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”

Vi skal turde være
mennesker sammen,
lægge telefonen fra os
og se verden og
medmennesket som det
er i stedet for at
lægge filter på.

GUDSTJENESTER I
JULEN OG NYTÅRET

SU MIDDAGE MAD OG SAMTALE

KLÆD DIG UD
TIL FASTELAVN

SIDE 16, BAGSIDEN

SIDE 13

SIDE 9
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JUL & NYTÅR

1. SØNDAG I ADVENT
Søndag den 2. december kl. 10.30
Denne dag er en særlig festdag. Adventstiden begynder,
og vi tæller dagene til juleaften. Vi synger skønne
adventssalmer og glædes sammen. Sct. Georgs Gilderne
kommer med fredslyset fra Betlehem, og vi tænder
lys-ene på alteret og adventsstagen med fredslyset.
Ved gudstjenesten ”mini-konfirmerer” vi også vores
minikonfirmander. Der findes egentlig ikke et ritual,
men vi velsigner dem og siger tak til hinanden for den
tid, vi har haft sammen.
Vi glæder os til en dejlig begyndelse på juletiden
sammen. Efterfølgende er der gløgg og julesmåkager
i sognegården.
Præst: Anni Albæk

Fredslyset i Danmark
Fredslyset er blevet tændt i Fødselsgrotten i Betlehem ved den flamme, som altid brænder der.
Stafetten i Danmark udgår i ugen før 1. søndag i
advent fra Roskilde og Aarhus, hvor der begge
steder afholdes arrangementer, inden stafetten
sættes i gang.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er et mødested og
fællesskab for nuværende og tidligere spejdere.
Læs mere på sct-georg.dk

JUL & NYTÅR
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The 9 readings and carols
Sunday the 16th of December at 6pm

Julekoncert med
Islændingekoret
Søndag den 9. december kl. 16
Islændingekoret i Aarhus består af sangglade
islændinge, bosatte i Aarhus og nærområde.
Korsang betyder meget for islændinge, og
kombinerer det sociale samvær med en
forkærlighed for musik.

Fri entré

Kagebuffet efter koncerten koster 50 kr.

The Anglican Church would like to invite you to
join us for our service of the 9 readings and carols.
Afterwards there will be sausages rolls and mince
pies in the “ sognegården”.
Anglican (Episcopal) services are held regularly in
Aarhus – usually on the final Sunday of the month.
The services are held in Møllevangskirken.

We seek to enable English-speakers in Denmark
to worship God as made known to us in Jesus
Christ and to show through our lives his Gospel
of love.
Free entrance

Spirekoret synger i Ryesgade
Søndag den 16. december kl. 16
Ved den katolske kirke i Ryesgade er der i december
måned en lille scene med et krybbespil, hvor kirkekor
fra Aarhus bliver inviteret til at give en lille koncert. Spirekoret fra Møllevangskirken synger adventssange og

julesange, og alle er velkomne til at komme forbi og lytte
midt i juletravlheden.
Der er mulighed for at følges derned med bus nr. 13 kl.
15.38 fra Møllevangskolen/Fuglebakkevej.
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JUL & NYTÅR

JULEFEST FOR
HELE FAMILIEN
Søndag den 16. december kl. 14-16
Nu er det snart jul. Vi er over halvvejs til juleaften, og vi
glæder os allerede. Vi mødes til en hyggelig julegudstjeneste i kirken. Bagefter er der juletræ, julelege og julegodter for store og små i sognegården.

SMÅ-koret synger julen ind
Mandag den 10. december kl. 20
Oplev en af årets traditionsrige kor-koncerter når
SMÅ-koret synger julen ind med rytmiske sange
fra ind- og udland. Koret har ca. 50 sangere, så det
er et af de større kor i byen, der nemt kan synge
kirkens rum op.

