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Frivillig ved
Egå Kirke
ART-Gudstjeneste

Foredrag:

Faste & frygt

Naser Khadar

At røre og lade sig berøre
af gudstjenesten
Jeg holder af
gudstjenesten.
Sammen med
200.000 andre
sætter jeg mig en
gang om måneden
på en kirkebænk og
nyder at lade tiden
stå stille.

Jeg holder af at sidde der og
være alene i fællesskab med
andre; at synge mærkelige ord
som nåde, barmhjertighed og
velsignelse. Jeg nyder at slippe
mig selv og være modtagende
i stedet for skabende, og jeg
tænker, at det er stort, at vi
har et sted, hvor vi kan høre
om livet, som det er. For
her tales både om lykke og
glæde, men også om skam og
skyld og de svigt, der hører til
livet. Her tales om de døde,
så vi kan få lov til at sidde og
sørge og samtidig blive rørt af
taknemmelighed over at have
delt vores liv med dem.

Men en gudstjeneste er også noget andet end at høre
om livet. Her tales også om hellighed eller ”andethed”.
For kirken afskiller sig, som Søren Ulrik Thomsen har
skrevet, fra andre rum ved ”ikke kun at være bygget til,
at mennesker skal forholde sig til hinanden, men til at
mennesker skal forholde sig til Gud.
I sin seneste bog skriver han om en lille oplevelse, hvor
han pludselig bliver ramt af ”det andet”. Som ung så
han nogle mennesker, der bevægede sig i et mærkeligt
langsomt tempo midt i den almindelige travlhed. Det
var en teatertrup, der skabte en forskydning mellem to
hastigheder, og denne forskydning ramte ham, så han
aldrig har glemt det.
I vores tid, hvor kunsten ses overalt i byen eller dagligt
popper op på facebook, mister den let denne ”andethed”;
det fremmedartede og overraskende. Kunsten risikerer at
miste sin evne til at give udtryk for alt dét i vores liv, der
foregår på at andet bevidsthedsniveau end dagligdagens.
Det Andet møder jeg næsten altid ved en gudstjeneste
endda selv, når præsten irriterer mig, og vi synger salmer,
jeg synes er dårlige. På den måde kan gudstjenesten
næsten ikke ødelægges. For tekster, bønner og nadver er
i sig selv et sådant møde. Her bliver ordnerne om Gud og
om mennesket til ord fra Gud til os. Og det er vanskeligt at
gå uberørt fra. Efter en gudstjeneste føler jeg mig i hvert
fald altid lidt lettere, end da jeg kom.

ART GUDS
TJENESTE
Faste & frygt

#2

Fastegudstjeneste i Egå Kirke
4. marts 2018 kl. 11.00

I fastetiden kigger vi indad og møder her også vores eget mørke.
Stemningen fra tekster, bønner og salmer møder til denne gudstjeneste Hans Hansens smukke, indadvendte og sitrende mørke
musik. Hans Hansen er en prisvindende elektronisk akustisk
komponist, der har arbejdet med moderne dans på klubscener
og i teatre i Tyskland, Japan, Ghana og i Danmark, hvor han
har arbejdet sammen med instruktøren Christian Lollike. I den
seneste tid har han arbejdet med temaet: Frygt og kaster nu sin
opmærksomhed på den danske højmesse.

- Ane Ørgård Bramstoft
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PÅSKE I EGÅ KIRKE

Palmesøndag
Søndag den 25. marts kl. 11.00
v/ Ane Ørgård Bramstoft
Begynd påskeferien med en gudstjeneste, hvor kirkens
børnekor synger med og for os. På denne dag skal vi følge
Jesus på hans vej ind i den by, hvor han vidste, at han ville
blive slået ihjel. Hvordan mon han har haft det i den sidste
tid? Hvorfor tog han mon ikke et helt andet sted hen? Og
kan vi bruge denne historie, når vi skal igennem noget, vi
ville ønske, vi selv kunne undgå?

Salmesangsgudstjeneste
2. påskedag
Mandag den 2. april kl. 9.30
v/ Laura Gylden-Damgaard

Påskedag
Søndag den 1. april kl. 11.00
v/ Laura Gylden-Damgaard
Påskedag falder i år den 1. april. Det er ganske tankevækkende! For mon
ikke mange af de mennesker, der mødte kvinderne, som kom fra graven med
nyheden om, at Jesus var opstået fra de døde, havde forventet, at beskeden
ville blive efterfulgt af et højlydt ”APRILSNAR”. Men det gjorde den ikke! For
opstandelsen – den forunderlige, livsudvidende, håbsformidlende begivenhed
står til troende. Den sprænger alle kendte rammer og løfter vores liv op i højder,
hvor det umulige bliver muligt. Det fejrer vi og siger tak for denne søndag med
nogle af vores mest storslåede salmer og ekstra festlig musik i gudstjenesten.

