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Velkommen

Kontakt

Sommeren går på hæld, og
kalenderen fortæller os, at
efteråret snart er over os. Det
betyder, at vi i Frederikskirken
er klar med det nye kirkeblad,
som foruden efteråret også
dækker jul og nytår.

Kirkekontoret
Marianne Meidahl
Højmarkvej 47
8270 Højbjerg
86 27 17 73
malm@km.dk

Provst og sognepræst
Jette Marie BundgaardNielsen
86 27 77 30
jmbn@km.dk
Træffes ikke fredag

Tirsdag-fredag: 10.00-13.00
Torsdag dog 10.00-14.30

Sognepræst
Lene Juhl Kofod
25 52 01 58
ljk@km.dk
Træffes ikke mandag

Du kan glæde dig til fem koncerter, hvor blandt andre AnnMette Elten gæster kirken til
en storslået julekoncert. Vi
får også besøg af Özlem Cekic, som holder foredrag om,
hvorfor mennesker frygter og
til tider hader andre befolkningsgrupper. Og så inviterer
vi som noget nyt til arrangementet ”Vi synger julen ind”,
hvor vi først samles i kirken og
efterfølgende julehygger med
gløgg og æbleskiver.
Du kan også læse om, hvad vi
har af tilbud til børn. Foruden
babysalmesang, minikonfirmand og børnekor afholder vi
også spaghettigudstjenester
med dukkerne Clara og Victor. Billedet på forsiden er fra
en sådan gudstjeneste, hvor
minikonfirmanderne havde
malet duer som symbol på
Helligånden. Samtidig var området inden for alterskranken
fyldt med balloner, der kom
op at flyve som symbol på den
ånde, Gud pustede i mennesket for at give liv. Et godt eksempel på, hvad kirkerummet
også kan bruges til.
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Velkommen

Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1
8260 Viby
87 33 44 77
tvi@km.dk
Alle hverdage: 10.00-13.00
Torsdag dog 10.00-16.00
Kirkegårdskontoret
Josef Pedersen
Hjulbjergvej 175
8270 Højbjerg
86 27 78 68
jfp@km.dk
Telefonisk henvendelse:
Mandag-fredag: 09.00-12.00
Kirketjenere
Poul Porup og Stine Pedersen
20 43 71 57
kirketjener@frederikskirken.dk
Kirkegårdsleder
Thomas Brevik
40 12 30 10
tcb@km.dk
Organist
Anders Brunsholt Frederiksen
22 41 78 14
organist@frederikskirken.dk
Sognemedhjælper
Sara Baj Svensson
21 60 13 53
sognemedhj@frederikskirken.dk

Sognepræst
Lisbeth Lindegaard
86 27 82 00
lmli@km.dk
Træffes ikke mandag
Sognepræst
Malene Vangsøe Bitsch
23 80 08 03
mvb@km.dk
Træffes ikke mandag
Tilknyttet pastor
Jens Maibom Pedersen
60 65 18 72
jmp@diakonhojskolen.dk
Menighedsrådsformand
Jens Holger Geil
23 31 01 49
geil@mail.dk
Kirkeværge
Peter Juhl Hansen
61 73 47 19
evajhan@gmail.com
Frederikskirken
Hørhavevej 3
8270 Højbjerg
Lyseng Kirke
Bushøjvej 188
8270 Højbjerg
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Tag et hvil
På de første sider i Bibelen står
fortællingerne om verdens skabelse. Det er fortællinger, som er
værd at læse. Ikke så meget som
en forklaring på verdens tilblivelse, men fordi de siger noget om,
hvad det vil sige at være menneske sat på denne jord. For der
fortælles blandt andet, at mennesket skal tage vare på jorden,
naturen, planterne og dyrene. Eller der fortælles om, at det ikke
er godt for et menneske at være
alene, men at fællesskaber er
vigtige for, at vi kan trives og være
glade. Eller der fortælles om, at
der blandt de mange gøremål,
man måtte have, også skal være tid
til at holde fri. For der fortælles, at
da Gud på seks dage havde skabt
alting, brugte han den syvende
dag på at hvile og glæde sig over
det skabte. For ”Gud så, at det var
godt”.
Fortællingen har i flere kulturer
haft betydning for den måde,
hvor på man strukturerer tiden
på, nemlig med en syv-dages uge,
hvor den syvende dag er hviledag.
Nu om dage er denne struktur dog
under opløsning. Butikkerne holder åbent 24-7, og sammen med
flextid, hjemmearbejdspladser, et
døgnåbent internet samt diverse
sociale medier har det betydet, at
vi arbejder og ”er på” hele tiden.
Det at holde helt fri glider ud. Man
kunne derfor spørge, om tiden er
løbet fra de bibelske beretninger
og deres livsvisdom, og om skabelsesberetningens hævdelse af
hviledagens betydning ikke har
udspillet sin rolle i en verden,
hvor alle dage er arbejdsdage, og
alle dagens minutter udnyttes?
Nej, tværtimod. For den gamle

