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HÅB

Af Anni Albæk, sognepræst

Håbet er plantet
Der findes en anekdote, hvor Luther
efter sigende skulle være blevet
spurgt om, hvad han ville være gøre,
hvis verden gik under dagen efter?
Han svarede: ”Plante et æbletræ”.

Det kan lyde helt absurd at ville plante et træ, når fremtiden er usikker.
Men det siger noget væsentligt om os
mennesker; nemlig at vi ikke kan leve
uden håbet.

I skrivende stund ved vi ikke, hvordan sommeren vil se ud i forhold til
covid-19. Vi ved dog, at vi må åbne
under særlige vilkår og vi håber,
det vil føles trygt og godt at ses igen.
Vi planlægger sommeren efter vores
bedste skøn velvidende at tingene
kan ændre sig igen.

”Et hus at komme til
velkommen her du være vil.
Bygget af sten, af ånd og krop.
Rejser sig op
solid – urokkelig
et hus du trygt kan høre hjemme i.”
Janne Mark, 2010

Vi har med andre ord plantet håbet,
og håber at det vil blomstre.

TANKER, VISIONER,
IDÉER OG ØNSKER
Tirsdag den 18. august kl. 19.00-21.00
Kom til informationsmøde om arbejdet i menighedsrådet.
I menighedsrådet arbejder vi med at forvalte kirkens penge bedst
muligt, så vi kan skabe liv og vækst. Kom til en aften med oplæg
om menighedsarbejdet. Du får mulighed for at stille spørgsmål.
Hent eventuelt en folder om menighedsrådets arbejde på kirkekontoret.
Venlig hilsen
det siddende menighedsråd

VOKSNE
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Aftenvandringer
i Botanisk Have
Tid: kl. 19.30-21.30
Datoer: den 7. juli, 14. juli og 21. juli
Strækning: mellem 2-4 kilometer
Vi vil gerne invitere til en række aftenvandringer hen
over sommeren i Botanisk Have og omegn.
Vi begynder i kirken med en kort andagt, hvor vi vil
synge sammen, høre en refleksion og bede en bøn.

Derefter går vi en i forvejen planlagt tur, hvor vi vil stoppe undervejs og lytte til uddrag af Bibelen, digte eller

Sommercafé hver torsdag
fra torsdag den 11. juni kl. 13.30-15.00
Vi sidder i sognegården eller udenfor, og vi
vil sikre os, at vi kan sidde med den rette
afstand til hinanden. Der er kaffe og te på
kanden og lidt til den søde tand, og der vil
være forskellige indslag. Der er selvfølgelig
også tid til at synge sammen og få en hyggelig snak.

små refleksioner. Hver aften har sit tema: taknemmelighed, bekymringsløshed og fællesskab.

Vi slutter ved kirken, hvor vi drikker en kop kaffe eller te
og runder af.
TILMELDING senest på dagen kl. 12.00 hos Anni Albæk,
tlf.nr. 24 27 81 54.

Vi glæder os til at se jer.

Hilsen Hanne Pedersen
(medlem af menighedsrådet) og Anni Albæk

Møllevangskirkens folkekor
Holder du af at synge i fællesskab med andre, er folkekoret lige
noget for dig. Repertoiret vi synger er meget alsidigt og bevæger sig fra højskolesangbogen til nyere sange. Vi arbejder både
med sangteknik og flerstemmig sang, så der er udfordring for
alle. Nodekendskab er ikke nødvendigt.
Hygge, sammenhold og glæden ved sangen er kodeordene. Så
kig forbi til en af vores øveaftener og prøv at være med i koret.
Følg med på kirkens hjemmeside og facebook, hvornår
koret starter igen.
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Kristen meditation
Meditation betyder ”at gruble”, og det er hvad, det er.
At man tager sig tiden til langsomt at tage et skriftsted,
et ord eller stilheden ind. Meditation kaldes også for en
stille bøn.
”Jeg håber, at man kommer til at opleve den fred og
kærlighed, der ligger til os alle, når vi åbner os for Gud.