Fri entré

Møllevangskirken i sne

VOKSNE
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JAZZGUDSTJENESTE

Lille juleaften
Søndag den 23. december kl. 18 -21
Julen er hyggeligst, hvis man har nogen
at fejre den med. Møllevangskirken
inviterer til en traditionel julemiddag
med flæskesteg, risalamande og hygge.
Efter middagen synger vi julesalmer,
spiser juleknas og leger pakkeleg.

Jazzgudstjenester er en anderledes gudstjeneste, hvor gamle og
nye salmer får jazzede rytmer og akkorder. Der er stærke ord,
smukke billeder, bønner til eftertanke og gamle ritualer.

Kirkens band spiller ved gudstjenesten. Efterfølgende er der kaffe
og kanelsnegle i sognegården – lige til at blive opløftet af.
Søndag den 27. januar 2019 kl. 10.30
”Gengæld ikke ondt med ondt; tænk på, hvad der er rigtigt for alle
mennesker.” Ord, der er 2000 år gamle, klinger stadigvæk med i
dag. En gudstjeneste, der handler om medmennesket og om det
utrolige.

Præst: Anni Albæk

Arrangementet er betalt af Menighedsplejen, og det er derfor gratis.

Søndag den 24. februar 2019 kl. 10.30

På vegne af menighedsplejen
Hanne Jul Jakobsen og Anni Albæk

Gud er ødsel med sin kærlighed og spreder den rundhåndet om i
verden. En gudstjeneste om kærlighed og om at tage imod den.

Tilmelding til kirkekontoret
seneste torsdag den 20. december
inden kl. 12 på tlf. 86 15 81 54.

Præst: Hanne Jul Jakobsen

6

VOKSNE

Tekst til debat
Onsdag den 20. februar
kl. 19.30 i krypten
Vi taler om den kommende
søndags tekst over en kop kaffe.

Alle er velkomne til at deltage.
Det kræver ingen forhåndsviden
eller forberedelse, kun en lyst
til at blive lidt klogere på nogle
af Bibelens tekster sammen.
Vi læser Mark. 4.1-20

Højskoleopstart i januar
Onsdag den 23. januar kl. 10.45
Bjarne Lenau Henriksen: Kirkens sociale ansvar
Onsdag den 6. februar kl. 10.45
Ole Juul: At være fortalt

Onsdag den 20. februar kl. 10.45
Simon Aaen fortæller om sin kunst
Onsdag den 6. marts kl. 10.45
Mogens Bluhme: Mandela

Adventsfest for torsdagssamvær
Torsdag den 13. december kl. 14-16
Torsdagssamvær afslutter efterårssæsonen med en
adventsfest, og alle er velkomne.

Eftermiddagen begynder i sognegården, hvor vi hører
julefortælling, laver juleklip og traditionen tro er der
amerikansk lotteri.

Onsdag den 27. marts kl. 10.45
Helle Rørbæk Hårby: Når sorgen rammer

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.
Pris: 50 kr. pr. gang. Inkluderet i prisen er to stk.
smørrebrød og kaffe/te. Øl og vand kan købes.

Hvis du har tilmeldt dig vores mailliste, får du
programmet her. Du kan tilmelde dig maillisten på
moellevang.sogn@km.dk, og du kan selvfølgelig
også som altid se programmet på kirkens hjemmeside.

VOKSNE
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GIV EN
FRIVILLIG HÅND
I BESØGSTJENESTEN

Køb dine Julegaver
i Frydenlund Genbrug
Kom og gør et kup i vores
flotte butik. Vi har masser af
gode tilbud til små penge.
Du finder butikken på Musvågevej 2,
8210 Aarhus V, som holder åbent
mandag-fredag kl. 10-17.
Vil du være frivillig?
Vi søger frivillige, der vil bruge 3-4 timer
om ugen på at hjælpe i butikken.
Vi tilbyder til gengæld et hyggeligt
og sjovt arbejdsfællesskab.
Henvendelse i butikken.