Præsten har ordet

fortælling om, at selv Gud havde
en hviledag, kan minde os om, at
det er vigtigt at holde fri! Ikke kun
forstået som den længeventede
og nøje planlagte sommerferie,
familiens ”fredagsprogram” med
tv-hygge og afslapning i sofaen eller weekendens beskæftigelser i
hus, have og idrætsklub, men især
som den hvile, vi kan finde midt i
al foretagsomheden, og som ikke
forløber efter et i forvejen fastlagt
program.
Ved stoppestedet, hvor vi venter
på bussen, hiver de fleste af os
mobiltelefonen frem for at surfe
på internettet eller se, om der er
kommet en sms. I lægens venteværelse gælder det samme, for
tænk, om vi skulle gå glip af den
seneste opdatering på Facebook.
Og i køen ved kassen i supermarkedet bliver vi mere og mere irriterede, jo længere køen bliver,
jo langsommere kassedamen er
eller jo flere varer, kunden foran
læsser op på båndet, for ventetid
er spildtid, og man skal sørge for
at få noget ud af sin tid. Men i virkeligheden får vi måske mere ud
af tiden, hvis vi ”spilder” den i ny
og næ. Og måske vi derfor skulle
tage ventetiden ved bussen, i venteværelset, ved kassen eller i en
hvilken som helst situation, hvor vi
opdager, at der ikke er noget program, som en kærkommen chance
for at lave ingenting! Det er nemlig sundt. For ligesom kroppen
har brug for restitution efter hård
træning, har hjernen det også.
Det taler flere forskere om i disse
år, men faktisk er det en gammel
sandhed. Prøv blot at slå op på
Bibelens første sider.
Vi skal sørge for at hvile. Det er
at være god ved sin krop, og det
hjælper os til at ”få sjælen med”.
Og dermed får vi måske oven i købet øje på noget, vi havde overset
eller glemt i farten eller oplever
det forunderlige, at noget, som
vi ikke selv havde planlagt eller
forudset, kommer til os, og gør
vores liv større og rigere.

Da Gud hvilede efter sit slid med
at skabe verden, så han, at ”det
var godt”. Det vil sige, han glædede sig over det, han så, og han
var bare midt i det uden at lave
noget. Sad måske og gloede tomt
ud i luften. Fik øje på aben, der
lavede sjov i trætoppen eller bien,
der summede fredfyldt rundt mellem blomsterne. Lod tankerne gå
på langfart og tænkte på alting og
ingenting. Eller blev slået af, hvor
godt det var at være til i en sådan
rigdom og skønhed.
Sådan er det også godt for os at
tage de hvilepauser, der måtte
komme i løbet af dagen eller
ugen. Ja, det er sundt for krop og
sjæl, om vi i sådanne situationer i
stedet for febrilsk at finde på noget at lave, så laver ingenting! Det
fører til noget godt: restitution
såvel som fællesskab; nærvær og
glæde. For måske vi finder på at
løfte blikket fra mobilens skærm
og kaste et blik på dem, der også
står og venter på bussen. Måske vi
finder på at veksle et par ord med
kassedamen eller smile til de andre patienter i venteværelset, eller måske vi bare kommer i tanke
om det, der er smukt og vigtigt for
os i tilværelsen, og med det bliver
slået af, at det er godt at være til.
Sådan er hvile godt for så meget!
Og Gud har selv vist os det.
Lisbeth Lindegaard
Sognepræst
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Vi strikker dåbsklude

Personregistrering Syd

I Frederikskirken vil vi gerne give hvert dåbsbarn
en dåbsklud med hjem til minde om dagen samt
påmindelse om dåben og dens betydning. Idéen
er, at vi selv skal strikke dem, så der kan ligge en
klar på døbefonten til hvert barn.

