Kirkeblad
februar - marts - april
2014

FOR BØRN
Gå med i kampen
mod sult

Søndag 9. marts 2014 efter højmessen
kl. 11.30 sætter Møllevang sogn igen alle sejl
til for at samle penge ind til kampen mod
sult ved den årlige Sogneindsamling. Verdens
ledere lovede hinanden at halvere antallet af
sultende i verden inden 2015. Alligevel er der
stadig 870 mio. mennesker, der lever med
sult.
”I år håber vi at få mange ekstra indsamlere,
så vi kan dække alle ruter i sognet. Så inviter
venner og familie med til en festlig indsamlingsdag,” siger indsamlingsleder Simon
Fredsgaard.
Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til
vores bedste indsamling nogensinde. Meld
dig allerede nu som indsamler hos Simon
Fredsgaard på telefon: 60 20 04 52.

Et særkende ved Sogneindsamlingen er de mange unge indsamlere. I 2013 var
godt 6.000 af de 19.000 frivillige indsamlere børn og unge.
Foto: Martin Schubert

Gud & Burger

Onsdag 9. april kl. 17.00
Påske-Gudstjeneste
Hvad skulle han på det der kors? Og var den sten for graven virkelig så stor? Vi stiller spørgsmål om
det, vi aldrig forstår.
Efter gudstjenesten går vi ned i sognegården
og spiser burgere og hygger os. Maden
koster 20 kr. for voksne, og 10 kr. for børn.
Tilmelding ikke nødvendig. Målrettet skolebørn og deres forældre.
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FOR BØRN
Gud & Spaghetti

Sidste onsdag i hver måned inviterer Møllevangskirken alle børnefamilier til en kort gudstjeneste
med bibelfortælling, leg og sang i kirken – og bagefter på spaghetti og kødsovs i sognegården. Når
børnene har spist, kan de være med i det kreative hjørne, og de kan voksne kan hygge sig lidt længere
over maden.
Gudstjenesten begynder kl. 17.00, og er målrettet mindre børn. Vi er færdige med at spise omkring
kl. 18.30, så alle kan nå hjem, inden det bliver sent. Maden koster 20 kr. for voksne, og 10 kr. for børn.
Onsdag 26. februar
Ship ohøj-Gudstjeneste
Bølgerne står højt. Det stormer og blæser, og vi er midt ude på søen.
Vi sejler på eventyr. Vores livs eventyr! Vi byder særligt velkommen til alle børn, der er døbt i 2010, men også alle andre børn er
velkomne til en gudstjeneste, der handler om dåb.
Onsdag 26. marts
Peter Plys-Gudstjeneste
”Hvor er du på vej hen? Ingen steder!” Og så gik de derhen! Vi skal på
jagt med Peter Plys, men hvad mon vi skal lede efter?

Onsdag 30. april
Tidsmaskine-Gudstjeneste
Tag med på en rejse tilbage til dengang, hvor Jesus levede. Pludselig er
kirken fyldt af mad og dufte, og stemmer og underlige ting, og fortællinger
fra Jerusalem år 30. Mon vi også møder Jesus?
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FOR BØRN
Fastelavn

Søndag 2. marts kl. 10.30
Prinser og prinsesser, trolde og hekse, bjørne og løver, cowboys og cheerleaders … kom alle børn til børnegudstjeneste og
tøndeslagning i Møllevangskirken. Det bliver sjovt, festligt og
lidt farligt!
Vi begynder i kirken med børnegudstjeneste for fuld udblæsning, derefter er der tøndeslagning for alle aldre.
Vi fejrer kattekongen, fanger slikket og spiser fastelavnsboller til
den store guldmedalje.

FOR VOKSNE
Udstilling i
sognegården

med kunstmaler Lis Alma Nielsen
- fernisering Palmesøndag 13. april kl. 11.30

altid værende.
Udstillingen kan ses mandag til fredag kl. 10-13,
og ved arrangementerne i sognegården.