Vi fejrer påskens 2. højhelligdag med ekstra fokus på
salmerne. Vi skal synge en god håndfuld af de allernyeste påskesalmer, som vil blive udlagt og reflekteret
over undervejs i gudstjenesten som et alternativ til
en regulær prædiken.
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Bliv frivillig
ved Egå Kirke
Kunne du have lyst og mod på at blive
frivillig, skal du bare ringe til en af vores
rare kirketjenere Tina eller Marian på tlf.:
41 85 57 73 eller 41 85 57 72 eller melde dig
under fanerne til et af vores nye tiltag:

Ved Egå Kirke er der ca. 40 frivillige

Vi får hjælp til at:
- holde gudstjenester på OK-centret

- strikke dåbsklude
- holde børneklub

- lave læsekreds

- holde styr på Egå koret

- sy fortælletæppe

- hejse og tage flaget ned

- servere og rydde af til onsdagscafé
- holde begravelseskaffe

- vaske alterdugen
1. Nørklerier i Egå Sognegård
Hvert år til familie-julegudstjenesten får alle de deltagende
børn en lille gave med hjem fra kirken. Ofte noget de kan
hænge på juletræet – måske en lille engel eller et hjerte.
Indtil videre har vi købt gaven i en hobbybutik, men vi
synes, det kunne være så fantastisk, hvis der var nogle fra
menigheden, der ville lave de små juleting til børnene.
Idéen er den, at man mødes i sognegården til snak, kaffe og
nørkleri en gang om måneden og ellers arbejder hjemme
mellem møderne. Det er gruppen selv, der bestemmer,
hvad der skal laves.
Vi mødes mandage med opstart den 12. marts kl.
14.00. Derefter aftaler vi fra gang til gang, hvornår
næste møde skal være.
Er du interesseret i at deltage i gruppen, skal du henvende
dig til Britta Møller, som står i spidsen for gruppen på
enten tlf.: 20265318 eller mail: brittapmoller@gmail.com
2. Småkagelaug
Ingen ved, om verden nogensinde før har hørt om et
”småkagelaug”. Men det er i hvert fald, hvad vi rigtig gerne
vil starte op ved Egå Kirke. Hver søndag efter gudstjenesten mødes vi til en kop kaffe og en småkage i våbenhuset.
Ofte det bedste fra Karen Volf. Men det kunne være så
dejligt med lidt hjemmebag i stedet. Tanken er den, at man
som medlem af småkagelauget skal bage til to søndage
af gangen (én portion småkager), som man enten selv
kommer med til gudstjenesten eller i slutningen af ugen
leverer i sognegården til kirketjenerne. Hvis det lykkes os
at samle et småkagelaug, vil man få en ”vagtplan” sendt
ud, hvor det fremgår, hvilke søndage man har ansvaret
for småkagerne til kirkekaffen. Udgifterne til hjemmebagningen refunderes selvfølgelig af kirken.
Er du interesseret i at bage til manges glæde så henvend dig
til sognepræst Laura Gylden-Damgaard på tlf.: 86 22 35 65
eller email Ldn@km.dk
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Susanne, du er frivillig
ved Egå Kirke hvordan begyndte det hele?

- sende dåbshilsner ud

- planlægge onsdagscaféer
- småreparationer og fotografering

- servere efter alle børnegudstjenester
osv...

- og dertil kommer så den
KÆMPE mængde af arbejdstimer
som de frivillige i menighedsrådet lægger ved kirken.

3. Aftensang
Den første torsdag i måneden holder vi en kort aftensang
i kirken kl. 17.30-18.00. Et par salmer og en lille fortælling, refleksion eller oplæsning af noget, der giver mening
ind i kirkens sammenhæng. Indtil videre har det været
præsterne, der har stået for det. Men det ville være dejligt
at få nogle flere stemmer på banen.
Vi er slet ikke i tvivl om, at der er mange, der har noget
på hjertet, der er værd at dele. Har du modet til det – så
skriv eller ring til sognepræst Laura Gylden-Damgaard på
enten 86 22 35 65 eller Ldn@km.dk Så finder vi en dato,
der kan passe og får stykket en aftensang sammen.
4. Kunstudvalg
Vi har i Egå Sognegård skiftende udstillinger men kunne
godt bruge 1 eller 2 mere i vores kunstudvalg. Vi mødes 2
gange om året for at planlægge, hvilke kunstnere vi gerne
vil have til at udstille. Kunstudvalget står også for at byde
velkommen og præsentere kunstneren i forbindelse med
ferniseringen. Er du interesseret i kunst så meld dig rigtig
gerne til vores kunstudvalget og vær med til at bestemme,
hvordan sognegården skal udsmykkes. Tilmelding til:
Ldn@km.dk eller 86223565