Det er blevet mere teknisk at føre kirkebøger
end tidligere, og det kræver en højere grad af
specialisering. For at give alle den bedst mulige
service indgik vi derfor i juni 2015 et samarbejde
med en række andre sogne om personregistrering.
Vi flyttede dermed alt papirarbejdet vedrørende
blandt andet dåb, vielser, begravelser og navneændringer til det fælles kontor i Ravnsbjerg.
Vi har dog stadig kirkekontoret i sognegården,
som tager sig af den øvrige administration og de
kommunikative opgaver i dagligdagen.

Kludene strikkes med merceriseret bomuldsgarn
på pind nummer tre – kirken leverer selvfølgelig
mønster og garn. Der er mange forskellige
mønstre, og eneste forudsætning er at kunne
strikke ret og vrang. Tanken er, at man kan strikke,
når man har tid og lyst, men det kunne også være
hyggeligt at mødes en gang imellem for at strikke
sammen. Hvis der er tilslutning til det, så starter
vi op i begyndelsen af september.
Har du lyst til at være med, så kontakt Lis Kjær
(liskjaer@live.dk eller 40 30 38 21).

I dag deltager seks sogne i samarbejdet om personregistrering, og tre dygtige kordegne varetager
arbejdet. Anne-Mette Bruus (t.v.) er daglig leder
af kontoret og har været med fra start. Siden er
Charlotte Glavind-Teute (i midten) blevet ansat,
og 1. juni fik de selskab af Tine Vistisen (t.h.).

Søg om julehjælp

Samarbejde Aarhus Onsdag

Ikke alle familier har råd til at holde jul. Det er
svært, særligt for børnene, fordi det hele december fylder meget i skoleklassen eller børnehaven.
Frederikskirken yder derfor økonomisk bistand
i små størrelser til fortrinsvis enlige med hjemmeboende børn. Ansøgningsskema fås på
kirkekontoret, Højmarkvej 47, og afleveres
samme sted udfyldt senest tirsdag 5. december.
Når ansøgningerne er behandlet, giver vi besked via mail om, hvorvidt ansøgningen er
imødekommet.

I slutningen af september indleder vi et samarbejde med Aarhus Onsdag og de andre sogne
i Aarhus Søndre Provsti. Samarbejdet består i, at
der hver uge vil være en hel kirkeside i avisen. Her
offentliggøres en samlet gudstjenesteliste, og der
vil være en klumme skrevet af en af provstiets
præster. Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen
skyder samarbejdet i gang med en klumme i uge
39. På den resterende plads samles annoncerne
fra kirkerne, så de ikke længere er spredt i hele
avisen.

Info fra kirken
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Foredrag med Özlem Cekic
Tirsdag 10. oktober kl. 17.00-19.00
”Mor hvorfor hader han dig?” Det spørgsmål stillede
Özlems søn hende en dag i 2008. Igennem otte
måneder blev hun og hendes familie chikaneret af en
nynazist. Spørgsmålet gav Özlem stof til eftertanke,
og siden har hun sat sig for at finde svaret på, hvorfor
mennesker frygter, føler afmagt, er utrygge og til
tider hader andre befolkningsgrupper.
Ud over sin vedholdende dialogkaffe og brobygningsindsats har Özlem givet sig selv en mission,
hvor hun aktivt opsøger og taler med mennesker fra
forskellige miljøer for at nå ind til kernen af, hvorfor
hadet, frygten, afmagten og fordommene opstår.
Özlems projekt er blevet til en bog og et foredrag,
der går helt tæt på disse grupper.
I løbet af foredraget kommer tilhørerne med på besøg
hos mennesker, som har meget stærke holdninger
og følelser over for andre befolkningsgrupper. Hun
møder højreekstremister og islamister – mennesker,
som har stærke holdninger om muslimer, danskere,
homoseksuelle og jøder.
Özlem vender også blikket indad. Hvor hadefuld
og dæmoniserende er hun selv, når hun møder
mennesker, som har vendt sig mod muslimer,
danskere, jøder, homoseksuelle og demokratiet.
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Filmcafé: Maria Larssons evige øjeblikke
Tirsdag 14. november kl. 17.00-20.00
Filmen foregår i Skåne i begyndelsen af 1900-tallet,
hvor vi møder arbejderkvinden Maria Larsson, som
lever et hårdt og slidsomt liv med meget arbejde, få
penge, en stor børneflok samt en mand med hang
til flasken og andre kvinder. Hverdagen er barsk, og
der er langt mellem de smukke stunder. Men en dag
vinder Maria Larsson et kamera i et lotteri, og det
ændrer hendes liv og syn på livet.
Udover at være en meget fin skildring af en kvindes
udvikling, omhandler filmen centrale spørgsmål om
kærlighed, fællesskab og lykke, og om hvordan håb
og skønhed kan bane sig vej gennem håbløshed og
armod.
oner.
s til 50 kr
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Fyraften

