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Kirkelige handlinger
Fødsel og død
Medlemsskab af
Folkekirken

Næste kirkeblad
udkommer primo
september.

En eftermiddag for et godt års tid

selv, tolke selv. Og at opdrage dem til

Og i den forbindelse er kristendom-

siden skulle jeg hente vores piger i

åbenhed over for verdens kompleksi-

men ikke det ringeste kort på hånden.

børnehaven. Lige da jeg trådte ind i

tet, paradokser og dilemmaer er måske

I kristendommens væsen ligger nemlig

gangen, kom en lille dreng i rivende

en god start på det?

både kritisk tænkning og refleksionen

fart susende forbi mig. Da han så mig,

dybt begravet. Den er ikke en lovreli-

stoppede han op og sagde som det

Jeg har en kollega, der også selv har

gion med klare sort-hvide svar på alt.

første: ”Jeg tror ikke på Gud, for far

børn. I det hjem er det moren, der tror

Men en livstydning, der fordrer, at den

siger, han ikke findes”. På det tidspunkt

og faren, der er ateist. Børnene hører

enkelte selv vælger ud fra f.eks. vejled-

havde jeg mest tanke på at få samlet

om himlen som hjemsted for Merkur,

ningen om at elske sin næste. Selv Gud

børn, gummistøvler og madpakker

Venus, Mars, men også om himlen

lægger op til fortolkning og konstant

sammen, så lidt befippet fik jeg vist

som Guds himmel. Godnathistorierne

frisk forholden sig til ham fra genera-

mumlet noget i retning af, at vi jo ikke

kan handle om både Jesus og Thor.

tion til generation. For han er ikke lige

alle sammen kan tro det samme, men

Og bøgerne fra biblioteket tematiserer

til. Han er treenig, han er levende, han

at jeg selv troede på Gud. Og så først

barnet som en samling af gener og

er både på jorden og i himlen. Hvad

bagefter kom jeg i tanke om alt det,

barnet som Guds barn.

skal det betyde?

listen, at det sørme var tidligt at have

Troen er en mulighed i det hjem.

Folkekirken er altså ikke en bekendel-

besluttet sig ang. så vigtige spørgsmål

Værdigrundlaget kristent og verden

seskirke til nogle fastlåste, døde sand-

i livet.

står åben. Hvad der til gengæld

heder, men et fortolkningsfællesskab.

lukker verden er fundamentalisme.

Kirken er ikke rummet for de lette

For drengens skråsikre udsagn fik

Den findes i mange afarter. Både

svar, men tvivlens, spørgsmålenes og

mig til at tænke over, hvad det er vi

hos dem, der tror og dem, der ikke

eftertankens rum. Og det at opdrage i

opdrager vores børn til. Åbenhed eller

tror. Fundamentalisme af alle slags

den kristne tro indebærer i sig selv at

lukkethed? Det er tidligt at have lukket

slår livet ned og lukker meget hurtigt

give børnene en åbenhed med sig over

muligheden for Gud ude. Ikke at det

verden med et forsnævrende perspek-

for paradokser og ikke sort-hvide svar.

partout skal ende med ham, skønt

tiv. Inden for sådan en ramme får børn

Lad dem tænke selv.

præsten selvfølgelig vil være fortaler

ikke lov at tænke selv.

jeg gerne ville have svaret! Øverst på

for det, men vi kan vel som minimum
lade børnene få troen som mulighed

I kirken forpligter vi os ved enhver bar-

med sig ud i livet? At give plads til at

nedåb til at opdrage vores børn i den

man kan være en håbefuld tvivler, som

kristne tro. Er det så den slagne vej til

kunstneren Bjørn Nørgaard så fint har

indoktrinering og ikke åbenhed – at

formuleret det. Men den plads kræver

pådutte børn kristendommen? Det kan

også noget af os som forældre. Godt

diskuteres. Men kan vi ikke godt give

nok er troen en gave, men man kunne

vores børn ståsteder og fundament

i forlængelse af det udgangspunkt godt

med sig uden på samme tid at lukke

spørge, om det ikke er lettere for den

verden ned for dem? Give videre til

at finde vej gennem en åben dør frem

dem, hvad vi tror og holder for sandt?

for en lukket dør? Helt overordnet

At ikke alt for os er lige gyldigt, men

tænker jeg, at vi skal passe på med at

at der er forskel på ret og vrang? Som

være skråsikre. Uanset tro og stand-

guidelines i den verden, hvor de er

punkt. Børnene skal have lov at tænke

nødt til at tænke selv.
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Børnesider
NYHED: Egå Drenge- og Pigekor
Vi starter igen efter sommerferien den 25. august.
God sommer til alle!