Nogle gange er det godt at blive stille for at kunne høre
og mærke, hvad der bliver givet til os frit,” udtaler psykolog og menighedsrådsmedlem Helle Munk-Petersen, der
står for meditationerne. Meditationerne foregår i kirken.
Tirsdag den 30. juni kl. 19.30-21.00
Tirsdag den 25. august kl. 19.30-21.00

Pinse er ånd der finder vej
Søndag den 31. maj kl. 10.30 i kirken
Mandag den 1. juni kl. 10.30 i kirken
Det bliver pinse også i 2020, selvom vi har været nødt til at aflyse den traditionsrige fælles friluftsgudstjeneste i Botanisk Have. Vi tager naturen med ind i kirken
i stedet, og pynter med bøgegrene og pinseliljer, og giver ånden frit spil under
salmesang og flammende ord. Hanne Jul Jakobsen er præst ved begge gudstjenester. Pinsedag bliver der efter gudstjenesten serveret røde jordbær og et glas
bobler. Glæd jer bl.a. til, at vi kan synge Holger Lissners og Erik Sommers skønne
pinsesalme, om ånden der finder vej ind i selv de mest håbløse kroge.

DIVERSE
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HØJSKOLEUDFLUGT TIL VIBORG
Onsdag den 26. august kl. 9.45-17.00
Da vores planlagte tur til Viborg d. 29. april ikke kunne
gennemføres, laver vi udflugten som en sensommertur.

Det er aldrig for sent at blive døbt
Mandag den 1. juni kl.12.30-15.30
Alle er velkomne, børn som voksne, også selvom man
ikke bor i byen. Man er velkommen til at have gæster
med, men man kan også komme alene – så sørger
kirken for at stille de nødvendige dåbsvidner til rådighed.
Når man møder op, får man en kort samtale med en
præst, og bagefter bliver man døbt i kirken. Dåben
foregår helt som vi plejer, bare uden tilmelding. Der
vil være musik i kirkerummet, og bagefter bydes på
en forfriskning og en dåbsgave, som kan hjælpe med
at folde dåbens betydning ud, fx en salmebog, Bibelen
eller en genfortælling af Bibelen.
Medbring gyldig legitimation med foto.
Alle under 18 skal have forældre eller værge med.

Højskolen og torsdagssamvær arrangerer en spændende tur
til Viborg. Vi starter med en rundvisning i Viborg Domkirke,
og inden vi besøger Søndermarkskirken i udkanten af
Viborg, spiser vi frokost på Restaurant Latinerly.
Pris for turen er 250 kr. inkl. transport, frokost,
kaffe og kage samt rundvisning.

Tilmelding kan ske på kirkekontoret senest
den 6. august. Betaling ved tilmelding.
Yderligere information kan fås ved kirke- og
kulturmedarbejder Louise Bjerre-Pedersen,
Tlf.nr. 21 68 58 35.

Kirke yoga
Lørdag den 29. august kl. 11.00
Kirke Yoga er en ny måde at formidle evangeliet på.
Vi bruger kroppens bevægelser, åndedrættet og ord
fra Bibelen til at hengive os til den treenige Gud.
Vi har alene fokus på dette øjeblik, og hvordan vi,
ved at bevæge os i kirkens rum, kan opleve, at også
Kirke Yoga er en gudstjeneste. Kirke Yoga er for alle
– både øvede og nye, og alle kan være med i strækkende. Der er mulighed for at låne en yogamåtte.
Instruktør: Pernille Gry Konnerup.

Kirkens
døbefont

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte sognepræst Anni Albæk: 24 27 81 54.
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HÅB ER MERE END ET OPTIMISTISK KLAP
PÅ SKULDEREN OG ET ”DET GÅR JO NOK”
Af Søren Johan, Danmarks Kirkelige Mediecenter