Det begyndte med at jeg kom i kirken engang i mellem
og fornemmede, at her var rart at være. Jeg begyndte at
hjælpe lidt til ved onsdagscaféerne og blev så langsomt
spurgt, om jeg kunne hjælpe med andre ting, og så
udviklede det sig derfra. Jeg har været frivillig siden 2010
– så det er godt 7 år i år.
Hvilke opgaver hjælper du med ved kirken?
I begyndelsen var det bare onsdagscaféerne. Jeg hjalp
kirketjenerne med at dække bord, servere og rydde af.
Siden er jeg også blevet frivillig ved kirkens børnegudstjenester. Det har stået på i nogle år. Jeg hjælper sammen
med andre med at afvikle maden og rydde op bagefter. Jeg
har også repareret fortælletæppet, der bliver brugt i kirken
ved alle børnegudstjenesterne og er med i den gruppe,
der strikker dåbsklude. Dåbskludene begyndte vi med i
slutningen af 2017 og strikker, så alle børn, der bliver døbt
i Egå Kirke, får deres egen klud med hjem efter dåben til
minde om dagen. Vi strikker med forskellige mønstre kors, hjerte, døbefont. Og som det seneste er jeg kommet
med i en gruppe af kvinder både fra Egå og Risskov, der
arbejder på at få lavet et helt nyt tæppe, som børnene kan
sidde på ved børnegudstjenesterne med motiver fra både
Den Nye og Det Gamle Testamente.
Hvad kan du godt lide ved at være frivillig?
Det er dejligt, at der er brug for én og noget at rive i. Jeg
kommer fra et aktivt liv som travl sygeplejerske og har
været vant til at arbejde meget. Der er heller ingen tvivl
om, at alt det, man gør, bliver påskønnet. Man bliver altid
mødt med et smil og store knus, når man kommer for at
hjælpe. Så frivilligt arbejde er en glæde både for dem, der
hjælper og dem, der bliver hjulpet.

Vil du også være frivillig? Kontakt en af vore kirketjenere
Tina eller Marian på: 41 85 57 73 eller 41 85 57 72
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For 100 år siden
sad en stærk kvinde
i Sverige og skrev
fantastiske historier
Hun hed Selma; Selma Lagerlöf. Hun mente, at børn
skulle have de bedste og fineste fortællinger og skrev med
overskud, fantasi og styrke, så børn og voksne lige siden er
vendt tilbage til hendes univers for at frydes, føres og lære.
Dette forår skal vi høre, om en dreng, der flyver på en gås,
vi skal høre historier om dengang Jesus var barn, og så
skal vi høre historier om fugle.

Børnegudstjenester
General information

Tidspunkt: 17.00 (varighed 30 min.)
Ingen tilmelding. Mød bare op.

Fællesspisning i sognegården efter
hver børnegudstjeneste.
Pris: 25 kr. voksne 15 kr. børn
Prisen er hævet med 5kr. pr. mand, da vi som
noget nyt skruer grundigt op for økologien
i forhold til den mad, vi serverer efter vores
børnegudstjenester.

Vi glæder os!

Babysalmesang
Babysalmesang er for alle børn i alderen ca. 0-12 mdr.
sammen med deres far eller mor. Med kirkerummet som
ramme synger vi årstidens salmer og sange kombineret
med fagter og bevægelser, vi lytter til musik og sanser og
oplever det spændende rum. Babysalmesang kan være
med til at stimulere barnets musikalske og sansemotoriske udvikling. Barnet forstår nok ikke salmerne, men
kan sanse stemningen og atmosfæren i rummet, og
melodierne kan lagre sig i barnets bevidsthed. Babysalmesang giver dig også̊ inspiration til, hvordan du kan synge
og bevæge dig med dit barn derhjemme.
Der kræves ingen anden forudsætning end lysten til
musikalske stunder med dit barn.

General information

Mandag: 10.00 - 10.45
Opstart: 23. april kl. 10.00
Pris: 100kr. For 8 gange ialt
Tilmelding: bum@egaakirke.dk
Antal: 12 pladser. Først til mølle.
Bagefter er er der forfriskninger i sognegården,
hvor der er plads til amning og snak.
Babysalmesang ledes af Mette Djernes,
børne- unge- og musikmedarbejder.

Torsdage for børn
Rødhalsen

Børnegudstjeneste
v/ Ane Ørgård Bramstoft
Onsdag d. 14. marts

Rødhalsen er en lille smuk fugl med rødt bryst. Men engang
var den en lille grå fugl. Kom og hør, hvordan rødhalsen
fik sin røde farve i en genfortælling af Selma Lagerlöfs
historie om påskens store drama. 3. klasse fra Sølystskolen
udsmykker kirken og både elever og Egå drenge- og pigekor
medvirker ved gudstjenesten.

Fuglene (I Nazareth)

Børnegudstjeneste
v/ Laura Gylden-Damgaard
Onsdag d. 11. april

Jesus og Judas sidder og leger sammen som børn. Det
er en dejlig leg. De former små fugle af ler. Men Jesus er
meget dygtigere end Judas og kan også få fuglene til at
gøre noget HELT særligt, som Judas ikke kan. Det er ikke
let at være Judas. Han bliver misundelig. Og kommer til at
gøre noget, han ikke skulle have gjort…
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Jesus i templet

Børnegudstjeneste
v/ Ane Ørgård Bramstoft
Tirsdag d. 29. maj

Vi slutter sæsonen om Selma Lagerlöf af med at høre
historien, om dengang Jesus var 12 år og besøgte templet
i Jerusalem. Han sagde selv, at han nu var i sin fars hus.
Men hvordan oplevede Maria og Josef dagen? Hvorfor var
de mon bange? Og hvad skete der af mystiske ting den dag
for ca. 2000 år siden?
Før gudstjenesten den 29. maj (fra kl. 15.30) og efter
aftensmaden har alle hoppelystne børn og voksne
mulighed for at mærke kildren i maven og få sig et par gode
grin i hoppekirken, som vi stiller op ved sognegården som
afslutning på børnegudstjenesterne i første halvår af 2018.
Der vil være kaffe på kanden, lidt småkager og nogle stole
i nærheden, hvis der er nogle børn, der om eftermiddagen
hellere vil sidde og kigge på, mens de voksne hopper (-;

