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KLUMME

Af Hanne Jul Jakobsen,

HAR DU NOGET AT KLAGE OVER?

sognepræst

Vi klager over alt muligt. Vi klager, når vores kaffe bliver
klager vores nød til Gud, erkender vi, at der er meget her
serveret lidt for kold, eller vinen er for sur. Vi klager, når
i livet, som vi ikke har magt over, og derfor heller ikke
bøffen er forkert, eller vores barns klasselærer bliver for
ansvar for. Vores klagen får ikke smerten til at forsvinde,
vred (på vores barn). Vi klager, når kravene er for høje
men der kan ske det, at den forløses eller lettes fra vores
på vores uddannelse, eller køerne for lange i Fakta og
skuldre, når vi deler den med den rigtige. Vi har ret til at
på Skejby. Vi klager over alt muligt, og vi føler os i vores
dele det hele med Gud - vores frustrationer, vores sorg,
gode ret til det. Vi har fuldstændig
vrede og de mørke destruktive tanstyr på vores rettigheder. Vi har ret til
ker, der ellers har det med at vende
at blive behandlet ordentligt og fair,
sig indad.
Der er en flere tusind år
uanset hvem vi er. Gør vi ikke det, så
gammel tradition for at hen- I 2016 skrev Preben Kok, der i en
klager vi til rette vedkommende.
vende sig til Gud, som er og
lang årrække var sygehuspræst, en
Vi klager også indimellem til de for- bliver universets mest
bog, der hedder ”Skæld ud på Gud”.
kerte eller over noget, man egentlig rummelige klageinstans.
Det er en lille bog og ret usædvanligt
ikke kan klage over. Manglende lykke
for teologisk litteratur, så har den
f.eks. eller korte ben. Det er er et problem i klagesystesolgt stort og kan købes i kiosker over hele landet. Bomet. Vi har hverken ret til lykke eller lange ben. Vi klager
gen er en vejledning i, hvordan vi i vores livskriser ikke
også nogle gange bare ud i det blå. Eller hælder klagerne
skal forkaste Gud, men derimod vende os mod ham med
udover hinanden i flæng. For hvem skal vi klage til, når
det, der fylder os, når livet gør ondt, og meningen hører
vores børn bliver syge? Hvem skal vi klage vores nød til,
op. Klagen over, at
når vi føler os ensomme? Eller vores kæreste har forladt
”livet er som det
os? Hvem skal vi klage til, når livet er uretfærdigt og
er” kan ikke rettes
vi er bange for i morgen? Hvem skal vi klage til, hvis vi
mod andre end
føler os forkerte?
den, der har skabt
verden, ”som den
I kirken er der en lang tradition for at klage til Gud! Der
er”.
er en flere tusind år gammel tradition for at henvende
sig til Gud, som er og bliver universets mest rummelige
klageinstans. Det er ikke småting, han har måttet høre
på op igennem tiden. I Bibelen findes der deciderede
”klagesange”, og der bliver ikke lagt fingre i mellem, når
Gud bliver holdt ansvarlig for al ulykke og død. Når vi

”

FOREDRAG
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1 GAMLE KLAGESANGE I NY SPROGDRAGT
Dobbelt-foredrag med Else Holt og Caroline Albertine Minor
”Findes der en smerte så slem som
den, der ramte mig?”

- om at oversætte Klagesangene i en moderne
sammenhæng.

Klagesangene i Det Gamle Testamente består af fem
digte, der er 2.500 år gamle. Digtene blev til efter ødelæggelsen af Jerusalem, og her skildres byen ikke bare
som en by, men som en højt elsket datter. Gennem et
vildtvoksende billedsprog sættes der ord på den meningsløshed og vrede, som en sådan ødelæggelse fylder
ofrene og deres efterkommere med.

Klagesangene kan derfor bruges til enhver tid, hvor der
har fundet ødelæggelser sted, og er blevet det – også i
vores egen tid. Af samme grund er det vigtigt, at en nutidig oversættelse taler et sprog, der ikke er fremmed for
de læsere, der søger forløsning for deres egen vrede og
sorg over verdens meningsløshed i Klagesangenes vers.