Du kan hjælpe ældre i sognet på mange måder som frivillig
besøgsven. I kan lave mange ting sammen, som eksempel:
Gå en tur
Spille kort
Drikke kaffe og tale sammen om livet
Følges til et arrangement
Læse en bog sammen

Du skal ikke varetage plejeopgaver og ikke erstatte en hjemmehjælper. Det er op til dig, hvor meget tid du kan afse til at være
besøgsven, og du er ikke forpligtet til at være besøgsven for den
enkelte ældre længere end du har lyst til. Du vil få en grundig
vejledning, inden du starter, og der er altid mulighed for at få
gode råd undervejs.
Lyder det som noget du har lyst til, så kontakt kirke- og kulturmedarbejder Louise Bjerre-Pedersen og hør nærmere om,
hvordan du kan gøre hverdagen bedre for en ældre i sognet.
Louise Bjerre-Pedersen
Tlf. 21 68 58 35
kk@moellevangskirken.dk
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BØRN

SØNDAGSFAMILIE
Søndagsfamilie er for alle skolebørn og deres familier
udvalgte søndage fra kl. 14-16
Vi mødes og hygger, er kreative, leger, laver konkurrencer, spiser kage
og har det bare sådan rigtig søndagseftermiddagsagtigt.
Vi slutter hver gang af med en lille gudstjeneste i kirken og ønsker
hinanden god søndag.
Vi mødes hver gang i sognegården.
3. februar kl. 14-16

FOR DE SMÅ
Kirken fyldes af lyden af små trin,
babyer, der vugges og sanglege.
Vi klapper, tramper, bruger kroppen,
synger og danser.

Hver fredag kl. 10.00 mødes forældre
med deres børn i alderen 0-4 år til
en time med musik. Bagefter er der
brød og saft/kaffe i krypten.

Helligtrekonger
Det handler om konger,
kroner og ansvar.
7. april kl. 14-16
Budskab og engle
Måske du allerede har en smartphone – eller du ønsker dig en?

Tænk hvis Gud har en smartphone?
Men han bruger nu mest engle.
Det skal handle om budskaber
og engle.

Vibeke Skou, der er musikpædagog,
leder os gennem formiddagen,
og hver gang deltager en af
kirkens præster.
Juleferie

Vi holder juleferie fra
den 20. december, hvor vi holder
juleafslutning.
Bemærk, at det er en torsdag.
Vi starter igen
fredag den 11. januar.

BØRN

FASTELAVNSGUDSTJENESTE

GUD OG SPAGHETTI
Kirken fortæller mange historier. Lyt til klokken,
der ringer og råber: Kom, kom! Lyt til orglet, der
bruser med ånd og sang. Lyt til stenene, der kan
fortælle om børn, unge og gamle der er kommet,
både når de var glade og når de var kede af det.

Vi vil i denne sæson lytte til kirkens mange fortællinger og gå på opdagelse i de mange kroge,
kirken har.
Vi indbyder hermed alle små børn og deres familier til Gud & Spaghetti. Vi begynder i kirken med
en lille gudstjeneste, hvor vi leger, synger og hører
fortællinger, hvorefter vi går ned i sognegården
og får spaghetti og kødsovs. Når vi har spist, er
der mulighed for at lave krea-ting eller lege. Vi er
færdige kl. 19, så man kan nå hjem i seng. Maden
koster 20 kr. for voksne, 10 kr. for børn, men dog
maks. 50 kr. per familie.
Datoerne er:
30. januar kl. 17 og 27. februar kl. 17

Søndag den 3. marts kl. 10.30
Er du en engel, spiderman, ninja,
bamse, prinsesse eller klovn?
Vi klæder os ud til årets fastelavnsgudstjeneste,
hvor vi først har en festlig gudstjeneste i kirken.

