen!” En tydelig og konkret

“gamle dage” holdt man naturlige pauser. I bondesamfun-

manifestation af, hvordan døden og sorgen på tredje dag

det om vinteren og efter solnedgang. I stenalderen holdt

vendes 180 grader om - til livet og glæden.

man “jægerpauser” - hvile efter højintensivt arbejde – eller
også foretog man sig lavintensivt arbejde såsom indsamling

I denne internationale ånd vil jeg runde af med en opfor-

af bær og frugter. I dag beskæftiger vi os med højintensivt

dring, som ofte afslutter gudstjenesterne i Svenska Kyrkan,

arbejde uden pauser.

min barndomskirke:
“Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje!”
Anna Blomgren Johansson

5

BØRNESIDERNE
BABYSALMESANG
Nyt hold begynder tirsdag d. 21. marts kl. 10.30
Babysalmesang er for børn i alderen 2-9 mdr. og deres mor eller far. Det indbyder
til ro og nærvær i en musikalsk ramme med salmerne i centrum og skaber fortrolighed med kirkerummet. Babysalmesang kan desuden være med til at stimulere
barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling. Efter
forløbet i kirken er der forfriskninger og plads til snak og amning i sognegården.
Der kræves ingen andre forudsætninger for deltagelse end, lyst til musikalske
stunder med din baby. Forløbet ledes af sognepræst Mads Djernes.
Tilmelding til Mads Djernes på madj@km.dk.
Pris: 100 kr. for hele forløbet over 7 tirsdage.
Der er plads til 12 babyer på holdet, og tilmelding sker efter først-tilmølle-princippet.

BIBBEN
Torsdage kl. 14.00-15.15
BIBBEN er kirkens børneklub for børn på 2.-3. klassetrin, hvor vi hører bibelhistorier, laver kreative
aktiviteter og får eftermiddagsmad sammen. Det er
Bibbentid hver torsdag eftermiddag. Klubben varetages af organist Lars Fløe og de to frivillige, Anne
Grethe Borghelt og Sonja Glasius.

EGÅ DRENGE- OG PIGEKOR
Torsdage kl. 15.15-16.15
Koret er for alle sangglade børn, som går på 2.-5. klassetrin

OPLEV KORET TIL

i Egå. Vi lærer en masse sange og salmer, leger med rytmer

Børnegudstjeneste

og noder - og ikke mindst får vi fede oplevelser i et musi-

Torsdag den 23. marts kl. 17.00

kalsk fællesskab.
Koret ledes af Katrine Broch Møller (uddannet sanger og

Palmesøndagsgudstjeneste

musikpædagog) og vores organist Lars Fløe.

Søndag d. 9. april kl. 9.30

Hvis det er noget for dig, så mød op en torsdag eller kontakt
Katrine på katbmol@gmail.com eller 28 68 01 15.

Sommerkoncert i Egå Kirke
Torsdag d. 1. juni kl. 16.30

TORSDAG EFTERMIDDAG
Kl. 14-15 - Egå Kirkes børneklub BIBBEN - for 2.-3. klassetrin
Kl. 15-15.15 - Eftermiddagsmad for alle
Kl. 15.15-16.15 - Egå Drenge- og Pigekor øver - for 2.-5. klassetrin
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En festlig sommerkoncert med
de bedste af årets indstuderede sange.

BØRNEGUDSTJENESTER
JEG UNDRER MIG OVER, AT...
Hvorfor er det sådan og ikke sådan? Vi undrer os hver eneste dag: hvorfor er vi, som vi

Fællesspisning i
sognegården efter hver
børnegudstjeneste

er - hvorfor ser verden sådan ud, som den gør - og hvorfor kan vi ikke regne det hele ud?
Fortællinger fra Bibelen kan nogle gange arbejde sammen med vores undren. De giver
ikke noget endegyldigt svar, men de kan gøre vores tanker dybere og vores verden større.