Så er det nu!

Spirekor, Hjortshøj Pigekor, Junior EVE og EVE. Det nye

Vær med helt fra starten i det spritnye kor for sangglade

Egå Drenge- og Pigekor får derfor på sigt mulighed for at

børn, som går i 3.-6. klasse!

deltage i spændende korprojekter med andre kor, og na-

Vi skal lære en masse sange og salmer og derigennem bli-

turligvis opfører vi også vores egne koncerter og deltager

ve dygtige til at synge. Vi skal lære om rytmer og noder,

i gudstjenester.

høre bibelfortællinger og ikke mindst skal vi have fede
oplevelser i et musikalsk fællesskab.

Koret ledes af vores børne- og ungemedarbejder Katrine
Broch Møller, som er uddannet sanger og musikpædagog

Efter kor får alle børn lidt at spise, og vi skal høre bibelhistorier
og lave kreative aktiviteter.
Vi mødes i sognegården hver torsdag efter skoletid. Første gang
efter sommerferien er torsdag d. 25. august efter skole.
Lyder det som noget for dig, så kontakt Katrine på mail:
sognemedhjaelper@egaakirke.dk eller tlf. 28 68 01 15.
Vi glæder os til at se dig.

kreative aktiviteter i kirkens børneklub Bibben.

Tøv ikke - tilmeld dig nu! Send en mail eller sms til

Venlig hilsen Anne Grethe Borghelt, Sonja Glasius, Lars Fløe og
Katrine Broch Møller.

Første gang efter sommerferien er

Katrine: katbmol@gmail.com // 28 68 01 15

torsdag den 25. august efter skole.

Du er også velkommen til at møde op første gang uden

terfølgende vil vi få lidt at spise, høre historier og lave

tilmelding.
Det nye kor ved Egå Kirke kommer til at indgå som led
i det allerede eksisterende, sprudlende korarbejde med

Vi håber at se netop dig!

børn og unge i Hjortshøj og Egå med kor som Hjortshøj

Babysalmesang i Egå Kirke

Nyt forløb med babysalmesang starter

men indenfor i kirken. Har du mod på at synge for dit barn
og lære salmer og sange i fællesskab med andre, så skal du
tilmelde dig og dit barn babysalmesang.
Vi synger, danser og udforsker kirkerummet i en god halv
times tid, og bagefter er der plads til samvær i sognegården, hvor der bliver serveret en bid brød og en kop kaffe.
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Jeg er vejen!
onsdag den 1. juni kl. 17
Er du nogensinde faret vild? Det er ikke så rart, men hvis vi
møder et andet menneske kan vi måske spørge om vej, eller
venner og familie kan komme og hjælpe os, så vi kan finde

Bibben fremfører to minikoncerter i juni måned.
torsdag den 9. juni kl. 16.30 i Egå Kirke.
Kom og lyt til de sange, vi har arbejdet med i foråret!

den rigtige vej. Jesus siger, at han er vejen. Men er det en
vej, der er her i Egå? Og kan vi så virkelig gå på ham?
Det vil vi finde ud af ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der som altid fælles aftensmad i sognegården for alle.
20 kr. for voksne / 10 kr. for børn.
Velkommen!
(Ved Ane Ørgård Bramstoft)

tirsdag den 30. august kl. 10.30.
Vi byder babyer i alderen 0-10 mdr. med forældre velkom-

Tilmelding: Det koster 150 kr. at deltage i forløbet, som
strækker sig over 10 tirsdage.
Der er plads til 12 babyer på holdet, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet på mail til Katrine på sognemedhjaelper@egaakirke.dk.

Børnegudstjeneste

Minikoncert med Bibben
Torsdag den 2. juni kl. 16.30 på OK-centret Egå og

samt vores erfarne organist gennem mange år Lars Fløe.