Bagefter slår vi katten af tønden og spiser boller.
Der er tønder for alle aldre.
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MEDITATION OG SPIRITUALITET

Af Karsten Pedersen,
kirkekoordinator

VELBESØGT FOLKEMØDE I
MØLLEVANGSKIRKEN GAV NY INSPIRATION
Folkemødet med 100 fremmødte fra lokalområdet gav nye impulser til kirken og de deltagende.
Det har efterfølgende resulteret i faste aftener med meditation og spiritualitet.
Der var gang i samtalen, og der blev
netværket på kryds og tværs til folke
mødet i Møllevangskirken den 30.
august. Her havde de fremmødte mulighed for at deltage i fem workshops
med emnerne: Spiritualitet, Ung i kirken, Samtalesalon, Leg Som Voksen
samt Fremtidens Folkekirke 3.0. Det
bredere formål med folkemødet var
blandt andet at styrke fællesskaber
i Møllevang ved at blive et folkeligt
samlingspunkt for mange forskellige
aktiviteter.

Helle Munk-Petersen, næstformand og
kontaktperson i Møllevangs menighedsråd,
og nu også tovholder for tilbud om
meditation og spiritualitet.

At dømme ud fra de mange mennesker og samtalerne blandt folk blev
fællesskabet styrket, og nye ideer
spirede frem.
”Jeg er super glad for den store
opbakning folkemødet fik blandt
lokalsamfundet, og de fine workshops gav ny inspiration til hvad
Møllevangskirken kan danne
ramme om i fremtiden”, siger
sognepræst Anni Albæk.
Stor opbakning til
meditation og spiritualitet

Der var god opbakning til alle workshops, og en af de fem workshops som
omhandlede meditation og spiritualitet er allerede sat i værk. Det var
næstformand Helle Munk-Petersen,
som var underviser på denne aktivitet. Og netop meditation, spiritualitet og retræte har før været en del af
Møllevangskirkens tilbud med sognepræst Anni Albæk som initiativtager.

Denne gang er det Helle MunkPetersen, som underviser på baggrund af egen personlig interesse i
kristen spiritualitet og meditation.

”Jeg er glad for at kunne være med
til at skabe rum for meditation og
kristen spiritualitet, og det er dejligt
at der er god interesse for at afprøve
det igen,” siger Helle Munk-Petersen.

I den kommende tid er der planlagt
en fast månedlig aften, hvor der vil
blive afprøvet lidt forskellige former
for kristen meditation med Helle
Munk-Petersen som tovholder. Alle
er velkomne til arrangementerne
understreger Helle, også hvis man til
daglig føler sig mere tvivlende end
troende: ”Man er velkommen til at
komme med sin tro, sin tvivl og/eller
sin nysgerrighed”.
Datoer for meditation:
Tirsdag 29. januar kl. 19.30
Tirsdag 26. februar kl. 19.30

DIVERSE

VIDSTE DU AT
Du er altid er velkommen
til at få en samtale med
en af kirkens præster?
Samtalerne er fortrolige.
Hanne Jul
Jakobsen
Tlf. 2929 9695
Anni Albæk
Tlf. 2427 8154

Morgenandagt
Begynd dagen med salmer,
stilhed, tekstlæsning og
velsignelse i kirkerummet.
Morgenandagt og bøn foregår
i Møllevangskirken.
Hver onsdag kl. 8.45
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KIRKE- OG KULTURFESTIVAL
KOMMER IGEN I 2019
Møllevangskirken afholdt i september 2018 kirke- og kulturfestival for
tredje år i træk, og igen trak festivalen mange deltagere. Kirken og sognegården blev ugen igennem fyldt
med mennesker, og sammen blev vi
klogere, rørte, eftertænksomme og
glade. Alt det vi drømte om og håbede på inden festivalen gik i gang.
Festival igen

Festivalen skal sætte dannelse, oplysning og fællesskab på dagsordenen.
Vi er sikre på, at mennesker gerne vil
blive klogere på livet, og vi tror på,
at skaber man rammerne, så kan det
lade sig gøre. Det synes vi, at festivalen har været en bevis på. Derfor
afholder vi også næste år vores kirkeog kulturfestival.
Tak til frivillige

Desuden skal der lyde en stor tak til
den store gruppe af frivillige, der bag

Her ses Michael Pedersen og Hanne Pedersen
som kassemestre ved arrangementet med
Ghita Nørby og Lars Hannibal

kulisserne har fået denne festival til
at lykkes. De frivillige er rygraden i
festivalen, og det kunne slet ikke lade
sig gøre uden dem. Også en stor tak
til menighedsrådet for at prioritere
festivalen og til de ansatte, der har
taget en ekstra tørn.