20,- kr. for voksne
10,- kr. for børn

Når vi hører om Gud, og når Jesus fortæller, kan vi måske forstå, hvorfor vi undrer os.
I forårets tre børnegudstjenester skal vi undre os sammen. Kom og bliv forundringsparat!
Præsterne

Ingen tilmelding,
mød bare op

DET, VI IKKE KAN NÅ
Torsdag den 23. marts kl. 17
I forlængelse af af uge 11, hvor Sølystskolens tredjeklasser
har været PÅ OPDAGELSE I EGÅ KIRKE, vil vi holde en
gudstjeneste, hvor de alle er med. Med billeder på kirkemuren og sang (sammen med Egå Drenge- og Pigekor) vil vi
forsøge at undres over, hvorfor der er noget, som vi ikke kan
nå - selv om vi har på fornemmelsen, at det sker og findes
derude.
Ane Ørgård Bramstoft og Mads Djernes

MELLEM HIMMEL OG JORD
Onsdag den 26. april kl. 17
Hvorfor ser vi ud, som vi ser ud? Hvorfor har vi to ører, men
kun en mund? Hvorfor har vi fødder nederst og øjne øverst?
Bibelen fortæller, at mennesker, dyr og planter er skabt
af Gud. Ved at lytte til den fortælling kan vi måske forstå,
hvilken betydning det har, at vi kan gøre så mange ting - og
undre os over, at der alligevel er ting, vi ikke kan.
Mads Djernes

DIG OG MIG OG VI TO

PÅ OPDAGELSE I
EGÅ KIRKE
I uge 11 er alle tredjeklasserne fra Sølystskolen
på besøg i Egå Kirke og Sognegård. Flere af
kirkens ansatte er involveret i dette projekt,
som har til formål at lære børnene om kirken
og kristendommen ved at lade dem stifte
bekendtskab med dens fortællinger, historie,
kunst, udtryksformer og praksisser.
Over de fem dage, hvor vi er sammen fra kl.
9 til kl. 13, skal børnene arbejde med emner,
der relaterer sig til skolefagene kristendom,
historie, dansk, musik, matematik og billedkunst. Undervejs får vi besøg af fotokunstneren Jacob Juhl, der vil arbejde sammen med
børnene ud fra salmen ”Lysets engel går med
glans”, og en af dagene skal vi på udflugt til
Vor Frue Kirke i Aarhus. Noget af det, der er

Torsdag den 18. maj kl. 17

blevet arbejdet med, indgår ved børneguds-

Hvordan er vi mennesker forskellige, og hvordan ville det

tjenesten torsdag den 23. marts i form af

se ud, hvis alle var helt ens? Vi kan forundres over, at vi

billeder og korsang.

kan se en regnbue på den anden side, når solen lyser på en

Vi ser alle frem til ugen og håber på, at både

regndråbe - det hvide lys kan blive til alle farver. Vi skal høre

kirke og sognegård kommer til at syde af bør-

fortællinger fra Bibelen om at være ens og alligevel forskel-

nenes nysgerrighed og kreativitet!

lige - og om, hvordan to forskellige kan mere end to ens.
Ane Ørgård Bramstoft

Præsterne
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ONSDAGSCAFEER
TERROR OG VREDE
Onsdag d. 8. marts kl. 14-16
Det hører til terrorens væsen at skabe frygt. Derfor er det klart, at vi bliver frygtsomme og vrede, når den politiske vold rammer et julemarkeds sagesløse besøgende, som lige så godt kunne være os selv. Men hvordan skal vi håndtere frygten
og tøjle vreden? Er det rigtigt, at ekstreme situationer kalder på ekstreme midler
i form af øget overvågning, slækkede retsgarantier eller sågar brug af tortur?
I foredraget vil Morten Dige stille skarpt på, hvordan vore demokratiske og liberale værdier bliver sat under pres af både terroren og terrorbekæmpelsen.
Vært: Mads Djernes

PLANT LIV PÅ PLEJEHJEMMET
Onsdag d. 22. marts kl. 14-16
Mette Schmidt Laugesen arbejder med at bringe naturen tættere på plejehjemmene i Aarhus Kommune både ude og inde. Naturen er foranderlig og bringer
nye oplevelser med sig samt taler til alle sanser og det hele menneske gennem
hele livet. De første tiltag i PLANT LIV indeholdt alt fra krokustæpper, fuglekasser, duftende blomster og bærbuske til kaniner, høns og stjernekikkerter.
Vært: Ane Ørgård Bramstoft