Koret øver torsdage efter skoletid i Egå Sognegård. Ef-

4

Efter sommerferien sker der en spændende fornyelse i Bibben.
Som du kan læse mere om på foregående side, starter vi et spritnyt kor for børn, som går i 3.-6. klasse. Koret øver i det tidsrum,
hvor der er Bibben, og det betyder, at vi lader sangen fylde mere,
når vi mødes i Bibben.

Babysalmesang ledes af vores børne- og ungemedarbejder
Katrine, som er uddannet sanger og sangpædagog.

Børnegudstjeneste

Familieteater når det er bedst
onsdag den 7. september kl. 17
Skuespiller Jens Jødal fremfører Jesu lignelse om ”Den barmhjertige samaritaner” i en særdeles underholdende og vedkommende
udgave. Gennem skør humor og børn fra publikum på scenen får
alle noget at tænke over.
Jødal fastholder børn (og voksne) fra først til sidst.
Kirketeatret v/ Jens Jødal
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Onsdagscafé
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. Kaffen koster 20 kr.

EKSTRA ONSDAGSCAFÈ:

Koncert med Aarhus Kammerkor

Livsglæden

Onsdag den 8. juni kl. 14-16

Onsdag den 15. juni kl. 14-16

Festugekoncert ’Voices of Nature’
med Aarhus Universitetskor
søndag den 28. august kl. 19.30
Aarhus Universitetskor er et ambitiøst klassisk kammerkor
med et bredt repertoire, ofte med fokus på relativt ny kormusik. Koret blev stiftet i 1995 og har i dag 25 medlemmer,
hvoraf en stor del er eller har været studerende på Aarhus
Universitet. Koret dirigeres fast af Søren Kinch Hansen.
Korets koncerter er bygget op omkring et tema eller en ide,
der går som en tråd gennem de forskelige værker.
Således også med programmet for denne koncert i Egå
Kirke:

Ejvind Nielsen, maler, skulptør og tidligere sognepræst,
kommer og fortæller om humor og livsglæde som fundament og gennemslagskraft i tilværelsen.
Samtidig er det (med mange eksempler) et muntert opgør
med stilstand, brokkeri, magelighed og pessimisme.

Aarhus Kammerkor præsenterer to satser fra en ny kormesse - Mass of Mercy - samt danske sange, populære film- og
revyviser samt nogle engelske hits.
Medvirkende: Aarhus Kammerkor med solister, Allan Dahl
Hansen (klaver) og Erik Bjørn Lund (dirigent).

Værter: Kirketjenerne

Sommerafslutning med grill

Det Nye Bacon

Onsdag den 22. juni kl. 18

Onsdag den 31. august kl. 14-16

- og fællessang

Titlen på koncertens program, Voices of Nature, er hentet

lem de enkelte korsatser og danner sammen med tekst og

fra Alfred Schnittkes tekstløse stykke for 10 kvindestemmer

musik et sammenhængende forløb.

og vibrafon.

Programmets centrale tekster er bibelske. Naturlydene og
de verdslige tekster spiller en åndsbold op imod de bibelske

Programmet udfordrer den traditionelle korkoncertoplevel-

tekster, hvor indholdet ofte udtrykkes via billeder med lyd:

se, idet det som bagtæppe har naturens stemmer: lyden af

vandet i dåben, syndfloden, helligåndens susen.

susende luft, bølgers brydning, bækkes perlen og klukken,

Velkommen til en anderledes korkoncert.

fugles pippen. De spredte naturbilleder/-lyde afspilles mel-

Fri entré.

- om dansk ældrepleje i Kina

Har du lyst til at vide mere om de lo-

Kirkestafet 2016

syv sommeraftener om syv sogne i århus nordre provsti

i Egå Kirke, onsdag den 17. august kl. 19.30

kale kirker og opleve de smukke kirkerum, så kom og deltag i kirkestafetten.
Det er gratis og kræver ingen tilmelding.