På vegne af festivaludvalget
Anni Albæk

Har du en god idé
Vi hører gerne fra dig, hvis du har en god ide til en foredragsholder eller en
koncert til kirke- og kulturfestivalen 2019, så send en mail til
moellevang.sogn@km.dk.
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KLUMME

FOR FODEN AF EN VULKAN

Af Anni Albæk, sognepræst

Jeg så som barn en udsendelse om en
vulkan, der jævnligt var i udbrud. Der
lå en landsby ved foden af vulkanen,
som hver gang blev udslettet af lava,
jord og aske. Og hver gang vendte beboerne i landsbyen tilbage, og byggede landsbyen op igen. De flyttede tilbage, selvom de vidste, at de igen ville
opleve at miste både deres hjem og
hinanden. Trods det kaos, der ulmede
lige ved siden af dem, så viste de en
utrolig vilje og ukuelighed.

simpelthen til at lægge filtre over vores liv i interaktionen med hinanden.
Vi glemmer at være hudløst ærlige og
dele livet med hinanden som det er –
og i stedet for deler vi livet med hinanden, som vi ønskede at det var. Vi
lever med skyklapper for foden af vulkanen, i stedet for at leve med ukuelighed. Vi skal ikke skamme os over, at
livet også er kedeligt og begivenhedsløst. Vi skal ikke skamme os over, at
vores hverdagsmad ligner hverdagsmad. Vi skal ikke skamme os over, at
vi ikke går i den nyeste mode. Vi skal
ikke skamme os over, at vi bliver kede
af det, skuffede eller sure. Og vi skal
ikke, i et forsøg på at slå til, lægge et
filter over livet.

Det fik mig til at tænke, lever vi ikke
alle sammen for foden af en vulkan?
Lever vi ikke alle med den risiko, at livet kan tage en drejning, og blive forandret eller måske ødelagt?

Livet rummer et element af kaos, der
alle dage er blevet beskrevet i mange
religioner og filosofiske tilgange. Kaos
er en følgesvend i livet, og vi kan forsøge at undgå det ved at skabe rammer og kontrol; men kaos rammer
lige så uforudsigeligt som en vulkan i
udbrud. Vi skal derfor leve på trods af
kaos, og med viljen og ukueligheden
til at blive ved, selv når vi ved, at vi
ikke går ram forbi.
Det er dog en helt anden tilgang til livet, der i disse år er gældende. Vi lever i en tid, hvor vi sætter filter på

livet. Udtrykket stammer fra vores
telefoner, der har særlige filtre, man
kan sætte på de billeder, man tager
med det. Filtrene kan forandre en
gråvejrsdag til en forårsdag i Paris,
et kedeligt selvportræt til en udgave
af Gossip Girls og hverdagsmad til en
Michelin-oplevelse. Og har man mulighed for at lave sådanne forandringer af et billede inden man viser det
til andre, så bruger man det. Nettet
bugner af hverdagsbilleder, der overhovedet ikke har noget med hverdag
at gøre. Billederne viser en stor grad
af kontrol over livet, og fremstiller
livet i et glamourskær, som det slet
ikke kan holde til.

”

Vi skal turde være
mennesker sammen,
lægge telefonen fra os
og se verden og
medmennesket som det er
i stedet for at lægge filter på.