25 ÅR PÅ HØJSKOLE
Onsdag d. 5. april kl. 14-16
Erling Joensen vil fortælle anekdoter fra 25 års virke i højskoleverdenen, blandet
med sange fra højskolesangbogen. Erling giver svar på blandt andet disse spørgsmål undervejs i sit foredrag:
Hvilke rolle spiller højskolen i forhold til det omgivende samfund i ind og udland?
Har højskolen en endnu vigtigere plads nu end tidligere?
Hvordan påvirker et højskoleophold på Egå Ungdoms-Højskole unge mennesker
i alderen 16-19 år?
Vært: Mads Djernes

DÅBSKJOLER GENNEM TIDERNE
Onsdag d. 19. april kl. 14-16
I Danmark har der fra slutningen af 1700-tallet været en tradition for at døbe
børn i dåbskjoler; ofte er det smukke kjoler, der er gået i arv i familien. Denne
eftermiddag vil museumsinspektør Tove Engelhardt Mathiassen fortælle om
dåbskjolens historie og om hvad, der gik forud for de egentlige dåbskjoler (det
såkaldte kristentøj). Der vil også være mulighed for at se moderne dåbskjoler, da
Susanne Kirchheiner vil vise sine egne broderede dåbskjoler.
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Vært: Ane Ørgård Bramstoft

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.

HORDER-PORTALER I VEJLBY OG ØRSTED
Onsdag d. 3. maj kl. 14-16
Hans Blosen holder denne onsdag et foredrag som optakt til sogneudflugten
onsdag d. 17. maj. Djursland er rig på romanske portaler og døbefonte fra ca.
1200, der tilskrives en kunstner eller værkstedsmester med navnet Horder. Både
navnet og billedmotiverne er gådefulde. Hans mest omfattende portaludsmykninger findes i Vejlby (ved Allingåbro) og i Ørsted.
Vært: Ane Ørgård Bramstoft

SOGNEUDFLUGT
Onsdag d. 17. maj kl. 12-18
Denne onsdag tager vi på udflugt til det nordlige Djursland, hvor vi skal se Vejlby
(ved Allingåbro) og Ørsted Kirker, som har kirkeportaler fra den romanske tid
af stenhuggeren Horder. Turen bliver introduceret af Hans Blosen (som også
er vores guide denne dag) ved onsdagscafeen d. 3. maj. Vi kører i bus fra Egå
Sognegård kl. 12 og vil følge en smuk rute nordpå. Kl. ca. 16 er der kaffe og kage
på Ørsted Kro.
Tilmelding på egaa.sogn@km.dk/86 22 79 66 senest d. 3. maj. Der er plads til
højst 50 deltagere, og det koster kr. 100,- at deltage, som betales i bussen.
Vært: Ane Ørgård Bramstoft og Laura Gylden-Damgaard

JAZZ I SOGNEGÅRDEN
Onsdag d. 31. maj kl. 14-16
Hørgårdsjazzerne med sangerinden Karen Bjørnskov i spidsen spiller swing og
jazzmusik fra de gode gamle dage - selvfølgelig mest jazzstandards, både sweet &
hot, men også swingudgaver af danske evergreens.
Vært: Laura Gylden-Damgaard

GRILLAFTEN
Onsdag d. 14. juni kl. 18
Igen i år står vores kirketjenere for denne aften, hvor Marian lægger kød på
grillen og Tina serverer skønne salater. Alt imens vi synger sommeren på vej
med en række af vores smukke og eftertænksomme sommersange, skinner solen
forhåbentlig på os fra en skyfri himmel.
Pris pr. person er 75 kr. med mulighed for tilkøb af drikkevarer.
Tilmelding på egaa.sogn@km.dk/86 22 79 66 senest d. 7. juni.
Vært: Ane Ørgård Bramstoft og Laura Gylden-Damgaard
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MUSIK I EGÅ KIRKE
KONCERT MED TRIO MORESCA
Søndag d. 19. marts kl. 16.00
Trio Moresca er et ensemble med speciale i renæssance- og
barokmusik, hvorfor koncerten vil byde på værker fra disse
tidsepoker. 2017 er 450-året for Monteverdis fødsel, så
derfor vil trioen fokusere særligt på denne spændende komponist. Medvirkende: Katrine Broch Møller, sopran, Jytte
Kusk, blokfløjte og Lars Fløe, cembalo.
Fri entré.