Hver torsdag eftermiddag fra kl. 14.00-16.30 kan børn komme og være
sammen med andre drenge og piger i Egå Sognegård. Der vil være forskellige tilbud, som gør eftermiddagen både sjov og indholdsrig. Man kan tage
skolebussen til sognegården.
Vi starter eftermiddagen med at spise eftermiddagsmad sammen, derefter er
det tid til kor og så slutter vi af med Bibben. Det er et tilbud, at børnene kan
blive til kl. 16.30, men skal de hjem tidligere, er det selvfølgelig helt fint.
Det er gratis at deltage torsdag eftermiddage. Kontakt Mette på̊ bum@
egaakirke.dk for tilmelding eller mere info.

Egå drenge- og pigekor Bibben: Børneklubben
Torsdage kl. 14.15-15.15

Torsdage kl. 15.15-16.30

Koret er for alle drenge og piger fra 2. klasse og op, som
har lyst til at synge og blive en del af et fedt musikalsk
fællesskab. Vi lærer en masse sange og salmer, leger
med rytmer og noder - og ikke mindst får vi masser af
gode oplevelser sammen.

Bibben er en børneklub, hvor vi hører bibelhistorier,
synger og laver kreative aktiviteter sammen. Her er der
mulighed for fordybelse og en rolig stund. Der er plads til
alle og god tid til samværet mellem de voksne og børnene.

Koret fungerer som et spirekor til det blomstrende korsamarbejde i det nordlige Aarhus, hvor der er kortilbud til og
med gymnasiealderen. Koret optræder desuden jævnligt
ved børnegudstjenester.

Hele eftermiddagen ledes af vores børne-, unge- og
musikmedarbejder, Mette Djernes og de to frivillige Sonja
Glasius og Anne Grethe Borghelt.

Børnekoret medvirker:
Børnegudstjeneste onsdag d. 14. marts kl. 17.00
Palmesøndag d. 25. marts kl. 11.00
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KALENDER
MAJ

MARTS
Torsdag d. 1. kl. 17.00

Aftensang

Egå Kirke

Søndag d. 4. kl. 11.00

Art-Gudstjeneste

Onsdag d. 7. kl. 14.00

Onsdagscafé: Sagnfolket i Danmark

Søndag d. 11. kl. 09.30

Gudstjeneste

Onsdag d. 14. kl. 17.00

Børnegudstjeneste

Søndag d. 18. kl. 11.00

Musikgudstjeneste

Mariæ Bebudelsesdag

Tirsdag d. 20. kl. 09.30

Børnehave gudstjeneste

Påskefortælling

Tirsdag d. 20. kl. 19.30

Salonsamtale om kærlighed

Onsdag d. 21. kl. 09.30

Børnehave gudstjeneste

Påskefortælling

Ane Ørgård Bramstoft

Onsdag d. 21. kl. 10.30

4. klasse

Påskefortælling

Ane Ørgård Bramstoft

Onsdag d. 21. kl. 11.00

Gudstjeneste

OK-Centret

Onsdag d. 21. kl. 14.00

Onsdagscafé: Syng fortiden frem - Sange fra da vi var yngre

Søndag d. 25. kl. 11.00

Gudstjeneste

Palmesøndag

Torsdag d. 29. kl. 14.30

Gudstjeneste

Skærtorsdag

Morten Skovsted

Fredag d. 30. kl. 09.30

Gudstjeneste

Langfredag

Morten Skovsted

Søndag d. 1. kl. 11.00

Musikgudstjeneste

Påskedag

Laura Gylden-Damgaard

Mandag d. 2. kl. 09.30

Salmesangsgudstjeneste

2. Påskedag

Laura Gylden-Damgaard

Mandag d. 2. kl. 10.30

Fernisering: Lillian Bruun

Udstilling: Vengfonte

Onsdag d. 4. kl. 14.00

Onsdagscafé:
Jyden han er stærk og sej

Torsdag d. 5. kl. 17.30

Aftensang

Lørdag d. 7. kl. 09.30

Dåbsgudstjeneste

Søndag d. 8. kl. 11.00

Gudstjeneste

Onsdag d. 11. kl. 17.00

Børnegudstjeneste

Søndag d. 15. kl. 11.00

Gudstjeneste

Tirsdag d. 17. kl. 19.30

Salonsamtale om beslutninger

Faste og frygt
Indsamling

Ane Ørgård Bramstoft
Egå Sognegård
Ane Ørgård Bramstoft
Ane Ørgård Bramstoft
Laura Gylden-Damgaard
Ane Ørgård Bramstoft
Egå Sognegård