Men hvad gør man som oversætter, når det oprindelige
sprog er fuldt af ukendte ord og begreber? Hvordan
rammer man en tone, der ikke er ”moderne” eller
poppet, men føles tidløs? Hvornår kammer det poetiske
over og bliver patetisk? Hvad kan vi lære af det originale,
hebraiske billedsprog?
Teolog Else K. Holt og forfatter Caroline A. Minor kommenterer og diskuterer disse spørgsmål på baggrund af
udvalgte dele af oversættelsen af Klagesangene i Bibelen
2020.

Torsdag d. 26. marts kl. 19.30
Kirken
Gratis entré
Else Holt, født 1953, lektor
emeritus og ph.d. ved Institut for
Kultur og Samfund, Afdeling for
Teologi, Aarhus Universitet. Hun
har særligt forsket i Det Gamle
Testamentes profetbøger og
salmer, og tegner sig for mange
faglige skrifter og udgivelser.
Har i flere år været tilknyttet Bibelselskabet som
nyoversætter af Det Gamle Testamente.

Caroline Albertine Minor, født
1988, er uddannet fra Forfatterskolen og debuterede med
romanen Pura vida i 2013. Siden
har hun udsendt novellesamlingen Velsignelser, som blev tildelt
Michael Strunge-prisen, Danske
Skønlitterære Forfatteres pris
Den svære Toer og P.O. Enquists pris, og blev præmieret af Statens Kunstfond. Velsignelser er solgt til
udgivelse i flere lande. Caroline Minor har modtaget
Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat.

TO KLAGEMULIGHEDER

Møllevangskirken inviterer til to aftener, hvor vi på forskellig vis skal høre om og opleve de nyoversatte klagesange fra
Det Gamle Testamente.
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MUSIK OG POESI

2 KLAGESTEMMER
I dele af den katolske kirke er der tradition for at synge
Klagesangene fra Det Gamle Testamente i nætterne i den
stille uge op til påske. I forbindelse med Bibelen 2020
vil vi genfortolke den tradition og læse de nyoversatte
klagesange.
Teksterne vil blive fortolket gennem musik fremført af
organist Ole Dreyer og sangerne Lina Dreyer og Berit
Pihl Mogensen, og aktualiseret i en række nyskrevne
digte af sognepræst Hanne Jul Jakobsen. Aftenen vil også
indeholde fællessang og bøn, der låner os ord og lægger
stemme til vores klage.
Flere franske barokkomponister har lagt toner til teksterne. Musikken er kendetegnet ved en melankolsk og
inderlig melodistemme. Vi skal høre Francois Couperins
tredje Lecon de ténebres for 2 sopraner, orgel og cello,
og derudover spiller Ole Dreyer Diderik Buxtehudes
Passacaglia i d-mol.

Torsdag d. 2. april kl. 19.30
Kirken
Gratis entré

Medvirkende:

Ole Dreyer, organist

Hanne Jul Jakobsen,
sognepræst

Lina Dreyer, sanger

Berit Pihl Mogensen,
sanger

TO KLAGEMULIGHEDER
Møllevangskirken inviterer til to aftener, hvor vi på forskellig vis skal høre om og opleve de nyoversatte klagesange fra
Det Gamle Testamente.

PÅSKEVÆRKSTED
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Bibelen 2020

Bibelen 2020 er en ny, samlet oversættelse af Bibelen i et mundret og nutidigt
sprog. Den er oversat af eksperter i græsk
og hebraisk og bearbejdet af forfattere
og sprogfolk med indgående kendskab til
moderne dansk.
Den udkommer den 20. marts 2020.

Bibelen 2020 er ikke, på samme måde som
en autoriseret bibeloversættelse, forpligtet
på den kirkelige sprogbrug og salmetradition. Den forsøger i stedet at gengive
meningen i de hebraiske grundtekster
ved hjælp af ord og udtryksmåder, der er
alment forståelige på nudansk.

Den egner sig godt til at blive læst højt; en
tradition, der i øvrigt går helt tilbage til
bibelsk tid, hvor store dele af teksterne fra
Det Gamle Testamente blev lært udenad og
fortalt fra mund til mund. Også derfor giver
det god mening, at den nudanske tekst flyder let og ubesværet, når den læses højt.