Lis Alma Nielsen, der er uddannet på Kunstakademiet Charlottenborg i 1955, maler værker, der
signalerer fuldstændig stilhed. “Der skal være
harmoni, men den er der ikke, før liv og spænding er bragt i balance,” fortæller Lis Alma Nielsen,
og fortsætter: “Inden du når dertil, kan der være
megen turbulens, flytten rundt og laven om, for
farverne har deres eget liv, og det er klogt at lytte
til dem. Når det endelig lykkes, bliver jeg rigtig
glad.” Hun understreger, at hun håber billederne
har den væren i sig, der kommer fra Gud, den
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FOR VOKSNE
Diakoni gudstjeneste i anledning
af samarbejdet
med Kirkens Korshær
Kirkens Korshær og Møllevangskirken har
indgået et samarbejde om genbrugsbutikken på Jens Baggensens vej 84.
Søndag 2. februar kl. 10.30 fejrer vi samarbejdet med en festgudstjeneste i kirken, hvorefter vi går i
fakkeltog op til Genbrugsen, hvor vi byder på underholdning og fest.
Diakoni er kirkens sociale arbejde, og bliver netop fejret første søndag i februar. Læs mere om det på
www.diakoniensdag.dk.

Retræte
Spiritualitet i hverdagen

Tid: Fredag 25 - søndag 27. april 2014
Hvor: Skovhuset v. Sdr. Vissing. Se mere om stedet:
www.retraetehus.dk
Pris: 1000,00 kr.

For yderligere information kontakt:
Sognepræst Anni Albæk 24 27 81 54.

Vi afholder en sogneretræte med temaet ”spiritualitet i hverdagen”. Vi vil arbejde med at få skabt
et bønsliv i en hverdag, der for mange kan være
fyldt med gøremål og travlhed. Hvordan skaber
vi stilhed midt i storbyen, hvor vi kan høre Guds
hvisken til os?
Retræten vil være en vekslen mellem stilhed, andagter, undervisning og ro.
På gensyn
Anni Albæk, sognepræst
Helle Munk, menighedsrådet
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FOR VOKSNE
Filmklub i sognegården

Møllevangskirkens populære filmklub fortsætter i foråret. Vi viser de tre film, som var nomineret til
Gabriels prisen sidste år. “Jagten” af Thomas Vinterberg (der vandt), den svenske ungdomsfilm
“U-dyret” af Martin Jern, og Aki Kaurismakis finsk-franske film ”Miraklet i Le Havre”.
Datoer:
• Tirsdag 25. februar kl. 18.30
• Tirsdag 25. marts kl. 18.30
• Tirsdag 29. april kl. 18.30.

Scene fra filmen Jagten

Tidebøn i Aarhus

Begynd fredag morgen med tidebøn i Hasle kirke. Vi samles
om bøn, stilhed, sang og læsninger efter en fast form og tradition, der rækker tusindvis af år tilbage. Alle er velkomne!
Tidebønner er korte andagter beregnet til bestemte tider på
dagen. De findes allerede omtalt i Det nye Testamente og har
været anvendt i kirken lige siden særligt i klostrene. Tidebøn
er Bibelen anvendt som bøn og består for en meget stor del
af tekster, især fra Salmernes Bog i Det gamle Testamente.
Netop den faste form på tidebønnen giver ro for tanken og
mulighed for fordybelse. Tidebøn er veksellæsninger og
vekselsang. Sangen er gregoriansk – en musikstil, der går helt
tilbage til den jødiske synagogesang og til kristendommens
første århundreder.
Tidebøn hver fredag kl. 8.30 i Hasle kirke.
Varighed: omkr. 20 - 30 min.
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FOR VOKSNE
Bøn&Brunch

Bøn&Brunch er rytmisk gudstjeneste
med et miks af gammelt og nyt: Gamle
salmer og nye salmer, gamle tekster og
nye tanker, gamle ritualer og nye input.
Bøn&Brunch er grovbrød og levende
vand til sjælen. En lidt anderledes
gudstjeneste i Møllevangskirken, sidste
søndag i hver måned kl. 10.30.
Efter gudstjenesten serveres der lækker
og billig brunch i sognegården. Pris: 25
kr. for voksne inkl. én vand, og 10 kr. for
børn og kommende konfirmander inkl.
en vand.

Datoer:
• Søndag 23. februar kl. 10.30
• Søndag 30. marts
• Søndag 27. april

Debatten

Vi tager emner op, der brænder på, der rummer enten en etisk
eller en teologisk udfordring. Vi begynder med et kort
oplæg efterfulgt af debat.
Vi mødes hver gang i kirkens krypt kl. 17.00 – 18.00.

Tirsdag 4. marts: Abort

Abortdebatten er igen blusset op, og vi sætter spørgsmålstegn ved, om staten skal eller ikke skal, tilbyde aborter.