Faren er, at vi kommer til at tage filtrene med ind i vores levede liv og
ikke bare det udstillede. Vi kommer

Der er sider af livet, som selv med
det bedste filter, aldrig bliver smukt
og godt. Når vulkanen er i udbrud,
så ER alt kaos, og tør man ikke vise
sine nærmeste, hvordan man har
det sådan helt ufiltreret, så bliver det
endnu mere vanskeligt at navigere.
Vores tids største udfordring, foruden
klimakrisen, er, at vi skal turde være
mennesker sammen. Vi skal lægge telefonen fra os, og se verden og medmennesket som det er i stedet for at
lægge filter på. Vi skal leve for foden
af vulkanen med vilje og ukuelighed.

DIVERSE

Velkommen tilbage til
familiemedarbejder
Linette Korshøj Lykke
Familiemedarbejder Linette Korshøj
Lykke er tilbage efter sin barsel.

Linette har særligt fokus på på vores
familiesommerlejr, hvor hun skal forsøge at nå endnu flere familier,
der kunne have brug for en god sommerferieoplevelse.

Desuden deltager hun i de tværgående koordineringsmøder i
Frydenlund, der foregår omkring ungdomsområdet, og så bliver hun
en del af det kirkelige liv på relevante områder.

Velkommen tilbage til
sognepræst Hanne Jul Jakobsen
Hanne Jul
Jacobsen
Foto: B. F. Nielsen

Hanne Jul Jakobsen har haft tre måneders studieorlov.
Vi glæder os til at høre, hvad hun har lært.
Hanne er tilbage første søndag i advent.

Stor tak

Christina
Laursen

Stor tak til sognepræst Christina Laursen, der har passet
Hannes job. Vi har været utroligt glade for at have
hende hos os, og ønsker hende al mulig held fremover.

ER DU PÅ SU?
Har du lyst til at spise
sammen med andre?
Kom og vær med til en aften,
hvor maden er billig
og selskabet godt.
Vi åbner dørene kl. 18.00,
hvor vi hjælpes ad
med at dække bord.
Vi spiser kl. 18.30.
Efter maden er man
velkommen til at blive
og hyggesnakke.
Maden koster 15,-.
Drikkevarer kan købes.
Vi har mobilepay.

Arrangementet er i
samarbejdet med UngK
– Aarhus’ ungdomskirke.
Datoerne for foråret:
8. januar og 5. februar
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GUDSTJENESTER

December

Januar

Februar

Marts

Søndag
2. december kl. 10.30
Søndag
9. december kl. 10.30
Søndag 16. december kl. 10.30
Søndag 23. december kl. 10.30
Mandag 24. december kl. 14.30
Mandag 24. december kl. 16.00
Tirsdag 25. december kl. 10.30
Onsdag 26. december kl. 10.30
Søndag 30. december kl. 10.00
			
Mandag 31. december kl. 14.00

1. søndag i advent
2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Højmesse aflyst
Kirkebil kan bestilles til Hasle kirke
Nytårsaften

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

4. søndag efter helligtrekonger
Sidste søndag eft. helligtrekonger
Søndag septuagesima
Søndag seksagesima *

Tirsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1. januar
6. januar
13. januar
20. januar
27. januar

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

Søndag

3. marts

kl. 10.30

3. februar
10. februar
17. februar
24. februar

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Hanne Jul Jakobsen
Jens Munk
Anni Albæk

Fastelavn

Anni Albæk

En gang om måneden er der gudstjeneste på Lokalcenter
Fuglebakken i deres festsal. Efterfølgende er der kaffe og kage.
Onsdag
Mandag
Onsdag
Onsdag

19. december
31. december
23. januar
20. februar

kl. 13.30
kl. 10.30
kl. 13.30
kl. 13.30

Hanne Jul Jakobsen

Nytårsdag
Helligtrekongers søndag
1. søndag efter helligtrekonger
2. søndag efter helligtrekonger
3. søndag efter helligtrekonger *

* Jazz gudstjeneste med rytmiske toner og kanelsnegle efterfølgende
Lokalcenter
Fuglebakken

Anni Albæk
Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Jens Munk

Alle er velkomne.