I en tid hvor vi let føler os magtesløse over for en udefrakommende og
ukendt virus, er håbet vigtigt. Håbet er en drivkraft og energikilde.
Men håbet i en kristen forståelse er meget mere og stikker dybere end
ren optimisme og tro på bedre tider.
Det mener i hver fald præsten Hanne Jul Jakobsen, der i denne coronatid har tænkt meget over, at håb tit
bliver forvekslet med optimisme, og
at vi danskere godt kan komme lidt
for hurtigt med det der: ”det bliver
godt igen”. Det gælder også for kirken, der er alt for hurtig til at komme med opstandelsen og det bliver
godt igen-budskabet. Hun tror, det
er vigtigt ikke at forveksle håb med
optimisme.
- Hvor optimistisk man er som
menneske er jo meget forskelligt.
Selvfølgelig kommer man lettere
igennem livet, hvis man ser lyst på
tilværelsen, men det er ikke alle mennesker, der gør det. Det kristne håb
er noget andet end bare optimisme,
siger Hanne Jul Jakobsen.
Håbet er der altid
Hun mener, at vi for tit kommer til at
forveksle håb med optimisme som
sådan en hurtig trøst. Men håbet i
kristendommen er, at der er mening,
at der er et håb i håbløsheden, og at
vi skal kunne være i det, der er svært,
og alligevel tro, at livet har værdi.

- Det er jo ikke alle historier, der ender godt. Der er nogle af vores historier, der ender dårligt. Og erfaringen
med, at der nogle gange er noget, der
ikke bliver godt igen, synes jeg er vigtig. For det kristne håb er jo, at selv
om det ikke er godt, så har livet mening. Selv når det ikke er godt, så er
der trods alt noget, der har mening
og værdi. Det er håb for mig, forklarer Hanne Jul Jakobsen.
Philip Faber kan
ikke bære håbet alene
Hanne Jul Jakobsen kan godt se, at
vi alle sammen lige nu har brug for
noget mere hverdagsagtigt end fortællingen om det kristne håb. Noget

hvori vi kan se glimt af håb lige nu, og
noget der viser os, at vi ikke er alene.
- Vi har alle sammen brug for tegn
på håb, som for eksempel når Philip
Faber synger fællessang. Vi har brug
for alle de ting, der viser, at vi ikke
er alene. Men det får jo ikke epidemien til at forsvinde. Vi kan dulme,
distrahere og forsøge at glemme det
glimtvis, men i virkeligheden forsvinder det dårlige ikke – og det ved
vi godt. Det håb, som kirken forkynder, er, at selv når det er mørkt, og
selv når det er svært, selv når vi er
ensomme, selv når det hele virker
uoverskueligt, og selv når uvisheden
bliver et vilkår, så er der en mening.
Ikke MED det, men i det. Der er stadig noget, der har værdi midt i alt det
svære, siger Hanne Jul Jakobsen.
Meningen i det for hende er, at vi
ikke er overladt til os selv. At vi er del
af en større fortælling, og at vi lever
vores liv i Gud, uanset hvad der sker.
Uanset om vi bliver syge eller dør, så
må vi tro på, at vi ikke bare er overladt til os selv, men at vi er i Guds
hænder.
- Modsat oplevelsen i sofaen foran Mette Frederiksens pressemøder,
hvor vi er overladt til vores egen historie, og det hele ligesom kommer
til at handle om vores egen mulighed for at overleve i det her, forklarer
hun.
Krav om optimisme kan
være en for stor byrde
Optimisme kan ifølge Hanne Jul Jakobsen godt blive et meget stærkt

HÅB
individuelt krav til den enkelte, som
det ikke er let at opfylde lige nu. Nogle har let ved altid at sige, at det hele
nok skal gå. Det har andre slet ikke.
Og hvis man udelukkende taler om
håb som optimisme, så efterlader
man i virkeligheden mange mennesker med en byrde om, at man burde være optimistisk. Ind imellem så
tror hun, at der er mere håb i at sige:
”Ja, det er rigtig svært det her og ja,
det bliver ikke godt, men jeg er her
alligevel”.

”Håb er, at selv
når det er sort,
så er der et håb
i håbløsheden.