EGÅ KORETS FORÅRSKONCERT

Søndag d. 21. maj kl. 19.30

Koret lægger ud i kirken med
værker af klassiske mestre.
Efter pausen, hvor der vil blive
serveret kaffe/te, småkager,
vin og chips, fortsætter koret
med mere verdslige og folkloristiske sange.
Fri entré.

GUDSTJENESTER MED MUSIK
MARIÆ BEBUDELSESDAG

PÅSKEDAG

Søndag d. 2. april kl. 11.00

Søndag d. 16. april kl. 11.00

På Mariæ Bebudelsesdag fejrer vi englen Gabriels komme

Opstandelsen fejres ved en festlig gudstjeneste med

til Jomfru Maria med bud om Jesu snarlige fødsel. Egå

messingblæsere fra Det jyske Musikkonservatorium.

Koret synger ‘Ave Maria’ af Caccini, ‘Angelus’ af Phillippe

Medvirkende: Michelle Knudsen, trompet, Ignacio

Robert samt den traditionelle sicilianske ‘O Sanctissima’.

Montero, horn og Laura Muceniece, basun.

PALMESØNDAG

KRISTI HIMMELFARTSDAG
Torsdag d. 25. maj kl. 9.30

Søndag d. 9. april kl. 9.30

Denne dag medvirker kvartetten TiRILIL: sopranerne

Egå Drenge- og Pigekor medvirker ved denne gudstjene-

Katrine Broch Møller, Nadja Schmedes Enevoldsen og

ste med sange til højtiden.

Susanne Cecilie Nielsen samt Lars Fløe, orgel.
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AKTIVITETSKALENDER
MARTS
Torsdag d. 2. kl. 18.00

Menighedsrådsmøde

Egå Sognegård

Onsdag d. 8. kl. 14-16

Onsdagscafé: TERROR OG VREDE

Egå Sognegård

Søndag d. 19. kl. 16.00

KONCERT med Trio Moresca

Egå Kirke

Tirsdag d. 21. kl. 10.30

Opstart af BABYSALMESANG

Egå Kirke

Onsdag d. 22. kl. 14-16

Onsdagscafé: PLANT LIV PÅ PLEJEHJEMMET

Egå Sognegård

Tirsdag d. 28. kl. 19.30

SOGNEAFTEN: Hvordan ser Gud ud på herrens mark?

Egå Sognegård

Onsdagscafé: 25 ÅR PÅ HØJSKOLE

Egå Sognegård

APRIL
Onsdag d. 5. kl. 14-16
Torsdag d. 6. kl. 18.00

Menighedsrådsmøde

Egå Sognegård

Onsdag d. 19. kl. 14-16

Onsdagscafé: DÅBSKJOLER GENNEM TIDERNE

Egå Sognegård

Torsdag d. 20. kl. 18.00

FILMAFTEN: Luther

Egå Sognegård

Onsdag d. 3. kl. 14-16

Onsdagscafé: HORDER-PORTALER

Egå Sognegård

Torsdag d. 4. kl. 18.00

Menighedsrådsmøde

Egå Sognegård

Onsdag d. 17. kl. 12-18

SOGNEUDFLUGT

Vejlby og Ørsted Kirker

MAJ

Søndag d. 21. kl. 19.30

FORÅRSKONCERT med Egå Koret

Egå Kirke

Onsdag d. 31. kl. 14-16

Onsdagscafé: JAZZ I SOGNEGÅRDEN

Egå Sognegård

SOMMERKONCERT med Egå Drenge- og Pigekor

Egå Kirke

JUNI
Torsdag d. 1. kl. 16.30

FERNISERING - RETHINK DYDER
Søndag d. 19. marts kl. 12.00-16.00
Egå fortsætter med at tage del i fejringen af RETHINK AARHUS 2017. Denne gang udstiller de fire kunstnere Heidi Fisker,
Conny Bredahl, Susanne Butcher og Ester Haderup i Egå Sognegård fra den 19. marts til den 12. maj..
Du kan læse mere om udstillingerne på egaakirke.dk/aktiviteter og mere om RETHINK DYDER på www.rethinkdyder.dk.