Tirsdag 29. april: Rugemødre

Det er endnu forbudt med rugemødre i Danmark, men
flere og flere tilslutter sig tanken om rugemødre. Er børn blevet
en vare vi køber, eller er børn en menneskeret?
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FASTE OG PÅSKE I MØLLEVANGSKIRKEN
Faste og fest
– dage med fokus

særlig gudstjeneste Askeonsdag, og på moellevangskirken.dk kan du finde inspiration til, hvad
du kan gøre for at skabe fokus i dit liv i fasten.
Fasten afsluttes med en fejring af håb og opstandelse, Påskedag. Her kan du læse lidt om, hvilke
særlige gudstjenester vi har i faste, og påskeperioden i Møllevangskirken.
Askeonsdag
Aftengudstjeneste - Onsdag 5. marts kl. 19.30
Højdepunktet ved askeonsdagsgudstjenesten
er, at menigheden ved alteret får tegnet et kors
på panden med aske. Asken stammer fra sidste
års palmesøndags palmegrene, og symboliserer
menneskets forgængelighed. Samtidig er asken et
tegn på påsken, og bygger på sagnet om fugl Fønix, som opstår af sin egen aske. Det er en gudstjeneste med musik og sang, og rum for
eftertanke og refleksion.
Præst: Hanne Jul Jakobsen

Fasten indledes Askeonsdag, og varer fyrre dage
frem til Påskedag. Faste findes i alle religioner, og
kan indtage mange former. Faste kan være det,
at beslutte sig for i en periode, at have et særligt
fokus. Det kan være, at man vælger at afholde sig
fra at spise bestemte ting, eller det kan være, at
vi undlader at gøre noget, der normalt optager
meget af vores tid, for at skabe plads til fordybelse eller fokus på det, der er væsentligt, og for
at give plads til bøn, taknemmelighed og Gud.
I Møllevangskirken har vi i år valgt at gøre noget
særligt ud af fasten. Vi indleder fasten med en

Pilgrimsvandring
Torsdag 10. april kl. 17.00
Pris: 50 kr.
En vandring i ugen før påske, der skal forberede
os på den tid, der venter. Påske bliver kaldt den
stille uge, og vi vil netop skabe stilhed i vores
indre, ved at vandre sammen på Vestre Kirkegård.
Turen er på omkring 2 km.
Vi begynder kl. 17.00 foran kirken, og slutter med
suppe i sognegården.
Tilmelding til Anni Albæk senest 4. april på 24 27
81 54
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FASTE OG PÅSKE I MØLLEVANGSKIRKEN
Palmesøndag
Højmesse - Søndag 13. april kl. 10.30
Palmesøndag er søndagen før påske og dermed
begyndelsen på påskeugen. Dagen fejres til
minde om Jesu indtog i Jerusalem. Kirken er
pyntet med palmegrene, og vi stemmer sindet til
fest og påske.
Præst: Anni Albæk

Vågenatsgudstjeneste
Lørdag 19. april kl. 20.30
Påskelørdag er ”Herrens store hviledag”, dvs.
dagen, hvor Jesus lå i gravens mørke. Mange
steder i verden bliver der holdt vågenat, hvor menigheden på skift læser bibeltekster i kirkerummet ind til påskemorgen. Vi markerer vågenatten med en meditativ aftengudstjenste, hvor vi
synger alle 20 vers af Grundtvigs billedrige salme:
”I kvæld blev der banket på helvedes port”.
Præster: Anni Albæk og Hanne Jul Jakobsen

Skærtorsdag
Måltidsgudstjeneste Torsdag 17. april kl. 18.00
Skærtorsdag mindes vi Jesu sidste måltid med
sine disciple, hvor han indstiftede nadveren. Vi
fejrer Skærtorsdag med et let måltid og gudstjeneste i kirken. Der er dækket op i kirkerummet til
fællesskab og fest. Tilmelding er ikke nødvendig.
Præster: Anni Albæk og Hanne Jul Jakobsen

Påskedag
Højmesse - Søndag 20. april kl. 10.30
”Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den
korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået!”
Påskedag er fejringen af opstandelsen. Kirken
er pyntet med påskeliljer, salmer og tekster er
mættet af opstandelse, håb og liv.
Præst: Anni Albæk

Langfredag
Passionsgudstjeneste - Fredag 18. april kl. 10.30
(Skriftemål kl. 10.00)
Langfredag markerer vi dagen, da Jesus døde
på korset. Det er en stille gudstjeneste, hvor vi
gennem musik, tekstlæsninger og refleksioner
genkalder os Jesu lidelseshistorie, og giver plads
for den smerte og det mørke, som også er en del
af vores liv.
Inden gudstjenesten (kl. 10.00) er der mulighed
for at deltage i fælles skriftemål ved alteret.
Præst: Hanne Jul Jakobsen