- Når man som kristen siger, at det
ender godt, så ligger der både i det,
at uanset om vi dør, så tror vi på, at
det ender godt, og at opstandelseskraften er så stærk, at vi tror på, at vi
ikke kommer ud for nogen situation
i vores liv, der er så altødelæggende,
at der ikke er noget godt at sige. At
der ikke er noget lys overhovedet.
Så det med at det bliver godt igen,
bunder virkelig i en tro på, at livet er
stærkere end døden. Det er selvfølgelig svært at komme med sådan et
postulat, når det hele er mega-surt
og svært – som lige nu – og det er så
her, vi har brug for at hjælpe hinanden med at se de små håbstegn, siger
Hanne Jul Jakobsen og fortsætter:

- Og det er derfor, vi præster er så
hårdt ramt af at være lukket ned lige
nu. Det ligger så dybt i kirkens DNA,
at man skal være der for mennesker
i krise. Og at vi har en meningsgivende fortælling til mennesker, der er
større end folks egen fortælling. En
fortælling, som vi ikke rigtig kan folde ud lige nu.

Alt er ikke dit eget ansvar
Hanne Jul Jakobsen synes, Mette Frederiksens pressemøder taler lidt til
os, som var vi små skolebørn. Vi får
at vide, hvad vi må og ikke må, og det
bliver lagt ekstremt meget ansvar
over på den enkelte. Det er dig, der
kan gøre en forskel, det er dig, der
skal sørge for at holde afstand til dine
forældre, dig, der skal alt muligt. Og
vi sidder tilbage med hver vores lille
fortælling om, at vi skal sørge for at
overleve det her. Her mangler hun
som præst lige nu at kunne sige: ”Du
er ikke overladt til din egen historie.
Der er noget, som ikke er dit ansvar.
Der er en større mening, som du kan
spejle dit liv i”.
- Vi kan vaske hænder og holde
afstand og gøre alt det, vi kan i denne
coronatid, men der er ting i verden,
som vi ikke har magt over og ikke
ansvar for. Og det er der en kæmpe
befrielse i at få at vide. At der er noget her i verden, der ligger uden for
vores hænder, og der kan vi ikke andet end at lægge det over til Gud. Vi
har selvfølgelig ansvar for alt det, vi
har magt over, og alt det vi kan gøre
noget ved, det skal vi handle på. Men
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jeg tror, at vi som moderne mennesker har ret svært ved at acceptere,
at der altså er ting, vi ikke kan gøre
noget ved og kontrollere, siger Hanne
Jul Jakobsen og fortsætter:
- Så er det, at vi siger til hinanden,
at det hele nok skal gå. For vi kan
simpelthen ikke holde den tanke ud,
at det ikke går, at vi ikke får vores liv
og privilegier og frihed tilbage igen.
Men jeg synes, der er en befrielse i at
sige, at der er noget i det her, der er
uden for vores magt og ansvar. Man
bliver mega-stresset, tynget og deprimeret over det, hvis man tror, man
skal tage ansvaret også for corona.
Optimismen kolliderer
med virkeligheden
Hanne Jul Jakobsen er selv et superoptimistisk menneske, men er klar
over, at det betyder, at hun får nogle
skuffelser. Men hun er nødt til at tro
på, at alt bliver bedre. Hun ved godt,
at familien ikke kommer på den der
drømmeferie i år. Men hun kan stadigvæk ikke forholde sig til tanken
om, at hun ikke kan komme nogen
steder.
- Jeg kan ikke leve med det. Sådan er jeg som menneske. Det er en
personlighedsting. Men det kristne
håb er noget større end vores evne
til at være optimister. Det håb er, at
selv når det er sort, så er der et håb i
håbløsheden. Selv dér har livet værdi. Og det er da et meget bedre budskab end: ”Det går nok” efterfulgt af
et klap på skulderen, slutter Hanne
Jul Jakobsen.
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Spirekor

Gud og Spaghetti præsenterer:

KIRKEKUFFERTEN

Hver fredag kl. 14.00-14.50
fra den 21. august
Spirekoret er for alle sangglade børn på Møllevangskolen 0.-3. klasse. Jeg henter og afleverer
børnene på skolen, og vi skal lege med opvarmning, sangteknik, synge, danse og lære lidt om
noder. Spirekoret medvirker ved forskellige
arrangementer i kirken 4-5 gange om året. Det
er gratis at gå til spirekor, og vi starter den nye
sæson fredag den 21. august. Børnene får en
folder med yderligere information i deres garderobe på skolen.
Korleder: Louise Bjerre-Pedersen

FOR DE SMÅ - aflyst lige nu
For de Små er indtil videre aflyst grundet coronavirus
situationen. Følg med på hjemmesiden og facebook,
hvornår det starter igen.