Laura Gylden-Damgaard
Egå Sognegård
Ane Ørgård Bramstoft

Onsdag d. 2. kl. 14.00

Onsdagscafé: 40 år med Egå Marina

Torsdag d. 3. kl. 17.30

Aftensang

Søndag d. 6. kl. 11.00

Gudstjeneste

Tirsdag d. 8. kl. 18.00

Filmaften & fællesspisning Den grønne cykel

Søndag d. 10. kl. 09.30

Gudstjeneste

Søndag d. 13. kl. 09.30

Gudstjeneste

Egå Sognegård
Egå Kirke
Ane Ørgård Bramstoft

Kristi Himmelfart

Egå Sognegård
Morten Skovsted
Morten Skovsted

Onsdag d. 16. kl. 12.00

Onsdagscafé: Udflugt - museum Heart

Egå Sognegård

Torsdag d. 17. kl. 19.30

Foredrag: Naser Khadar

Egå Sognegård

Søndag d. 20. kl. 11.00

Gudstjeneste

Pinsedag

Mandag d. 21. kl. 14.00

Friluftsgudstjeneste

2. Pinsedag

Søndag d. 27. kl. 11.00

Gudstjeneste

Søndag d. 27. kl. 19.30

Forårskoncert med Egå Koret

Tirsdag d. 29. kl. 17.00

Børnegudstjeneste

Onsdag d. 30. kl. 11.00

Gudstjeneste

Onsdag d. 30. kl. 14.00

Onsdagscafé: Hjortshøj Seniororkester

Ane Ørgård Bramstoft
Laura Gylden-Damgaard
Ane Ørgård Bramstoft
Egå Kirke
Ane Ørgård Bramstoft

OK-Centret

Laura Gylden-Damgaard
Egå Sognegård

APRIL

Egå Sognegård
Egå Sognegård
Egå Kirke
Laura Gylden-Damgaard
Ane Ørgård Bramstoft
Laura Gylden-Damgaard
Morten Skovsted

Onsdag d. 18. kl. 14.00

Onsdagscafé: Mennesker, fortællinger og sange fra mit liv

Søndag d. 22. kl. 11.00

Gudstjeneste

Søndag d. 22. kl. 19.30

Koncert: Trio Vandt-Ellekilde

Egå Sognegård
Egå Sognegård
Laura Gylden-Damgaard
Egå Kirke

Mandag d. 23. kl. 10.00

Babysalmesang: Opstart

Onsdag d. 25. kl. 11.00

Gudstjeneste

Egå Sognegård

Fredag d. 27. kl. 09.30

Konfirmationsgudstjeneste Bededag

Laura Gylden-Damgaard

Fredag d. 27. kl. 11.00

Konfirmationsgudstjeneste Bededag

Laura Gylden-Damgaard

Lørdag d. 28. kl. 09.30

Konfirmationsgudstjeneste

Ane Ørgård Bramstoft

Lørdag d. 28. kl. 11.00

Konfirmationsgudstjeneste

Ane Ørgård Bramstoft

Søndag d. 29. kl. 09.30

Konfirmationsgudstjeneste

Ane Ørgård Bramstoft

Søndag d. 29. kl. 11.00

Konfirmationsgudstjeneste

Ane Ørgård Bramstoft

OK-Centret

Ane Ørgård Bramstoft

Følg Egå Kirke på
facebook.com/egaakirke
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Musikgudstjeneste
Mariæ Bebudelsesdag

Aftensang

Søndag d. 18. marts | 11.00 | Egå Kirke

Mariæ Bebudelsesdag er en af kirkeårets festsøndage.
Kirkens eget voksenkor vil medvirke ved højmessen.

Musikgudstjeneste
Påskedag

SALONSAMTALER

Sammen sætter vi tempoet ned
og runder dagen af i kirken med
et par sange, lidt oplæsning eller
fortælling og et Fadervor.

NB! Bemærk tidspunktet…
v/ Laura Gylden-Damgaard,
sognepræst

Lyset er dæmpet og stearinlysene tændt. I baggrunden høres svagt loungesmusik og på bordene står snacks og vin eller lækre drikke. Omkring bordene
sidder 20 mennesker i alle aldre og køn og taler tillidsfuldt sammen. For en stund
er tiden stoppet, og vi giver hinanden fuld opmærksomhed, optaget af at samtale
om livets store spørgsmål og emner, der har berørt mennesker til alle tider.

Vi skal høre afslutningen
på den smukke og gribende
tegneserie Menneskesønnen af Peter Madsen.

Hvis det er sådan en aften, du trænger til, så mød op og tag evt. en ven eller
veninde med. Alle er velkomne, ung som gammel, for salonsamtaler handler
om at tale med de mennesker, vi ikke sådan lige selv møder og at støde på
holdninger, der udfordrer vores vante tankegang.

Søndag d. 1. april | 11.00 | Egå Kirke
01/03 kl. 17.00

Søren Bruun - Rytmisk Jazz
Saxofonist uddannet fra det Jyske
Musikkonservatorium 1996.
Han optræder ofte som improviserende
og salmefortolkende kirkesaxofonist i
de midtjyske kirker.
Hans modne tone og fornemmelse for kirkerummet bidrager til en
særlig oplevelse for menigheden! Med stort fokus på sammenspillet
med orgel/organist skabes et fælles givende udtryk og lydunivers.

05/04 kl. 17.30

v/ Hans Sommer Nielsen,
kasserer for menighedsrådet.

Koncert

Trio Vandt-Ellekilde

Denne aftensang vil handle
om indianerhøvdingen
Tecumseh. Vi skal bl.a. høre
en bøn, han har skrevet.