Påskeværksted i
sognegården
Søndag den 29. marts kl. 13.00-16.00
Kom og vær med, når vi åbner sognegården op med hyggelige og
sjove påskeaktiviteter i vores påskeværksteder. Tag din familie,
ven eller nabo under armen. Vi byder på lidt at spise, og masser
af muligheder for at slå kreativiteten løs! Vi skal bl.a. klippe gækkebreve og lave påskepynt. Alle er velkomne!
For mere info, hold øje med begivenheden på vores facebookside, hvor der løbende vil komme opdateringer.
Vi håber at se så mange som muligt!

Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding.

Vi har brug for hænder
Vil du gerne være frivillig i køkkenet eller et af værkstederne,
kontakt Helene Nebel, på tlf.nr. 23 44 60 05.
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PÅSKEN
Palmesøndag
Søndag den 5. april kl. 10.30
”Hun brød krukken og hældte olie ud over hans hoved”
Palmesøndag rider Jesus ind i Jerusalem, og han bliver
hyldet som en konge. Og en kvinde kommer med en
krukke olie, som hun hælder over hans hoved og hædrer
ham. Det er begyndelsen på påskeugen, og vi begynder i
glæden.
Efter gudstjenesten byder vi på lækker kage og kaffe
og indbyder alle til en snak om nadveren. Vi vil tage
udgangspunkt i samtalekort, som Grundtvigsk Forum,
Folkekirkens biskopper og Landsforeningen af Menighedsråd har lavet. Samtalen må gerne bevæge sig og
bevæge os, og vi glæder os til at skabe tid og rum til
forundring og fordybelse.
Alle holdninger og oplevelser er velkomne.
Præst: Anni Albæk

Skærtorsdag
Torsdag den 9. april kl. 18.00

”Du har åbnet din lysende bue
du har sænket din himmelske bro
du har indviet brødet og vinen
så vi får hvad vi ikke kan tro”
Sådan skriver Iben Krogsdal i en af de salmer, vi skal
synge, når vi samles rundt om det opdækkede bord i
kirkens rum. Vi skal ikke bare mindes Jesu sidste aften,
men gentage de ord, som lyder også til os, at vi har en
plads ved Herrens bord.

Vi mødes til sang, bøn, ord og fællesskab. Under gudstjenesten bliver der serveret et let måltid bestående af lam,
brød og salat. Tilmelding er ikke nødvendig.
Alle kirkens præster medvirker.
Prædikant: Hanne Jul Jakobsen

Langfredag
Fredag den 10. april kl. 10.30
Jesus sagde: Større kærlighed har ingen, end den der sætter sit liv til for sine venner. Og I er mine venner...
Vi bliver samtidige med Jesus. Vi hører historien om
korsfæstelsen. Vi vender os mod korset. Vi mærker det
i hjertet. Violinist Louise Gorm og organist Ole Dreyer
giver os musik til at være stille i, og sognepræst Hanne
Jul Jakobsen leder efter ord for det uudsigelige.
Der er mulighed for fælles skriftemål ved alteret kl.
10.00.
Præst: Hanne Jul Jakobsen

PÅSKEN

Påskedag
Søndag den 12. april kl. 10.30
”Frygt ikke. Han er opstået, som han har sagt”
Ordet om opstandelsen lød i verden og er siden blevet
gentaget, hvisket, råbt, bedt og jublet. Vi vil fejre opstandelsens morgen med sang, ord og bøn.
Præst: Anni Albæk

2. påskedag
Mandag den 13. april kl. 10.30
”Kvinde, hvorfor græder du?”
En kvinde græder nær en grav og møder et menneske,
hun tror er havemanden. Men da han siger hendes navn,
ser hun straks, at det er Jesus selv, der står foran hende.
Det er dagen efter påskedag, og sorgen trækker endnu
spor, men lige bag sorgens tæppe står kærlighedens Gud
klar til at møde os.
Præst: Anni Albæk
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BØRN OG UNGE

For de små
Kirken fyldes af lyden af små trin, sanglege og babyer der vugges. 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.
Musikpædagog Vibeke Skou leder os gennem formiddagen.
Har du spørgsmål, kan du kontakte sognepræst Anni Albæk: 24 27 81 54

Konfirmation

St. Bededag
fredag den 8. maj kl. 10.30
Årets konfirmander bliver konfirmeret ved
en festlig gudstjeneste i kirken. Har du lyst
til at fejre vores konfirmander og ønske
dem tillykke, er du meget velkommen til
gudstjenesten.
Præst: Anni L. Albæk

Gud og Spaghetti
For små børn og deres familier,
kl. 17.00-18.30 (inkl. spisning)
Vi kan være misundelige, bange eller spændte. Vi er fulde af følelser, og det gør os fulde af liv. Vi vil hver gang tale om en følelse og
høre en fortælling fra Bibelen om andre, der har haft det lige som
os.
Vi går i sognegården og spiser sammen. (10 kr. pr. barn, 20 kr. pr.
voksen – dog maks 50 kr. pr. familie).