”Sol over grønne sletter, lykke og lyse nætter”
Sådan skal vi synge i aftenens løb, forhåbentlig under en blå
sommerhimmel, mens kødet syder på grillen, og de lækre
salater ligger klar på vores tallerkener.
Pris pr. person er 50 kr. med mulighed for tilkøb af drikkevarer. Tilmelding til kirkens kontor senest den 20. juni.
Værter: Ane Ø. Bramstoft og Laura Gylden-Damgaard
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Det Nye Bacon - sådan har man kaldt eksport af ældrepleje
til Kina.
I de senere år er det blevet nødvendigt for kineserne at se på,
hvordan ældrepleje lægges til rette i andre lande – blandt
andet fordi 1-barns-politikken nu ’slår igennem’ i Kina.
Kom og hør Nanna Holm fortælle, hvordan Danske
Diakonhjem driver dansk ældrepleje i Kina.
Vært: Ane Ø. Bramstoft

Hemmeligheden bag en sprællevende kirke

Kirkestafetten i alle syv kirker:

I Egå har man en stor og trofast menighed og et hav af frivillige medhjælpere. Vi

Elev Kirke d. 25. maj kl. 19.30

mødes denne aften i kirken, hvor vi går bag om kulissen for at høre beretningen

Skødstrup Kirke d. 1. juni kl. 19.30

om kirkens liv og betydning fra en række forskellige frivillige, kirkegængere og

Lystrup Kirke d. 8. juni kl. 19.30

ansatte. I kommer til at møde folk fra børneklubben Bibben, fra flaglaget, fra Egå

Elsted Kirke d. 15. juni kl. 19.30

Koret, fra læsekredsen, fra menighedsrådet og flere til.

Egå Kirke d. 17. august kl. 19.30

Små lyse historier flettes sammen for til sidst at give et helhedsbillede af, hvad

Hjortshøj Kirke d. 24. august kl. 19.30

der danner baggrund for et godt kirkeliv. Og så synger vi undervejs et par som-

Skæring Kirke d. 31. august kl. 19.30

mersalmer sammen og får en forfriskning i våbenhuset til slut.
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Tillykke til årets konfirmander
7.a

blev konfirmeret d. 22. april 2016

Konfirmandindskrivning til konfirmation i 2017
Inden vi får set os om, står næste skoleår for døren, og

egentlig er for noget og fordybe sig i livets store spørgs-

dermed bliver det tid til at byde velkommen til næste års

mål. Mødet slutter kl. 13.

Foto: Morten Andersen

konfirmander. Det gør vi ved gudstjenesten i Egå Kirke

Oskar Emil Møller Andersen
Nicklas Alexander Hougaard Deding
Mikkel Skipper Gersner
Mark Bøttner Schrader
Frederik Selde Wright
Frederik Eland Halvorsen
David Bjerregaard Graversen
Salyssa Rhayla Nunes dos Santos
Katrine Nyegård Jørgensen
Amalie Gudmann Østergaard
Alberte Viktoria Madsen
Alberte Sofia Kristensen
Anna Pedersen

den 21. august kl. 11, hvor der efterfølgende er ind-

7. klasserne på Sølystskolen får brev angående indskriv-

skrivning og informationsmøde for konfirmander og de-

ningen. Hvis nogle af de kommende konfirmander går på

res forældre i sognegården.

en anden skole, men gerne vil konfirmeres i Egå Kirke,
må I meget gerne kontakte en af præsterne. Desuden

Her vil præsterne fortælle om det kommende års under-

er det muligt at få mere information via hjemmesiden

visning, hvor der er gode muligheder for at lære mere om

egaakirke.dk under fanen børn og unge.

fadervor, salmer, gudstjenester og næstekærlighed. Ja, i

Thomas Borchers Kirkegaard
Nikolaj Østergaard Lykke
Mathias Skov Dragsbæk
Jakob Kondrup Jensen
Jacob Pihlkjær Siebert
Laust Just Christensen
Marie Sørensen
Kamilla Lindhardt Glavind Andersen
Caroline Holmris Vestergaard
Julie Pihlkjær Siebert
Johanne Amalie Rimmer Kielsgård
Emma Kryger Aggerholm

det hele taget blive klogere på, hvad kirke og kristendom

Vi glæder os til at se jer!
Mads Djernes og Ane Ørgård Bramstoft

7.b blev konfirmeret d. 23. april 2016

Foto: Henrik Malberg
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Sille Sophie Find
Laura Plougmann Vestergaard
Lise Schaaning Larsen
Ida Emmely Søgaard Hansen
Karoline Boesen Brandt
Maria Bager Jensen
Julie Mogensen
Michelle Stampe-Degn Hansen
Ida Sørensen
Frida Eskesen
Christina Stensgaard Skytte
Martin Oechsle Bakmand
Kasper Søballe Poulsen
Jesper Kjær Havndrup Larsen
Rasmus Ærendahl Mikkelsen
Frederik Lundgård Knoth
Sebastian Dreiøe Petersen
David Dyg Tøttrup
Riber Amtoft Neubauer
Patrick Hernandez Bach
Peter Normann Diekema
Søren Moesgaard
Oliver Egge Olsen
Nikolaj Østergaard Wehrs
Lasse Møller Høymark
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Personalenyt
Velkommen og farvel
Der sker meget i Egå Sognegård.