Søndag d. 22. april | 19.30 | Egå Kirke | Fri entré

Duo Vandt så dagens lys i 1985 da mor
og datter optrådte med ”I skovens dybe
stille ro”. Amanda var kun 6 år gammel.
I 2006, til Amandas diplomeksamen,
spillede de Tchaikowskys violinkoncert.

03/05 kl. 17.30

v/ Marian Nielsen,
kirketjener ved Egå Kirke.

Trio Vandt-Ellekilde startede i år 2010,
da Lones svigersøn organist/pianist
Jørgen Ellekilde kom med. Dermed
kan Lone gøre brug af sit andet store
talent, nemlig at synge.
Musikken til koncerter er blandt andet
Händels smukke arier for sopran, violin
og orgel, men også musik af J. S. Bach
indgår i programmet.

Vi skal høre en oplivende
historie af Ingrid Schrøder
Hansen, som bl.a. er kendt
for sine levende og rørende
genfortællinger af Bibelen.

Om beslutninger

Dato:
Tid:
Sted:

Dato:
Tid:
Sted:

Tirsdag den 20. marts
19.30 - 21.00
Egå Sognegård

Forårskoncert med Egå Koret
Søndag d. 27. maj | 19.30 | Egå Kirke | Fri entré

Én aften med både kor- og fællessang. Vi starter i kirken, hvor vi synger
et blandet repertoire, med vægt på aften-, forårs- og sommersange.
Fri entré
Efterfølgende fortsætter vi i sognegården.

Tirsdag den 17. april
19.30 - 21.00
Egå Sognegård

v/ Ane Ørgård Bramsoft
Tilmelding senest fredag den 16. marts

v/ Laura Gylden-Damgaard
Tilmelding senest fredag den 13. april

Vi kender alle kærlighed fra vores liv; nogle
gange fordi vi får nok kærlighed og andre gange,
fordi vi mangler den. Men kærligheden er
også svær at tale om.

De fylder hele tiden. Hver dag i det små og mange
gange i livet i det store tager vi beslutninger.

Hvad er kærlighed?
Hvorfor elsker vi?
Hvordan forklarer vi hinanden,
hvor højt vi elsker?
Kom til en aften, hvor vi endevender kærligheden
i dens store mangfoldighed, både når vi higer
efter opfyldelse, og når vi elsker så højt, at vi vil
ofre os for hinanden.

Lone Vandt, sang, Amanda
Vandt Ellekilde, violin og
Jørgen Ellekilde, orgel.

Koncert
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Om kærlighed

Hvem skal vi invitere?
Hvad skal vi gå til?
Skal vi tage en uddannelse?
Skal vi gifte os?
Skal børnene døbes?
Skal vi tilgive et menneske eller bryde med det?
Vi er alle garvede i at tage beslutninger.
Store eller små. Og denne aften går vi i kødet på
beslutningerne sammen.
Hvad er den bedste beslutning i dit liv?
Hvilken beslutning har du fortrudt?
Findes der rigtige og forkerte beslutninger?
Er du nogensinde gået imod en beslutning?

Til Salonsamtalerne er der et maxantal på 20 personer, der fordeles efter
først til mølle princip ved tilmelding til kirketjenerne på:
Egå koret

kirketjener@egaakirke.dk
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ONSDAGSCAFÉ
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. Kaffe og
hjemmebag koster 20 kr.

Mennesker, fortællinger og sange fra mit liv
18. april kl. 14.00 - 16.00 | Ane Ørgård Bramstoft

Kom og hør om Ronja Røverdatter, Selma Lagerlöf og min engelsklærer Peter Dav
samt alle de andre, der med deres personlighed, historier eller sange har været med
til at skabe mig fra min tidlige barndom på Mols til i dag.
Vært: Ane Ørgård Bramstoft

Sagnfolket i Danmark

40 år med Egå Marina

Sognepræst Erik Dybdal Møller fra Sct. Pauls Kirke i Aarhus, der har medvirket
i DRs radioprogram Sagnfolket, fortæller folkelige sagn og historier om mystiske
og uhyggelige væsner fra det gamle Danmark: Elverfolk og underjordiske,
lygtemænd og åmænd, nisser og varer og al den slags. Velkommen til en uhyggelig
eftermiddag i sognegården.

Bjarne Robl fortæller om Egå Marina fra han blev sejler i Århus og gik ind i Egå
Sejlklubs ungdomsafdeling. Først som menigt bestyrelsesmedlem men senere som
optimistjolleformand. Han har haft plads i marinabestyrelsen siden 1986, heraf de
sidste 20 år som bestyrelsesformand for Egå Marina selvejende institution.
Egå Marina er den 8.største lystbådehavn i Danmark. Den skal varetage sejlernes
interesser, men også være et rekreativt moment i lokalområdet.

7. marts kl. 14.00 - 16.00 | Erik Dybdal Møller

Vært: Laura Gylden-Damgaard

2. maj kl. 14.00 - 16.00 | Bjarne Robl

Vært: Laura Gylden-Damgaard

Syng fortiden frem - Sange fra da vi var yngre

Udflugt til vesten

Kom til fællessang og syng sange fra bl.a. Giro 413 og Dansktoppen. Sange, der
vækker minder. Lad os åbne den indre historiebog og genopleve de arbejdsomme
50’ere, de optimistiske 60’ere, og de brogede 70’ere sammen med musikalsk
rejseleder, cand.mag. Søren Jensen. Mellem sangene vil der være rig lejlighed til
at dele de erindringer, der dukker op undervejs. Så det er bare at sætte sig tilrette i
tidsmaskinen, indsnuse tidsånden, og synge sig tilbage til de svundne tider!