2. Påskedag Højmesse Mandag 21. april kl. 10.30
”Jesus sagde til hende: »Maria!«
Hun vendte sig om og
sagde til ham på hebraisk:
»Rabbuni!« – det betyder
Mester.” Vi fejrer 2. påskedag
med fokus på, hvad det er, at møde
den opstandne mester.
Præst: Hanne Jul Jakobsen
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FOR VOKSNE
Kyndelmisse

Sangaften Tirsdag 4. februar kl. 19.00-20.00
Vi fejrer kyndelmisse med lys i kirken, og synger nye og gamle
sange.
Det er en mørk tid og vi har brug for at tænde lys. Velkommen
til en aften, hvor vi skal synge både nogle af årstidens kendte
sange og salmer, og hvor vi sammen skal lære nogle nye.
Ved organist Ole Dreyer og sognepræst Hanne Jul Jakobsen

Sang i Møllevang

Har du lyst til at synge lidt fra Højskolesangbogen, og har du lyst
til at synge sammen med andre?
Møllevangskirken inviterer alle til “Sang i Møllevang” - en times
sang fra Højskolesangbogen rundt om flyglet i kirken, den første
onsdag i måneden kl. 17.00-18.00.
Uforpligtende og hyggeligt, og lige til at gå til.
Datoer:
Onsdag 5. februar
Onsdag 5. marts
Onsdag 2 april
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FOR SENIORER
Samvær hver torsdag
eftermiddag i sognegården

Kom og mød vores nye sognemedhjælper
Louise Bjerre-Pedersen - læs om hende side 12
Foredrag, fællessang, kaffebord med hyggelig snak og gode
diskussioner hver torsdag i Møllevangskirkens sognegård kl.
14.00 til 16.00. Det veksler mellem Bibelkreds, Torsdagssamvær
og Damekreds m/k.
Arrangementerne er åbne for alle, og du kan hente en særlig
folder over torsdage i kirken, hvor der står mere om programmerne. Kaffe og kage koster 15. kr.
Har du set den fine video om torsdagsarrangementerne? Tre
journaliststuderende kiggede forbi i efteråret. På Møllevangskirkens hjemmeside www.moellevangskirken.dk kan du se
resultatet. Vi synes selv ,det er rigtig godt, hvad synes du?

Højskole

Højskolen fortsætter i foråret med følgende datoer og
foredrags-holdere. Alle dagene er det kl. 10.45 -13.30
og det koster 50 kr. pr. foredrag, der inkluderer 2 stk.
smørrebrød, kaffe og te. Øl og vand kan købes. Hent
folder om Højskoledagene med udførligt program.
Tjek også gerne kirkens hjemmeside:
www.moellevangskirken.dk.
•
•
•
•
•

Onsdag 5. februar: Ilse Jacobsen
Onsdag 19. februar: Hans Jørgen Petersen
Onsdag 5. marts: Pauline Asingh
Onsdag 19. marts: Rasmus Rohde
Onsdag 2. april: Caspar Koch
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se video på www.moellevangskirken.dk

Sognerejse
til Sverige
19-23. maj 2013

Årets sognerejse for Hasle og
Møllevang går til Sveriges sydligste
skærgård. Vi skal bo i Karlskrona
med heldagsture til Lund, Kalmar
og Øland. Karlskrona byder på
smuk arkitektur, museer og gode
udflugtsmuligheder og naturoplevelser.
Program med yderlige detaljer og
praktisk info kan findes i henholdsvis Hasle og Møllevangskirken.

SENIORER
Ny sognemedhjælper i
Møllevangskirken

Jeg hedder Louise Bjerre-Pedersen, er 37 år og er blevet
ansat som den nye sognemedhjælper i Møllevangskirken.
Min uddannelsesmæssige baggrund har jeg primært fra Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, hvor
jeg i 2008 fik en kandidatgrad som blokfløjtenist og musikpædagog. Efterfølgende flyttede jeg til Aarhus, hvor jeg i dag
bor sammen med min søn på snart to år. Jeg har gennem en
lang årrække undervist på forskellige musikskoler, været instruktør på og leder af musikkurser, og medvirket ved kirke-

koncerter som solist og kammermusiker.
Jeg har i de seneste år været tilknyttet forskellige kirker, hvor jeg været organist, kirkesanger og
musikpædagog, samt deltaget i frivilligt arbejde. Kirken har også en stor personlig værdi for mig, og
jeg nyder at være en del af en aktiv menighed.
Jeg har gennem mit arbejde mødt mange mennesker i alle aldre, og det er mig altid en stor glæde,
at være med til at berige dem med imødekommenhed, nærvær og oplevelser. Jeg ser meget frem til
nu at lægge mine kræfter i Møllevangskirken, sammen med de mange engagerede medarbejdere og
frivillige.