På kirkekontoret har vi desværre sagt farvel til Lee

Som alle måske ved – eller har set, er Laura i lykkelige

Belows. Lee har opsagt sin stilling som kordegn ved Egå

omstændigheder – tillykke med det. Menighedsrådet har

kirke med fratrædelse d. 30. april 2015. Vi kommer til

derfor, sammen med Biskop og Provst, haft et vikariat op-

at savne Lee og ønsker ham alt mulig held og lykke i

slået.

hans fremtidige virke.

Århus Stift modtog 9 ansøgninger til vikariatet, heraf ud-

I forbindelse med kirkekontoret har vi glæde af Karen

tog Menighedsrådet 3 kandiater til samtale. Det var et

Margrethe Seidelin fra Ebeltoft, som hjælper os indtil

svært valg, der skulle foretages. Menighedsrådet beslutte-

en ny kordegn bliver ansat – tusind tak for det.

de at indstille Mads Djernes til at varetage vikariatet.
Menighedsrådet har haft 3 personer til samtale i forMads er ikke ukendt i Egå. Han har bl.a. vikarieret for Lars

bindelse med det ledige job som kordegn, men i skri-

Fløe på orglet og har også hjulpet til ved Egå Kirkekor.

vende stund er der ikke taget beslutning om, hvem der

Mads har arbejdet som organist og korleder, inden han

ansættes.

besluttede, at det var som præst, han skulle virke. Mads
er netop blevet færdiguddannet som præst og skal derfor

I skrivende stund har vi modtaget en opsigelse fra kir-

ordineres, hvilket vil ske i Århus Domkirke d. 14. juni.

kesanger Søren Bidstrup, som har fået en stilling, hvor

Tidspunktet er endnu ikke fastsat, men vi forventer det

han har mulighed for at få en del flere timer, end Egå

bliver kl. 17.00, hvor alle er velkomne.

Menighedsråd kan tilbyde.
Vi har også været glade for Søren og ønsker også ham

Indsættelsen i Egå Kirke kommer til at foregå søndag

held og lykke fremover.

d. 19. juni i forbindelse med gudstjenesten, med efterfølgende kaffebord i sognegården.

På vegne af Menighedrådet, Ole Glasius

Mads Djernes

Jeg er fascineret af kirkerummet – ikke mindst fordi jeg

Selv om jeg endnu ikke er helt færdig med min praktiske

har foretaget min egen rejse rundt i det. Fra den vestlige

præsteuddannelse, har mit liv som ansat i folkekirken alle-

ende, hvor mit udtryk i mange år har været musikken og

rede varet halvdelen af mit liv. Med en teologisk uddannel-

sangen, har jeg gennem de senere år orienteret mig mod

se på den ene side og min kirkemusikalske erfaring på den

øst – gennem menighedens fællesskab mod forkyndelsens

anden som ballast begiver jeg mig nu – med stor ydmyg-

ord.

hed, nysgerrighed og virkelyst – ind i præstegerningen.

Jeg hedder Mads Djernes, er 40 år gammel og bor i Holme

Jeg elsker både kultur og natur, går op i at læse vejrud-

med min kæreste Christine, som er organist i Billund. At

sigter og har absolut intet boldøje. Når jeg skal koble af,

jeg i mange år har været organist betyder, at jeg altid er

tager jeg en tur på min røde racercykel, og på storbyferien

lidt urolig, hvis jeg ikke befinder mig på enten orgel- eller

prioriteres kunstmuseer og kirker højt. Jeg holder meget

kirkebænken søndag formiddag. Nu glæder jeg mig meget

af den klassiske musiks store og små B’er og nørkler gerne

til at skulle finde mig til rette på en ny stol i rummet.

med det danske sprog. Men først og fremmest synes jeg,
det er fantastisk at tilbringe tid sammen med mennesker