I kirkekufferten får du det vigtigste til rejsen.
En god bagage til jeres livsrejse. I kan abonnere på
den som familie og hver måned hente nyt indhold,
som I kan bruge derhjemme. Der er fortællinger,
forslag til lege og aktiviteter, sange og ritualer som
kredser om det vigtigste i livet. Kærlighed, håb, tillid, mod, nysgerrighed… hver måned et nyt tema.
Det er gratis at abonnere på kufferten, hvis I bor
i Møllevang eller Hasle. Kufferten kan hentes på
kirkekontoret, og den sidste uge i hver måned kan
I hente en temapakke. Indholdet henvender sig til
familier med børn i alderen 3-8 år.
Kufferten kan hentes i kirkekontorets åbningstid,
eller efter aftale.

Hasle Kirke
Viborgvej 158, 8210 Aarhus V
Tlf.: 86 15 58 53, e-mail: hasle.sognaarhus@km.dk
Mandag, torsdag og fredag kl. 10-12
Tirsdag kl. 11-17, Onsdag 13-15
Møllevangskirken
Møllevangs Allé 47-49, 8210 Aarhus V
Tlf.: 86 15 81 54, e-mail: moellevang.sogn@km.dk
Tirsdag-fredag kl. 10-13 Torsdag tillige kl. 15-17

DROPIN-DÅB

Rune Lykkeberg
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Fyraftensgudstjeneste
Onsdage kl. 16.30

HØJSKOLE I EFTERÅRET 2020
Højskole foregår på onsdage fra kl. 10.45
til kl. 13.30. Glæd dig til at møde:

• O
 nsdag den 16. september:
Else Mikkelsen fortæller om mødet med
efterladte i sin rolle som bedemand
• O
 nsdag den 30. september:
Rune Lykkeberg fortæller om Vestens
problematiske forhold til sig selv. Dette
foredrag er en del af Kirke- og Kulturfestivalen,
• O
 nsdag den 21. oktober:
Leif Balthzersen
fortæller om Beethoven
• O
 nsdag den 11. november:
Adolf Meister fortæller om moderne
kirkearkitektur
• O
 nsdag den 2. december:
Anne Odgård Eyermann fortæller om
den nye udgave af Højskolesangbogen.

Fra 1. september kan du hente efterårets folder
i kirken, eller du kan læse mere om højskolen
på kirkens hjemmeside.

Som noget nyt vil vi hen over sommeren hver onsdag
holde en kort gudstjeneste uden nadver. I marts udkom
Bibelen 2020, som er en bibel,der er oversat fra grundsprogene, med fokus på flow og forståelighed. I hver
gudstjeneste vil der indgå en læsning derfra og en prædiken over teksten. Fyraftengudstjenesterne vil have
et tematisk præg, så tekst, prædiken, salmer og bønner
kredser om eksistentielle temaer som fx livsmod, overgange, valg og tid.
Gudstjenesten vil vare ca. 30 minutter.

GUDSTJENESTER
Særlige forhold grundet coronavirus
Vi kan holde kirkelige handlinger under følgende vilkår:
• M
 aksimalt 50 deltagere i kirkerummet.
Døren lukkes, når vi er det maksimale antal.
• M
 inimum 2 meters afstand pga. forøget smitterisiko
ved sang (Gælder ikke personer fra samme husstand)
• Er man syg skal man ikke deltage i gudstjeneste
• Der er sat håndsprit frem for god hygiejne
• V
 i holder afstand, undlader at give hånd og sørger
for mindst mulig fysisk kontakt
• V
 i sørger for, at kirken er rengjort, og planlægger
mindst mulig brug og berøring af fælles ting
• Vi planlægger kontinuerlig nadver.