Gudstjenester på Lokalcenter Fuglebakken

En onsdag om måneden holder vi nadvergudstjeneste på Lokalcenter Fuglebakken. Det er en gudstjeneste, hvor vi synger fire kendte salmer, og fejrer nadver sammen. Efter gudstjenesten hygger vi os
med kaffe og kage. Har du brug for hjælp til at komme frem og tilbage, kan du kontakte kirkekontoret.
Så vil vi forsøge at finde én, der kan hente dig. Alle er velkomne!
•
•
•

Onsdag d. 5. februar kl. 13.30
Onsdag d. 12. marts kl. 13.30
Onsdag d. 9. april kl. 13.30
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Lokalcenter Fuglebakken. Foto: Google Maps

UGENS FASTE
Søndag:
Børnekirke – hver søndag under prædiken kan børn
komme med en voksen ud i dåbsventeværelset, og høre
bibelfortællinger samt lave sjove og kreative ting.

Søndag:
Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
FEBRUAR
Dato
Kl.
2.
10:30 Højmesse - Albæk
5.
13:30 Gudstjeneste på Lokalcenter Fuglebakken
9.
10:30 Højmesse -J akobsen
16.
10:30 Højmesse - Albæk
23.
10:30 Bøn&Brunch - Jakobsen

Tirsdag:
FDF Tumlinge (6-8) - kontakt Henrik 51 23 34 94
FDF Pilte (9-11) - kontakt Niels 29 88 73 82
FDF Væbner (12-17) - kontakt Andreas 21 68 61 47
Alle hold: Tirsdag kl. 17.15 - 19.00.
www.fdf1.dk.
Fredag:
For de små: Vi begynder kl. 10.00 i kirken med musikalske
sanglege og fortælling ved musikpædagog Vibeke Skou
og sognepræst Hanne Jul Jakobsen. Derefter hygger vi
os i kirkens krypt med en forfriskning til både børn og
voksne. Alle børn i alderen 0-4 år med en voksen er
velkomne. Ring og hør nærmere på tlf. 29 29 96 95.

For voksne
Onsdag:
Morgenandagt – kl. 8.45 - 9.00
Hver onsdag er der andagt i kirkens kor. Vi synger tre
salmer, er stille og beder fadervor sammen. Præsten
læser en bibeltekst og en bøn op, samt lyser velsignelsen over os. Alle er velkomne.
Torsdag:
Torsdagsmøde kl. 14.00 - 16.00. På skift Damekreds m/k,
Torsdagssamvær og Bibelkreds.
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MARTS
D.ato
2.
5.
9.
12.
16.
23.
30.

Kl.			
10:30 Fastelavn - Jakobsen
19.30 Askeonsdag
10:30 Højmesse - Jakobsen
13.30 Gudstjeneste på Lokalcenter Fuglebakken
10:30 Højmesse - Albæk
10:30 Højmesse - Albæk
10:30 Bøn&Brunch - Jakobsen

APRIL
Dato
6.
9.
13.
17.
18.
19.
20.
21.
27.

Kl.
10:30
13.30
10:30
18:00
10:30
20.30
10:30
10:30
10:30

Højmesse - Albæk
Gudstjeneste på Lokalcenter Fuglebakken
Højmesse - Albæk
Skærtorsdag - kirkens præster
Langfredag - Jakobsen
Vågenatten - kirkens præster
Påskedag - Albæk
Anden Påskedag - Jakobsen
Bøn&Brunch - Jakobsen

MAJ
Dato
4.
11.

Kl.
10:30
10:30

Højmesse - Jakobsen
Højmesse - Albæk

Ugens faste

Fredag:
Tidebøn hver fredag kl. 8.30 i Hasle kirke.
Varighed: omkr. 20 - 30 min.