Jeg er ovenud lykkelig for at skulle være barselsvikar for

– for at lære verden at kende fra deres perspektiv og lade

jeres sognepræst Laura – i kirken, i sognegården og ude

min egen tilværelse berige ved gode grin og meningsfuldt

i sognet. Jeg ser meget frem til at få lov til at lære det fol-

samvær. Alt dette vil jeg med glæde tage med ind i de man-

kekirkelige liv i Egå at kende og vil bestræbe mig på at yde

ge forskellige opgaver, der venter mig i mødet med sognets

mit allerbedste.

beboere.
Mads Djernes

Laura på barsel
I præstegården på Egå Mosevej går der to små piger rundt med en vis utålmodighed i kroppen. De glæder sig nemlig alt, hvad hjerterne kan begære til begyndelsen af august, hvor deres lillebror har varslet sin ankomst. På nuværende
tidspunkt er der ikke grænser for, hvad han skal have, og hvad han må. Men lad
os nu se (-; Vi beder til, at alt får lov til at gå godt.
Jeg går på barsel den 20. juni og regner med at vende tilbage i maj 2017. Jeg har
været ustyrligt glad for det første år i Egå og ser frem til mange flere. Jeg håber, at
I alle vil bære over med mit fravær, mens jeg passer det yngste skud på stammen.
Bedste hilsner fra sognepræst Laura Gylden-Damgaard
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Menighedsrådet
Menighedsrådsvalg 2016

Et menighedsrådsmedlem fortæller:

Kom og vær med til orienteringsmøde med Egå Menighedsråd den 13. september
i Egå Sognegård som optakt til Menighedsrådsvalget i november 2016.

Ole Glasius
Menighedsrådsformand
Jeg har siddet i menighedsrådet siden 1992 – siden 2012

mener jeg, det er vigtigt at vedligeholde og udbygge den

som formand. For mig er glæden ved at se noget lykkes for

kulturarv, vi har i kirke og kirkegård og at gøre Egå sogn til

personale og menighedsråd det hele værd. Det var natur-

et godt sted at arbejde for personale og frivillige.

ligt for mig at stille op til menighedsrådet, da jeg allerede

Den 13. september er en milepæl for landets menighedsråd,

Vil du have indflydelse på, hvad
der sker i kirken og i sognegården?

for på den dag vil næsten alle landets råd afholde orienterende møde samtidig.
I Egå vil det foregå i sognegården, hvor vi fra kl. 19.00 vil

Interesserer du dig for
kultur og musik?

starte med at fortælle lidt om menighedsrådets arbejde,
økonomi, ansvarsområder m.m., hvorefter der vil være en
forfriskning.

Har du gode ideer og drivkraft til,
hvordan man styrker fællesskabet
i Egå - gennem kirken?

Kom og vær med til at påvirke Egås kirkelige arbejde i lokalsamfundet.

som dreng har være aktiv i FDF, deltaget i kristendoms-

Jeg synes, der er sket store ting i denne valgperiode – sær-

kurser og kirken, så langt tilbage jeg kan huske, har været

ligt pastoratdelingen fra Hjortshøj Sogn, et flere hundre-

et naturligt ståsted for min familie.

de års samarbejde, men også de mere praktiske opgaver
omkring udskiftning af diget, køleanlæg til kapellet og

Menighedsrådets vigtigste opgave er, for mig at se, at gøre

omstilling til en mere grøn kirke med bl.a. solcelleanlæg.

kirken og sognegården til naturlige samlingssteder ved at

Jeg mener fortsat, jeg har noget at bidrage med og stiller

tilbyde forskelligartede arrangementer for børn, unge og

derfor op igen til efteråret.

ældre. Kirken skal forny sig og følge med tiden. Derudover

Er der mulighed og interesse for det, vil vi herefter prøve at
lave en liste til selve Menighedsrådsvalget, der foregår den
8. november.

Hør to menighedsrådsmedlemmer fortælle, hvorfor de er med i Menighedsrådet ved Egå Kirke, og hvad det går ud
på. Læs historierne på næste side.

Kommer der ikke yderligere lister, vil den valgte blive til det
nye menighedsråd – det vil sige, det vi kalder fredsvalg.
På vegne af Menighedsrådet, Ole Glasius

HUSK! Der er orienteringsmøde med Egå Menighedsråd d. 13. september
i Egå Sognegård som optakt til Menighedsrådsvalget 2016.