Vi kører mod museum Heart i Herning, hvor vi skal på rundvisning. Herefter skal
vi have eftermiddagskaffe på Herning Golf Restaurant, inden vi skal se Fonnesbæk
Kirke. Kirken er bygget i 1994, tegnet af Ove Naumann, indeholder sølvarbejde
af Bent Exner og rummer kirkekunst af både Arne Haugen Sørensen, Sven
Havsteen-Mikkelsen og Niels Guttormsen.
Afgang fra sognegården kl. 12.00 og regner med at være tilbage i Egå kl. ca.
18.15. Pris: 100 kr. som betales i bussen. Tilmelding: kontor@egaakirke.dk

21. marts kl. 14.00 - 16.00 | Søren Jensen

Vært: Ane Ørgård Bramstoft

16. maj kl. 12.00 - 18.15 | Britta Møller

eller Tlf.: 86 22 79 66

Vært: Laura Gylden-Damgaard og Ane Ørgård Bramstoft

Jyden han er stærk og sej

Hjortshøj Seniororkester

Denne eftermiddag synger vi os igennem et stykke danmarkshistorie. Poul
Smedegaard Andersen vil spille, synge og fortælle os om Marius Fiil og Hvidstengruppen, den første modtagegruppe af nedkastede våben og sprængstof til den
danske modstandsbevægelse under besættelsen (1940-45). Undervejs vil vi synge
nogle af de sange, der fik betydning for Marius Fiil bl.a. ”Det haver så nyligen regnet.”

Hjortshøj Seniororkester blev dannet i 1990, hvor der fra Hjortshøj
Lokalcenters side blev taget initiativ til at danne et orkester for områdets
beboere. Orkesteret spiller salonmusik med en god blanding af slagere,
wienervalse, swingmusik og folkemusik. Orkestret som ledes af Poul Bech
Christensen spiller som noget nyt en lille matiné i Hjortshøj Sognegård to gange
hvert halve år i forbindelse med orkestrets øvegang. Hvis man denne eftermiddag
får smag for musikken i Egå Sognegård, kan det være man ønsker mere : )

4. april kl. 14.00 - 16.00 | Poul Smedegaard Andersen

Vært: Laura Gylden-Damgaard
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30. maj kl. 14.00 - 16.00 | Poul Bech Christensen

Vært: Laura Gylden-Damgaard
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BEKENDELSER
FRA EN
KULTURKRISTEN
MUSLIM

Foredrag med Naser Khadar
- politiker, samfundsdebattør og forfatter
Egå Sognegård, torsdag den 17. maj kl. 19.30

I foredraget fortæller Naser Khadar med både humor, åbenhjertighed og stor
indsigt om sit møde med kristendommen, og om hvordan det har ændret hans
opfattelse af tro og religion.
Det sker på baggrund af hans debatbog ”Bekendelser fra en kulturkristen
muslim”, som er et opråb både til hans muslimske trosfæller om at sætte
fart på reformeringen af islam, hvis religionen skal overleve og et opråb til
hans medborgere i Danmark om ikke at glemme kristendommens kulturelle
betydning - for uden rødder står man svagt.

Vel mødt til en spændende og sprudlende aften.
Foredrag, kaffe og kage koster 50 kr.
Der er plads til 100 i sognegården…
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Udstilling:

VENGFONTE

Fernisering

Udstillingen er omkring døbefonte af Vengtypen , de
er særegne og enestående. På fontene findes farvespor,
men ingen kender den oprindelige bemaling, og slet
ikke hvordan det gik med den eller fontene over tid dvs.
gennem de mange hundrede år, fontene har været i brug.
Ej heller kendes betydningen af motivet, men mange har
fagligt velkvalificerede bud.

Kunstner:
Dato: 		
Tid: 		
Sted: 		

Lillian Bruun debuterede i 2014 på Kunsternes Sommerudstilling og har siden haft udstillinger i Aarhusområdet.
Arbejder i temaer i relation til figurer, hvor elementerne er
genkendelige. Hendes stærke farver /former er tilstræbt,
for at skulle finde ro i motivernes enkelhed.

2. Påskedag

Lillian Bruun
Mandag d. 2. april
Efter gudstjeneste (ca. 10.30 )
Egå Sognegård

Friluftsgudstjeneste
Mandag den 21. maj kl. 14.00
v/ Laura Gylden-Damgaard
og Karen Togsverd Hansen
For første gang nogensinde rykker gudstjenesten i Egå
udendørs. I et samarbejde med Skæring Kirke har vi fået
lov at bruge det skønne ”Fristedet” ved Skæring Strand.
Vi mødes til gudstjeneste i det fri med sang under åben
himmel og udsigt til Skødshoved. KFUM-spejderne fra
Kaløviggruppen deltager i gudstjenesten og vil hjælpe med
at bygge alter og klokketårn. Gudstjenesten vil være for
både børn og voksne, og sognepræsterne vil i fællesskab
holde dagens prædiken. Bagefter er der mulighed for at
hygge i det dejlige område – så tag gerne en kaffekurv med.
Vel mødt til en hyggelig afslutning på pinsen med
vind i håret og forår i luften. Husk en klapstol eller
et tæppe at sidde på.