Onsdag den 25. marts: Når jeg er misundelig…og det er jeg
nogle gange, når min ven får det spil, jeg havde ønsket mig. Gud er
med os, når vi er misundelige.
I dag fejrer vi dåbsjubilæum for alle, der er døbt i 2016.
Onsdag den 29. april: Når jeg er bange….og det er jeg nogle
gange, når det er mørkt, eller når jeg skal noget, jeg ikke har prøvet før. Gud er med os, når vi er bange.
Onsdag den 27. maj: Når jeg er spændt…og det er jeg i langt
tid før min fødselsdag, eller inden jeg skal begynde i skole, eller
når jeg skal på ferie. Gud er med os, når vi er spændte.

DIVERSE

FOLKEMØDE I MØLLEVANG
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Tirsdag den 12. maj kl. 17.30

Program:
Hvorfor skal vi have et folkemøde i Møllevang? Fordi vi tror, at vi kan få noget godt
ud af at mødes på tværs af boligblokke,
ligusterhække og alt muligt andet. Fordi vi
vil undersøge, om vi kan gøre noget mere
sammen. Fordi vi tror, der er muligheder i
Møllevang og i kirken, som vi endnu ikke
har opdaget. Hvilket fællesskab mangler
du? Hvilken samtale savner du? Kom og giv
dit besyv med!
Der vil være program for børn i alle aldre
under Mulighedernes marked

Følg med på kirkens hjemmeside og på
Facebook. Programmet vil løbende blive
opdateret. Hvis du har en idé eller har lyst
til at hjælpe på dagen, så tøv ikke med at
kontakte:
Hanne Jul Jakobsen, hjja@km.dk eller Anni
Albæk, alal@km.dk
* Dette er også menighedsrådets offentlige
orienteringsmøde og menighedsmøde, som
skal afholdes denne tirsdag i valgår og der
vil derfor være en kort redegørelse for valget, der finder sted i efteråret 2020.

Kl. 17.30 Velkomst og introduktion til dagen

Kl. 17.45 Mulighedernes marked. Her bliver der mulighed for at deltage i forskellige laboratorier, som fx kunne være:

Åben læseklub - for dig, som er vild med bøger og savner nogen at
dele dine læseoplevelser med.
Besøgstjeneste – for dig, som har lidt ekstra tid at give til et andet
menneske.
Kunstforening – for dig, som synes, det kunne være spændende at
være med til at planlægge kunstudstillinger.
Menighedsrådet* – for dig, som gerne vil høre mere om, hvad det
vil sige at sidde i menighedsrådet og om kirkens arbejde og visioner.
Samtalesalon – for dig, som har lyst til at samtale om eksistentielle
emner.
Grøn kirke – for dig, som brænder for at omsætte visionære klimatanker til konkret handling.
Din ide – Har du en ide til noget du gerne vil være sammen med
andre om, så sig endelig til….

Kl. 18.45 Gratis og lækker mad – og samtalerne fortsætter over bordene.
Kl. 19.30 Alsang -koncert og fællessang v. Møllevang Folkekor.
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MAD, TONER OG DEBAT

KIRKEFROKOST

Tekst til debat

Søndag den 22. marts kl. 11.30
Umiddelbart efter gudstjenesten er kirken vært ved
en let frokost. Vi håber, rigtig mange har lyst til at
bruge et par timer med mulighed for at lære nogle fra
menigheden lidt bedre at kende. Tilmelding er ikke
nødvendig. Frokosten koster 30 kr. inkl. øl/vand.