Et menighedsrådsmedlem fortæller:

Dorte Bøtker
Menighedsrådsmedlem

Stor opbakning i Egå til sogneindsamling
for Folkekirkens Nødhjælp
Af Britta Møller (indsamlingsleder)
Egå Menighedsråd vil gerne takke alle, der hjalp med et

fattige kvinder.

bidrag.
Vi vil desuden gerne takke alle, der tog en tørn denne dag.

En flok af ’gamle kendinge’, nye folk samt mange konfir-

En stor tak til konfirmanderne, der i år mødte op i stort

mander indsamlede i alt 22.633 kr. Desuden meldte de

antal. Måske har I fået mod på at melde jer som frivillige

om mange, der havde benyttet sig af Mobile Pay. Penge, vi

indsamlere i de kommende år? I skal være velkommen.

jo ikke kunne lokalisere som være indsamlet i Egå.

De trofaste bliver jo ikke yngre ...
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ligger en opgave i at præge det kirkelige arbejde til at være

dring fra vores tidligere præst, Lise. Sikkert fordi vores

’folkeligt’. Det lykkes i høj grad i kraft af vores dejlige præ-

mellemste søn er præst. For mig er menighedsrådets pri-

ster og personalet. Her går det op i en højere enhed.

mære opgave at være gode arbejdsgivere for personalet.

Søndag den 13. marts blev der samlet penge ind til verdens

12

Da jeg begyndte i menighedsrådet, var det efter en opfor-

Det er vigtigt at styrke personalets selvstændighed og give

På trods af mange udfordringer i den seneste periode, op-

lov og have tillid til, at ekspertisen er hos de enkelte perso-

lever jeg en kæmpe styrke i menighedsrådet: Vi har et godt

naler. Jeg har været med til at sætte fokus på arbejdsmil-

kammeratskab, og der er ikke konfliktskabende uenighe-

jøet, og her byder jeg ind med ærlighed og empati for både

der overhovedet.

personalet og mine kolleger i menighedsrådet. Jeg har

Det er et godt sted at være engageret.

desuden en overgang været kontaktperson for kontoret.
Jeg oplever, at kirken giver ro i sjælen og tid til eftertanke.
Jeg sidder med i aktivitetsudvalget og mener også, der her

Egå Kirkeblad | Juni | Juli | August
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Siden sidst

Aktivitetskalender

Anne Linnets nye koraler blev
sunget til onsdagscafé

Juni

Af Lars Fløe

For 10 år siden, i 2006, hyrede jeg Anne Linnet til at skrive nye ’salmer’ til en Festugekoncert med temaet ’Kvinder’,
hvor både Anne Linnet selv og nu afdøde operasangerinde,

Da vi siden 2006 har haft god kontakt med Anne Linnet,

Edith Guillaume, optrådte.

tilbød hun, at vi her i Egå kunne få lov til at afholde en snig-

Anne Linnet fik ved lejligheden dengang uropført 5 nye

premiere på og en prøvesyngning af nogle af hendes nye ko-

sange og spillede derudover en masse af hendes i forvejen

raler. Hun har indtil videre skrevet 30 stk. og vil op på 50,

kendte og elskede sange.

inden de udgives samlet i en koralbog om et par år.

Siden da er Anne Linnet fortsat med at skrive koraler, som

Til en onsdagscafé i marts sang vi derfor 14 af hendes nye

hun kalder dem, fordi de står i lige nodeværdier og derfor

koraler, og der var ind imellem paneldiskussion om dem.

umiddelbart virker mere velegnede til kirke end andet af

P1 var til stede, og det blev der et lille program ud af, som

hendes musik.

blev sendt på Kulturlørdag.