Medvirkende
Maria Larsson: Maria Heiskanen
Sigfrid Larsson: Mikael Persbrandt
Sebastian Pedersen: Jesper Christensen
Englund: Emil Jensen
Frøken Fagerdal: Ghita Nørby
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Højbjerg-korets 70 års jubilæumskoncert
Mandag 30. november kl. 19.30
Højbjerg-koret er et firestemmigt kor bestående af
28 sangere og er under ledelse af Severin Korsgaard.
Koret giver i anledning af dets 70 års jubilæum en
koncert i Frederikskirken. Koncerten er Vivaldis
”Gloria” i D-dur, som koret glæder sig meget til at
fremføre. Vivaldi er en meget stor komponist, som
har komponeret masser af kirkemusik. ”Gloria” er
et smukt og følelsesfuldt stykke musik fra barokken,
som er elsket over hele verden: En messe med
prægtige korsatser, arier og duetter. Udover koret
medvirker seks musikere og to solister.
Det er Højbjerg-korets egen koncert, og det koster 90
kroner at deltage. Efter koncerten er koret vært ved
en forfriskning i dåbsværelset.

Jór Saxofon-kvartet

Luthers salmer

Søndag 15. oktober kl. 16.00

Søndag 12. november kl. 16.00

Jór Saxofonkvartet har base i Aarhus og består
af fire yderst talentfulde klassisk uddannede
saxofonister. Hver musiker spiller på en særlig
type saxofon fra den lyse sopransax over alt- og
tenorsax til den dybe barytonsax. Hermed dannes
et meget velklingende og varieret lydbillede
fremført af et ensemble, som kan spille alt fra
transskriptioner af klassiske strygekvartetter til ny
og eksperimenterende musik. Koncerten vil blandt
andet byde på musik af minimalismens mester
Philip Glass og den russiske romantiker Alexander
Glazunov. Der er gratis adgang til koncerten.

I anledning af 500-året for reformationen vil
vi med denne koncert sætte fokus på Luthers
salmer. De udgør stadig en central del af den
danske salmebog og har gennem århundreder
dannet inspiration for meget kor- og orgelmusik i
den protestantiske kirke.

Koncerter

Ved koncerten vil vi sammen synge et udvalg af
Luthers salmer, og indimellem vil Frederikskirkens kantori og organist fremføre kor- og orgelværker baseret på salmernes melodier og tekster.
Der er gratis adgang til koncerten.
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Julekoncert med Ann-Mette Elten
Torsdag 21. december kl. 19.30
Hygge og højtidelighed er indbegrebet af en julekoncert med Ann-Mette Elten. Med sin klare popstemme omfavner hun traditionens julesange og giver nyt liv til vores mest elskede julesalmer. Så luk
øjnene, læn dig tilbage, og lad juletravlheden blive
hjemme for en stund i selskab med en sangerinde,
hvis repertoire spænder bredt.
Danske salmer i nye personlige udgaver og de
helt store sange fra det klassiske repertoire – en
kirkekoncert med Ann-Mette Elten er en oplevelse,
du ikke lige glemmer. Ann-Mette Eltens smukke
fortolkninger af danske salmer har allerede høstet
store roser i kirker landet over.
Alle, der indtil nu har oplevet Ann-Mette Elten
synge de helt store klassiske sange, er blevet både
overrumplede og overvældede. At en sangerinde
med så meget pop i bagagen også mestrer denne
genre, har ingen kunnet forudse. Og Ann-Mette Elten
har da også hidtil gået stille med disse evner.
Så læn dig tilbage, og nyd Ann-Mette Elten synge
store klassiske arier som “O Mio Babbino Caro” og
“Pie Jesu” med en teknik og følelsesfuld indlevelse,
der minder om de helt store internationale stjerner!
Der er gratis adgang til koncerten.