gudstjenesteliste næste side >
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GUDSTJENESTER

Læs side 9, hvordan gustjenesterne foregår lige nu
Maj
Juni

Juli

August

Lokalcenter
Fuglebakken

Søndag
Manda
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Søndag

den 31.
den 1.
den 3.
den 7.
den 10.
den 14.
den 17.
den 21.
den 24.
den 28.
den 1.
den 5.
den 8.
den 12.
den 15.
den 19.
den 22.
den 26.
den 29.
den 2.
den 5.
den 9.
den 12.
den 16.
den 19.
den 23.
den 26.
den 30.
den 30.

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 16.00

Onsdag
Onsdag
Onsdag

17. juni
kl. 13.30
29. juli
kl. 13.30
19. august kl. 13.30

Pinsedag
2. pinsedag
Fyraftensgudstjeneste, læs side 9
Trinitatissøndag
Fyraftnsgudstjeneste
1. søn. efter trinitatis
Fyraftnsgudstjeneste
2. søn. efter trinitatis
Fyraftnsgudstjeneste
3. søn. efter trinitatis
Fyraftnsgudstjeneste,
4. søn. efter trinitatis
Fyraftnsgudstjeneste
5. søn. efter trinitatis
Fyraftnsgudstjeneste
6. søn. eftertrinitatis
Fyraftnsgudstjeneste
7. søn. efter trinitatis
Fyraftnsgudstjeneste
8. søn. efter trinitatis
Fyraftnsgudstjeneste
9. søn. efter trinitatis
Fyraftnsgudstjeneste
10. søn. efter trinitatis
Fyraftnsgudstjeneste
11. søn. efter trinitatis
Fyraftnsgudstjeneste,
Konfirmation (lukket f. menigheden)
12. søn. efter trinitatis

Hanne Jul Jakobsen
Hanne Jul Jakobsen
Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Hanne Jul Jakobsen
Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Anni Albæk
Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Hanne Jul Jakobsen
Hanne Jul Jakobsen
Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Anni Albæk
Anni Albæk
Anni Albæk
Anni Albæk
Studenterpræst
Studenterpræst
Hanne Jul Jakobsen
Hanne Jul Jakobsen
Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Anni Albæk
Hanne Jul Jakobsen
Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Anni Albæk

N.B.:
Grundet coronavirus situationen flyttes
disse gudstjenester over i Møllevangskirken

HVAD KAN
DU BRUGE
KIRKEKONTORET TIL:
Kirketaxa
Hvis du er gangbesværet,
er du meget velkommen
til at bestille en kirketaxa til
din transport til og fra kirken.
Ring til kirkekontoret, tlf.
8615 8154, inden kl. 12 dagen før,
hvor du har brug for kirketaxaen.

KIRKEKONTORET
Møllevangs Allé 47-49,
8210 Aarhus V.
Tlf.: 86 15 81 54
moellevang.sogn@km.dk
Åbningstider
Tirsdag til fredag kl. 10.00 - 13.00
Torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00.
På kirkekontoret møder du:
Daglig leder
Elise Trøllund Engrob Kokholm

Kirketaxa til søndag bestilles
senest fredag kl. 12.
Fødsel/faderskab
Er du ugift, skal du melde
faderskabet på www.borger.dk
inden 14 dage, ellers indleder
Familieretshuset en faderskabssag.
Begge forældre skal have en
digital signatur.
Dåb
Første henvendelse er til
kirkekontoret, hvor datoen
aftales.
Vielse
Henvendelse til kirkekontoret,
hvortil prøvelsesattesten fra
kommunen fremsendes.
Dødsfald
Dødsfald meldes senest 2 dage
efter til kirkekontoret.
Begravelse/bisættelse
Tidspunkt for begravelse/bisættelse
aftales med kirkekontoret.