Hanne Jul Jakobsen
Loa Mortensen
Anni Albæk
Hanne Jul Jakobsen

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.
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
Statsforvaltningen 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
rådhuset fremsendes.
Dødsfald
Dødsfald meldes senest 2 dage
efter til kirkekontoret.
Begravelse/bisættelse
Tidspunkt for begravelse/bisættelse
aftales med kirkekontoret.

KIRKEKONTORET

PRÆSTERNE OG ORGANISTEN
HAR FRIDAG OM MANDAGEN.

Møllevangs Allé 47-49, 8210 Aarhus V.
Tlf.: 86 15 81 54
moellevang.sogn@km.dk

PRÆSTERNE TRÆFFES EFTER
AFTALE.

Åbningstider
Mandag til fredag kl. 10.00 - 13.00
Torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00.
På kirkekontoret møder du:
Daglig leder Karsten Pedersen

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

Menighedsrådsformand
Michael Pedersen, tlf.: 51 26 28 79
Næstformand
Lise Marie Steinmüller, tlf.: 21 43 88 06

Studenterpræster:
Jens Munk
Tlf.: 60 20 26 40
studenterpraest@au.dk

Kontaktperson
Helle Munk-Petersen, tlf.: 30 89 30 57
helle@munkpetersen.dk

Loa Mortensen
Tlf.: 21 68 55 95
pastor@au.dk

Kasserer
Inger Danielsen, tlf.: 86 15 91 58
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: 6.300 stk.
Trykkeri: WERKs Grafiske Hus as.
Deadline:
Stof til næste blad, der udkommer
1. marts 2019, skal afleveres senest
mandag d. 14. januar 2019
på mail til Allan Skovsgaard Wien:
pr@moellevangskirken.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
Louise Bjerre-Pedersen
tlf. 21 68 58 35
kk@moellevangskirken.dk
Organist
Ole Dreyer
Tlf.: 86 15 24 90
oledreyer@outlook.dk
Træffes efter aftale
Kirketjener
Jan Christensen - fridag mandag
Tlf. 29 24 87 65
kt@moellevangskirken.dk
Kirketjener, PR,
og vikar på kirkekontoret
Allan Skovsgaard Wien - fridag fredag
pr@moellevangskirken.dk
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GUDSTJENESTER I JULEN OG NYTÅRET
Mandag
24. december
kl. 14.30
Mandag
24. december
kl. 16.00
Tirsdag
25. december
kl. 10.30
Onsdag
26. december
kl. 10.30
Søndag
30. december
kl. 10.00
			
Mandag
31. december
kl. 10.30
Mandag
31. december
kl. 14.00
Tirsdag
1. januar
kl. 16.00

ANSØGNING
OM JULEHJÆLP

Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Højmesse aflyst
Kirkebil kan bestilles til Hasle kirke
Plejehjemsgudstjeneste
Nytårsaften
Nytårsdag

Anni Albæk
Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Jens Munk
Hanne Jul Jakobsen
Hanne Jul Jakobsen
Hanne Jul Jakobsen

VI ØNSKER ALLE
EN GLÆDELIG JUL
OG ET GODT NYTÅR

Du kan søge om julehjælp, der
består af en kasse med madvarer
til en god julemiddag, og gavekort
til hjemmeboende børn (under
18 år). Ansøgningsskema kan
du hente på kirkekontoret.
Ansøgningsfrist er mandag
den 10. december kl. 13.00.

Er du i tvivl om hvorvidt du hører
til Møllevangskirken, så kontakt
kirkekontoret, så kan vi hjælpe
dig.
moellevangskirken.dk
facebook.com/moellevang.sogn

Du får dette blad fordi:
Møllevangskirken er registrerende myndighed omkring
fødsel, dåb, bryllup, dødsfald og begravelse.
Det betyder, at dette blad indeholder
informationer, som skal ud til alle borgere i sognet.