HEIDI FISKER

SUSANNE BUTCHER
Er uddannet lærer i bil-

Er uddannet pædagog og efteruddannet i æstetik fra VIA

ledkunst

University College i Aarhus. Hun har arbejdet som selv-

og

industrielt

design og er autodidakt

stændig kunstner siden 2007.

kunstner med mere end 15
års erfaring. Hovedmediet
er maleri, men hun beskæftiger sig også med mange
andre materialer. På billedet ses hun i proces med en
betonkugle.
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GUDSTJENESTER I EGÅ KIRKE
MARTS
Søndag d. 5. kl. 9.30
Søndag d. 12. kl. 9.30
Søndag d. 19. kl. 11.00
Torsdag d. 23. kl. 17.00

Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp efter gudstjenesten
Fernisering efter gudstjenesten*

Morten Skovsted

2. s. i fasten

Mads Djernes

3. s. i fasten

Ane Ørgård Bramstoft

Børnegudstjeneste*

Ane Ørgård Bramstoft

Egå Drenge- og Pigekor medvirker

og Mads Djernes

Søndag d. 26. kl. 9.30
Onsdag d. 29. kl. 11.00

1. s. i fasten

Midfaste

Morten Skovsted

OK-Centret

Mads Djernes

Lørdag d. 1. kl. 11.00

Lørdagsdåb

Ane Ørgård Bramstoft

Søndag d. 2. kl. 11.00

Egå Koret medvirker*

Torsdag d. 6. kl. 17.30

Fyraftensandagt*

Søndag d. 9. kl. 9.30

Egå Drenge- og Pigekor medvirker* Palmesøndag

APRIL
Mariæ bebudelsesdag Ane Ørgård Bramstoft
Mads Djernes
Morten Skovsted

Torsdag d. 13. kl. 16.00

Skærtorsdag

Ane Ørgård Bramstoft

Fredag d. 14. kl. 11.00

Langfredag

Ane Ørgård Bramstoft

Påskedag

Mads Djernes

1. s. efter påske

Morten Skovsted

Søndag d. 16. kl. 11.00

Messingblæsertrio medvirker*

Søndag d. 23. kl. 9.30
Onsdag d. 26. kl. 11.00

OK-Centret

Ane Ørgård Bramstoft

Onsdag d. 26. kl. 17.00

Børnegudstjeneste*

Mads Djernes

Søndag d. 30. kl. 11.00

2. s. efter påske

Mads Djernes

MAJ
Torsdag d. 4. kl. 17.30

Fyraftensandagt*

Ane Ørgård Bramstoft

Søndag d. 7. kl. 11.00

3. s. efter påske

Ane Ørgård Bramstoft

Fredag d. 12. kl. 10.00

Konfirmation 7.A

Mads Djernes

Lørdag d. 13. kl. 9.30 og 11.00

Konfirmation 7.B og 7.E

Ane Ørgård Bramstoft

Søndag d. 14. kl. 9.30 og 11.00

Konfirmation 7.C

Ane Ørgård Bramstoft

Torsdag d. 18. kl. 17.00

Børnegudstjeneste*

Ane Ørgård Bramstoft

Søndag d. 21. kl. 11.00
Torsdag d. 25. kl. 9.30

Kvartetten TiRILIL medvirker*

Søndag d. 28. kl. 11.00
Onsdag d. 31. kl. 11.00

OK-Centret

5. s. efter påske

Laura Gylden-Damgaard

Kr. himmelfartsdag

Morten Skovsted

6. s. efter påske

Ane Ørgård Bramstoft
Laura Gylden-Damgaard

* Se omtale inde i bladet.

NYHEDSBREV FRA EGÅ KIRKE
Du har nu mulighed for at modtage et
nyhedsbrev på mail fra Egå Kirke.
Det udkommer ca. en gang om måneden og
indholder nyt om, hvad der sker i kirken.
Der er opsat en HJERTESTARTER ved sognegården
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Tilmeld dig på egaakirke.dk