JAZZGUDSTJENESTE
En gang om måneden nyfortolker kirkens band de
gamle melodier til salmerne. Tonerne blander sig med
kendte ritualer, bønner og stærke ord. Det er noget helt
andet og alligevel helt som altid, når vi byder jer velkomne
til en formiddag med jazz i kirken.
Søndag den 29. marts 2020 kl. 10.30

Præst: Anni Albæk
Søndag den 26. april 2020 kl. 10.30
Præst: Hanne Jul Jakobsen

Vi diskuterer den kommende søndags tekst over en
kop kaffe. Alle er velkomne til helt uforpligtende at
møde op og deltage i samtalen. Det kræver ingen forhåndsviden eller forberedelse, kun lyst til at blive lidt
klogere på nogle af Bibelens tekster sammen med andre. Aftenen ledes af en af kirkens præster.
Vi mødes den første tirsdag i måneden, i kirkens kontorbygning kl. 19.30-21.00
Tirsdag den 3. marts:
Markusevangeliet 9,14-29
Tirsdag den 7. april:
Aflyst pga. påske
Tirsdag den 5. maj:
Johannesevangeliet 8,28-36
Tirsdag den 2. juni:
Matthæusevangeliet 28,16-20

Menighedsrådsmøder
Møderne foregår i Krypten, og alle er velkomne til
at overvære møderne. Læs eventuelt også side 9 om
et folkemøde, hvor du bl.a. kan finde ud af, hvad et
menighedsråd laver.
Tirsdag den 17. marts kl. 19-21.30
Tirsdag den 21. april kl. 19-21.30
Tirsdag den 19. maj kl. 19-21.30

MAD OG TUR
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Søndermarkskirken, Viborg (foto: Wikimedia)

Generationsmiddag
med verdensmad
Onsdag den 15. april kl. 17-19
I samarbejde med Frydenlund Fælleshus arrangerer Møllevangskirken generationsmiddag. Det
sker i en uge, hvor der er fællesspisning i hele
landet. I Møllevangskirken vil vi gerne mødes
på tværs af generationer og på tværs af kulturer.
Spirekoret synger undervejs, og der er forskellige aktiviteter for børnene.
Der er tilmelding på kirkekontoret senest
onsdag den 8. april.
Pris 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn

Højskoleudflugt
til Viborg
Onsdag den 29. april kl. 9.45-17.00
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 10. april.
Yderligere information kan fås ved kirke- og
kulturmedarbejder Louise Bjerre-Pedersen,
Tlf.nr. 21 68 58 35.
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Byggerod

- tårner sig op ved kirken
INDSAMLING -VÆR MED
Søndag den 8. marts fra kl. 10.00
Verdens fattigste lider under de katastrofale konsekvenser af klimaforandringerne. De har brug for
konkret hjælp til at overkomme tørke, oversvømmelser og orkaner. Du kan hjælpe ved at melde dig
som indsamler og gå en tur for fremtiden. Hvert
skridt tæller.

Du kan være med til at hjælpe som indsamler i
Møllevangskirken.
Mail til indsamlingsleder Kirsten Bitsch Lang på
mail: kirstenbitsch@hotmail.com.
Eller tilmeld dig her:
www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling.

Det er muligt at få en rute fra kl. 10 eller efter gudstjenesten i sognegården. Der er suppe i krypten
efter indsamlingen.
Læs mere om indsamlingen på Folkekirkens
Nødhjælps hjemmeside:
www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling

I det sidste kirkeblad blev der orienteret om klokketårnets forfald.
Når du læser dette, er det meste af tårnet nedbrudt og
inden april måned vil der ligge en byggetomt parat til
at blive bebygget med et nyt klokketårn. Projektering
og opførelse sker over de næste 2 år og forventes at stå
færdig til indvielse efter sommeren 2021.
Undervejs vil der på diverse medier orienteres om
byggeriet, ligesom man ved kirken kan følge forløbet
med orientering i udhængsskabet ved indgangen til
kirken.
I stedet for de 4 kirkeklokker i tårnet får vi i perioden
lyden fra en enkelt midlertidig klokke, der placeres
på taget af våbenhuset. Det var ikke muligt at få den
oprindelige vægklokke i drift igen.
Byggeriet giver gener i lokalområdet i større og mindre omfang.
Der bliver fra entreprenørernes side taget størst
muligt hensyn for at genere mindst muligt.
Ved kirkelige handlinger, som dåb, bryllupper og begravelser standser arbejdet.