Menighedsrådsformand
Michael Pedersen, tlf.: 51 26 28 79
Næstformand og kasserer
Lise Marie Steinmüller, tlf.: 21 43 88 06
Kontaktperson
Helle Munk-Petersen, tlf.: 30 89 30 57
helle@munkpetersen.dk
Kirkeværge
Alex Hansen Tlf.: 21 61 02 16
alex-hansen@mail.tele.dk

Møllevangskirkens kirkeblad
Udkommer: 1. marts, 1. juni,
1. september og 1. december.
Oplaget er på: 5.800 stk.
Trykkeri: WERKs Grafiske Hus a|s.
Deadline:
Stof til næste blad, der udkommer
1. september 2020, skal afleveres senest
mandag d. 20. juli 2020
på mail til Allan Skovsgaard Wien:
asw@km.dk

PRÆSTERNE,ORGANISTEN
OG KIRKETJENERNE
HAR FRIDAG OM MANDAGEN.
PRÆSTERNE TRÆFFES
EFTER AFTALE.
Præster
Sognepræst Hanne Jul Jakobsen
Kirkebogsførende
Tlf.: 29 29 96 95
hjja@km.dk
Sognepræst Anni Albæk
Tlf.: 24 27 81 54
alal@km.dk
Studenterpræster:
Jens Munk
Tlf.: 60 20 26 40
studenterpraest@au.dk
Åse Merete Morsø (barselsvikar)
Tlf.: 21 68 55 95
pastor@au.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Louise Bjerre-Pedersen
tlf. 21 68 58 35
kk@moellevangskirken.dk
Børne- og familiemedarbejder
Helene Solhøj Nebel
helene@moellevangskirken.dk
Organist
Ole Dreyer
Tlf.: 86 15 24 90
oledreyer@outlook.dk
Træffes efter aftale
Kirketjener
Jan Christensen
Tlf. 29 24 87 65
kt@moellevangskirken.dk
Kirketjener, PR, vikar på kirkekontoret
Allan Skovsgaard Wien
asw@km.dk
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KONFIRMAND

Mini-konfirmand
For dig der skal begynde i 3. klasse…
Første gang onsdag den 2. september kl. 14.00-15.30
I efteråret kan du gå til minikonfirmand i Møllevangskirken. Som minikonfirmand lærer man på en sjov og
spændende måde noget om kirke og
kristendom.

Hvor højt kan orglet spille? Hvor høj
er Gud, og hvor højt kan man synge
i en kirke? Vi lægger vægt på oplevelser, samvær og samtale. Vi fortæller
bibelhistorier, synger, spiser, leger,
laver teater, laver krea, lærer fadervor og går på opdagelse i kirken.

De børn der går på Møllevangsskolen
bliver hentet umiddelbart efter skole
og kan gå tilbage i SFO efterfølgende.
Alle børn på 3. årgang er velkomne til
at være minikonfirmander, uanset

om de er medlem af folkekirken
eller ej.

Forløbet slutter med en festlig
gudstjeneste i december. Her skal
minikonfirmanderne medvirke og
familien er særligt inviteret med.
Der vil være en minikonfirmation
som afslutning på deres tid som
minikonfirmand, og alle får desuden
en børnebibel.
Tilmelding på
moellevangskirken.dk
i august 2020.

Har I spørgsmål kan I
kontakte Hanne på hjja@km.dk
eller ringe på tlf.nr. 29 29 96 95.

Konfirmandopstart
Kære elever, der begynder i 7. klasse
2020. Vil du gerne konfirmeres i 2021,
skal du indskrives til konfirmationen
og forberedelsen. Derfor vil vi gerne
invitere jer til indskrivning i kirken:

Jeg glæder mig til at være sammen
med en masse nysgerrige, aktive,
eventyrlystne, kreative, spørgelystne
og tossede børn!
Hilsen Hanne Jul Jakobsen,
sognepræst

Torsdag den 25. juni kl. 16.00-17.00
I bestemmer selv hvornår I kommer i det tidsrum.
Er du døbt, skal du medbringe en kopi af din dåbsattest.
Er du ikke døbt, skal du medbringe en kopi af din navneattest.
Er dine forældre skilt. skal vi have underskrift fra dem begge.

Vi glæder os til at hilse på jer.
Anni Albæk og Hanne Jul Jakobsen