Torsdag d. 2. kl. 16.30

Minikoncert med Bibben

OK-Centret

Torsdag d. 2. kl. 17.45

Menighedsrådsmøde

Egå Sognegård

Onsdag d. 8. kl. 14-16

Onsdagscafé: Livsglæden

Egå Sognegård

Torsdag d. 9. kl. 16.30

Minikoncert med Bibben

Egå Kirke

Onsdag d. 15. kl. 14

Onsdagscafé: Aarhus Kammerkor

Egå Sognegård

Onsdag d. 22. kl. 18

Sommerafslutning m. grill

Egå Sognegård

Onsdag d. 17. kl. 19.30

Kirkestafet

Egå Kirke

Søndag d. 21. kl. 11

Konfirmandindskrivning

Egå Kirke og Sognegård

Torsdag d. 25. efter skoletid

Sæsonstart af Bibben og Egå Drenge- og Pigekor

Egå Sognegård

Søndag d. 28. kl. 19.30

Koncert med Aarhus Universitetskor

Egå Kirke

Tirsdag d. 30. kl. 10.30

Sæsonstart af Babysalmesang

Egå Kirke

Onsdag d. 31. kl. 14-16

Onsdagscafé: Det Nye Bacon

Egå Sognegård

Juli
Sommerferie

August

Ghita Nørby og Lars Hannibal i Egå Kirke
En onsdag aften i marts havde Egå Kirke besøg af Ghita Nørby og Lars Hannibal.
De opførte deres koncert Ord og Toner, som er en veksling mellem klassiske guitarværker spillet af Lars Hannibal og oplæsninger af eventyr og fabler af Ghita
Nørby.
Billetterne til arrangementet var udsolgt på få dage, og det blev en helt forrygende aften i det smukke kirkerum.
Vi takker både Ghita Nørby, Lars Hannibal og det gode publikum for en helt
særlig aften. Også en stort tak til vores organist Lars Fløe for at arrangere det.

SÆT KRYDS I KALENDEREN OG
HUSK TILMELDING:

Høstgudstjeneste og frokost
søndag den 11. september kl. 11
Vi fejrer høstgudstjeneste i Egå Kirke den 11. september kl. 11.
Efterfølgende er der høstfrokost i sognegården.
Pris 50 kr. (u. drikkevarer).
Tilmelding senest den 5. september til kirketjenerne:
kirketjener@egaakirke.dk/ Marian 41855772/ Tina 41855773

’Like’ Egå Kirkes Facebook-side
Så går du ikke glip af spændende arrangementer, og du kan se billeder fra livets gang i kirken,
spørge os om noget eller dele dine egne oplevelser fra kirken med resten af menigheden.

www.facebook.com/egaakirke
14
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Gudstjenester i Egå Kirke
Juni

August

Onsdag d. 1. kl. 17

Ane Ørgård Bramstoft
Børnegudstjeneste

Lørdag d. 4. kl. 11

Laura Gylden-Damgaard
Dåbsgudstjeneste

Søndag d. 5. kl. 9.30

Morten Skovsted

(2. s. e. trin.)
Søndag d. 12. kl. 11

Laura Gylden-Damgaard

(3. s. e. trin.)
Søndag d. 19. kl. 11

Ane Ørgård Bramstoft

(4. s. e. trin.)

Indsættelse af Mads Djernes

Søndag d. 26. kl. 9.30

Morten Skovsted

Søndag d. 7. kl. 11

NN

(11. s. e. trin.)
Søndag d. 14. kl. 9.30

Morten Skovsted

(12. s. e. trin.)
Søndag d. 21. kl. 11

Ane Ørgård Bramstoft

(13. s. e. trin.)

og Mads Djernes
Konfirmandindskrivning

Søndag d. 28. kl. 11

Mads Djernes

(14. s. e. trin.)
Onsdag d. 31. kl. 11

Ane Ørgård Bramstoft
OK-Centret

(5. s. e. trin.)
Onsdag d. 28. kl. 11

Mads Djernes
OK-Centret

Juli
Søndag d. 3. kl. 11

Morten Skovsted

(6. s. e. trin.)

Hjortshøj Kirke

Søndag d. 10. kl. 11

Ane Ørgård Bramstoft

Søndag d. 3., 17. og 31. juli er der ingen
gudstjeneste i Egå Kirke - men i stedet i
Hjortshøj Kirke pga. sommerferie.

(7. s. e. trin.)
Søndag d. 17. kl. 11

Morten Skovsted

(8. s. e. trin.)

Hjortshøj Kirke

Søndag d. 24. kl. 11

Mads Djernes

(9. s. e. trin.)
Onsdag d. 27. kl. 11

Mads Djernes

Egåkorset er fundet
ved udgravningen til
Egå Gymnasium.
Det er fra Vikingetiden
(800-1050 e. Kr.).

OK-Centret
Søndag d. 31. kl. 11

Mads Djernes

(10. s. e. trin.)

Hjortshøj Kirke
Det farvestrålende flor på Egå Kirkegård om sommeren.
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