For børn

PRAKTISK INFO
Åbningstider
Mandag til fredag kl. 10.00 - 13.00
Torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00

Menighedskoordinator
Solveig Holmgaard Kirchert

PR og vikar
på kirkekontoret
Allan Skovsgaard Wien
Tlf. 20 65 81 54
pr@moellevangskirken.dk

Præsterne, organisten og kirketjenerne har fridag om mandagen
Du er altid velkommen til at kontakte præsterne for en samtale
Sognepræst Hanne Jul Jakobsen
kirkebogsførende
Tlf: 29 29 96 95
hanne@juljakobsen.dk
blog: hanne.juljakobsen.dk

Sognemedhjælper
Louise Bjerre-Pedersen
tlf. 21 68 58 35
sm@moellevangskirken.dk
Organist Ole Dreyer
Tlf.: 86 15 24 90
org@moellevangskirken.dk
Træffes efter aftale

Sognepræst Anni Louise Albæk
Tlf.: 24 27 81 54
ALAL@km.dk
blog: ojetderser.blogspot.dk

Kirketjener Jan Christensen
Tlf. 29 24 87 65
Jan@moellevangskirken.dk

Studenterpræst Jens Munk
Tlf.: 60 20 26 40
studenterpraest@au.dk.
Blåmejsevej 14, 8210 Århus V.
Træffes i Studenternes Hus, lok 122,
tirsdag-torsdag kl. 10-12, fredag
kl. 11-13

Kirketjener Elisabeth van Ingen
Tlf. 29 45 73 97
Elisabeth@moellevangskirken.dk
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Persoanle

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

PRAKTISK INFO
Menighedsrådsformand
Egon Hauge Mathiassen
Fuglebakkevej 94, 8210 Århus V.
Tlf.: 61 69 12 17
e-mail: egon.m@stofanet.dk

Hvis du skal bestille kirketaxa til søndagens gudstjeneste,
skal den bestilles senest fredag kl. 12.

Kontaktperson til personalet
Jacob Sørensen
Helge Rodes Vej 27 st.tv. 8210 Aarhus
Tlf.: 42 16 12 36
e-mail: jacob1807@gmail.com

Fødsel/faderskab
Er du ugift, skal du melde faderskabet til kirkekontoret
inden 14 dage, ellers indleder Statsforvaltningen en faderskabssag. På www.personregistrering.dk kan du finde
blanketten, Omsorgs- og ansvarserklæring.
Dåb
Første henvendelse er til kirkekontoret.
Vielse
Henvendelse til kirkekontoret, hvortil parrets dåbs-/navneattester og prøvelsesattesten fra rådhuset fremsendes.
Dødsfald
Dødsfald meldes senest 2 dage efter til kirkekontoret.
Begravelse/bisættelse
Tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales med
kirkekontoret.
Åbningstider
Mandag til fredag kl. 10.00 - 13.00
Torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00

Kirkeværge
Kim Pape Jensen
Møllevangs Allé 95, 8210 Århus V.
Tlf.: 86 16 40 33
e-mail: kimpape@fiber.dk
Møllevangskirkens kirkeblad
Udkommer: 1. februar, 1. maj,1. september og 1.
december. Oplaget er på: 5.300.
Trykkeri: Werks Offset A/S.
Deadline:
Stof til næste blad, der udkommer 1. maj 2014, skal
afleveres senest mandag den 31. marts 2014.
Gerne på mail til Allan på: pr@moellevangskirken.dk.
Redaktionsudvalg:
Hanne Jul Jakobsen, Anni Albæk, og Allan Skovsgaard
Wien (ansv. red.).

Møllevangskirken
Møllevangs Allé 47-49
8210 Aarhus V
Telefon: 86 15 81 54

find os på facebook
- søg efter Møllevangskirken Århus
www.moellevangskirken.dk
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Kirkelig vejviser

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. 86 15 81 54, inden kl. 12 dagen før, hvor
du har brug for kirketaxaen.

Møllevangskirkens
familiesommerlejr 2014
lørdag d. 28. juni til
torsdag d. 3. juli

en uges sommerlejr i den danske natur

Lejren ligger i naturskønne omgivelser. Her er gode rammer for leg, kreativitet, ture, musik og fællesskab.
Lejren henvender sig til familier med børn. Der er mange ekstra voksne med på lejren, som står for mad og program, og som har ansvar for, at alle får en god oplevelse.
For yderlige information:
kontakt sognepræst Hanne Jul Jakobsen, hanne@juljakobsen.dk eller 2929 9695.

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