Med venlig hilsen på kirkens vegne.
Alex Hansen
Kirkeværge

DIVERSE

Ny børne- og
familiemedarbejder

LØRDAGSDÅB
Mit navn er Helene Solhøj Nebel, og jeg er den
nye Børne- & Familiemedarbejder i Møllevang
og Hasle sogn, og jeg glæder mig rigtig meget til
at starte og møde jer allesammen.
Jeg er 29 år gammel og har haft mit afsæt
særligt i Danmission og KFUM & KFUK. Jeg
har arbejdet med børn og unge de sidste 10 år
og brænder for at understøtte aktiviteter og
projekter, hvor børn og unge kan få gode sociale
og personlige fundamenter, og skabe grobund
for positiv udvikling, succesoplevelser i eget liv,
robusthed, nysgerrighed og varige venskaber.
Meget af min fritid bruger jeg sammen med
venner, veninder og familie og i Red Barnet
Aarhus, hvor jeg hvert år har en flok unge med
på sommerlejr.
Da det er en delt stilling mellem de to sogne,
med mest tid i Hasle kirke, vil jeg oftest være i
Møllevangskirken onsdage og torsdage.

I har mulighed for at få Jeres barn døbt på nedenstående
lørdage:
Lørdag den 7. marts kl. 11.00
Lørdag den 4. april kl. 11.00
Lørdag den 2. maj kl. 11.00

Musikgudstjeneste med
SMÅ-koret
Tirsdag den 24. marts kl. 20
Traditionen tro afholder Studentermenigheden, i samarbejde med SMÅ-koret, en utraditionel gudstjeneste,
fyldt med sang og musik, kombineret med poesi, refleksioner, fortællinger og med ord til eftertanke.
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GUDSTJENESTER

Marts

April

Maj

Juni

Lokalcenter
Fuglebakken

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag
Søndag
Fredag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Mandag

1. marts
8. marts
15. marts
22. marts
24. marts
29. marts
5. april
9. april
10. april
12. april
13. april
19. april
26. april
3. maj
8. maj
10. maj
17. maj
21. maj
24. maj
31. maj
1. juni

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 20.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 18.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 11.00

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste søndag **
Musikgudstjeneste m. SMÅ-koret
Mariæ bebudelses dag *
Palmesøndag ***
Skærtorsdag måltidsgudstjeneste
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske *
3. søndag efter påske
Bededag konfirmation
4. søndag efter påske
5. søndag efter påske
Kristi himmelfarts dag
6. søndag efter påske
Pinsedag
Friluftsgudstjeneste i Botanisk Have

Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Hanne Jul Jakobsen
Hanne Jul Jakobsen
Åse Merete Morsø
Anni Albæk
Anni Albæk
Alle præster
Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Anni Albæk
Stud.præst
Hanne Jul Jakobsen
Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Anni Albæk
Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Stud.præst
Hanne Jul Jakobsen

* Jazz gudstjeneste med rytmiske toner og macarons efterfølgende, læs mere side 10
** Med efterfølgende kirkefrokost, læs mere side 10
*** Udvidet kirkekaffe med samtale om nadver

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

25. marts
15. april
13. maj

kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30

Alle er velkomne.

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. juni 2020, skal afleveres senest
onsdag d. 15. april 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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GUDSTJENESTER I PÅSKEN
Søndag
5. april
Torsdag 9. april
Fredag 10. april
Søndag 12. april
Mandag 13. april

kl. 10.30
kl. 18.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Palmesøndag
Skærtorsdag måltidsgudstjeneste
Langfredag
Påskedag
2. påskedag

Mandag den 1. juni kl. 12.30-15.30 inviteres til dåbsdag i Møllevangskirken, hvor alle kan blive døbt på stedet uden tilmelding og
planlægning af stor fest.
I den danske folkekirke er det aldrig for sent at blive døbt. Derfor
er Folkekirken i Aarhus gået sammen om at tilbyde DropInDåb.

Man kan komme når som helst i det tidsrum, kirken er åben. 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 – kirken sørger 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 år skal have
forældre eller værge med.

Anni Albæk
Alle præster
Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Anni Albæk

Pinsegudstjeneste
i Botanisk Have
2. pinsedag mandag den 1. juni kl. 11
Kæmpe friluftgudstjeneste på amfiscenen arrangeret af alle kirker i Aarhus vest. Det er for
hele familien og alle aldre. Der vil være store
ord, skønne sange og himmelske bønner.
Medbring madkurv eller køb i FDF’s bod. Aktiviteter for børn.

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.
moellevangskirken.dk
facebook.com/moellevang.sogn