Grøn kirke
Egå Kirke arbejder i disse måneder med at blive godkendt
til at kunne kalde sig ”Grøn kirke”. Den landsdækkende
gruppe bag projektet ”Grøn kirke” ønsker bl.a. ”at fremme
og fastholde et grønt engagement og ændre adfærd i en
mere klimaansvarlig og bæredygtig retning blandt kirker,
kirkelige organisationer og kirkelige grupper”.
For at blive godkendt som grøn kirke skal man i et spørgeskema, der dækker forskellige kategorier, f.eks. ”kirkens
indkøb”, ”kirkens energiforbrug”, ”kirkens transport
og udearealer”, kunne sætte mindste 2 krydser i hver
kategori. Vi er allerede godt på vej, da vi bl.a. har solceller
på taget i sognegården og nogle rigtig miljøbevidste
folk på kirkegården.
Vi synes, det er både sjovt og meningsfuldt at se lidt på
forbrug og gamle vaner. Og vi regner snart med at blive
godkendt som grøn kirke. Så hvis du møder et krus
af genbrugsmaterialer til kirkekaffen eller et skilt på
toiletter med ”vær rar at spare på vand og papir”, ja, så
kender du nu begrundelsen. Vi håber, at alle vil give en
lille hånd med. ”Mange bække små, giver et bedre klima”,
som man siger! Og hvem ved - måske skal kirketjenerne
til at bruge ladcykel til Rema og præsterne til at gå i
økologisk bomuld (-;

FILMAFTEN & FÆLLESSPISNING
Tirsdag den 8. maj kl. 18.00

”Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl
eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus”.
Sådan skriver Paulus i Galaterbrevet. Det kristne menneskesyn er da
også blevet en indgroet del af det danske samfund. Faktisk i en sådan
grad, at vi måske glemmer at værdsætte det. Men sådan er det ikke alle
steder. Vi skal denne aften se den på mange måder forbløffende film med
titlen ”Den grønne cykel”. Den første film, der nogensinde er lavet af en
en kvindelig saudisk instruktør Haifaa al Mansour. Filmen handler om
en tiårig pige, der med ukuelig optimisme holder fast i drømmen om en
grøn cykel – skønt pigerne ikke må cykle i hendes land. En tankevækkende og fin beretning.

Foto: inger-gammelgaard-madsen.dk

Prisen er 75 kr. for maden.
Tilmelding senest fredag den 4. maj til kirketjenerne på:
kirketjener@egaakirke.dk

Der er plads til 45 og tilmelding er efter princippet ”først til mølle”.
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KOLOFON
Sognepræst
Ane Ørgård Bramstoft
Tlf.: 21 90 59 84
abra@km.dk
Træffes ikke mandag

Graver
Tom Jensen
Tlf: 20 13 50 11
graver@egaakirke.dk

Sognepræst
Laura Gylden-Damgaard
Tlf.: 86 22 35 65
Ldn@km.dk
Træffes ikke mandag

Børne-, unge- og musikmedarbejder
Mette Korsgaard Djernes
bum@egaakirke.dk

Organist
Karen Engholt Pedersen
Tlf: 27 44 10 07
organistkaren@egaakirke.dk
Vikar

Kommunikationsmedarbejder
Jesper Thabo Rasmussen
kommunikation@egaakirke.dk
Barselsvikar

Kirketjener
Tina Borup Thayssen
Tlf.: 41 85 57 73
kirketjener@egaakirke.dk
Træffes ikke mandag

Menighedsrådsformand
Ole Glasius
Tlf: 30 61 12 06
formand@egaakirke.dk

Kirketjener
Marian Rædkær Nielsen
Tlf.: 41 85 57 72
kirketjener@egaakirke.dk
Træffes ikke mandag

Orlov
Tanja Arnholtz Nielsen
Lars Fløe
Martha Fyrstenborg

Lisbjerg Kirkekontor
Lisbjergvej 15 A
8200 Århus N
Tlf. 87 13 58 36
Mail: egaa.sogn@km.dk

Egå og Skæring Sognekontor
Egå Mosevej 7
8250 Egå
Tlf. 86 22 79 66
Mail: kontor@egaakirke.dk

Henvendelse:
Fødsel, dåb, navngivelse, vielse,
bisættelse, begravelse og medlemskab af Folkekirken i Egå.

Henvendelse:
Kirkebil, tilmeldinger, udlån
af lokaler, mindehøjtidelighed,
sognebåndsløsen o.a.

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 9 – 13
(telefon åbner kl. 10)

Åbningstider:
Mandag – fredag
kl. 10.00 – 11.00

Onsdag tillige kl. 16 - 18
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Vores kordegn Bjørn Brix
har valgt at søge nye
udfordringer. Menighedsrådet takker Bjørn for hans
tid i Egå og ønsker ham
held og lykke fremover.