Højbjerg-korets julekoncert
Mandag den 27. november kl. 19.30

Højbjerg-koret sammensætter til denne koncert
et program af Vivaldi og danske julesange. Så hvis
du ikke allerede er i julestemning i dagene op til
koncerten, kommer du det helt sikkert her. Efter
koncerten er der traditionen tro gløgg og æbleskiver i sognegården.
Det er gratis at deltage i koncerten.
Prisen for gløgg og æbleskiver er 30 kroner.

Koncerter
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Høstgudstjeneste og høstfest
Søndag 17. september kl. 10.00
Traditionen tro er der høstgudstjeneste i Frederikskirken og efterfølgende høstfest i sognegården.
Gudstjenesten indledes med, at minikonfirmanderne og andre børn bærer høstens frugter ind
i kirken. Vi sørger for frugt, grøntsager, neg og
så videre, som børnene kan bære ind, men man
må også gerne selv medbringe noget, hvis man
for eksempel har høstet frugt og grønt i haven,
bagt brød eller lavet marmelade. Børnekoret synger nogle af de sange, de har øvet på i løbet af
efteråret.
Efter gudstjenesten er der høstfest i sognegården
med spisning samt auktion over frugt og grønt.
Indsamlingen går via Folkekirkens Nødhjælp til
steder i verden, hvor man er mindre heldig end
her hos os. Der vil også være salg af lodsedler til
fordel for Dansk Kirke i Udlandet samt amerikansk
lotteri med præmier skænket af lokale handlende.

Gudstjeneste i Lyseng

Mørkning

Onsdag 20. september kl. 14.00

Onsdag 25. oktober kl. 17.00
Onsdag 29. november kl. 17.00

Lyseng Kirke danner denne eftermiddag rammen
om en stemningsfyldt seniorgudstjeneste. Efter
gudstjenesten har kirketjenerne dækket op til
kaffe og lagkage, og der vil være hyggeligt samvær
og god snak over kaffebordet.
Lyseng Kirke, Bushøjvej 188
Kirkebilen kan bestilles

Særlige gudstjenester

Når dagene myldrer med støj og aktivitet, kan der
være brug for et åndehul, hvor vi trækker vejret i
en roligere rytme, falder ind i os selv og mærker
det, der fylder livet lige nu.
Ved at være stille allerede før vi bevæger os
ind i kirkerummet, vil vi forsøge at rette opmærksomheden indad. Fokus er her tilstedeværelse, stilhed og fordybelse, og gudstjenestens
indhold er rolig musik, lystænding og stilhed til
eftertanke, bøn og velsignelse.
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Seniorgudstjenester
Hver måned holder vi seniorgudstjenester. Det
gør vi både i Hestehavehusene og beboerhuset på
Stenvej. Her samles vi til sang fra salmebogen eller højskolesangbogen, tekstlæsning, fortælling
og fadervor. Efter gudstjenesterne i beboerhuset
på Stenvej er der kaffe og kage samt hyggelig snak
omkring kaffebordet.
Hestehavehusene
16. august kl. 14.00
20. september kl. 14.00 (Lyseng)
11. oktober kl. 14.00
15. november kl. 14.00
20. december kl. 14.00
Stenvej
30. august kl. 14.00
20. september kl. 14.00 (Lyseng)
25.oktober kl. 14.00
29. november kl. 14.00

Gudstjeneste allehelgensdag
Søndag 5. november kl. 10.00
Den første søndag i november er det allehelgensdag.
Denne dag mindes vi de mennesker, vi har mistet.
Dem, som hørte og stadig hører med i vores liv,
selvom vi må undvære dem. Savnet er et vilkår, vi
mennesker må leve med. Men taknemmeligheden
over livet og det, vi delte med dem, vi nu savner, skal
også have sin plads. Det kristne håb om en evighed
hos Gud bag den grænse, vi kender som døden, skal
trøste og styrke os til det liv, der endnu er.

Særlige gudstjenester

Gudstjenestens musik og ord vil have karakter af
eftertænksomhed, og præsterne læser navnene op
på de mennesker fra Skåde Sogn, vi har taget afsked
med siden sidste allehelgen. På denne måde mindes
vi dem i fællesskab. Alle pårørende indbydes til at
deltage i gudstjenesten denne dag.
Efter gudstjenesten byder vi på en kop kaffe i våbenhuset for dem, der har lyst.
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1. søndag i advent

Juleafslutning

Søndag 3. december kl. 10.00

I december inviteres alle skoler
og institutioner i kirke. Gudstjenesterne er tilrettelagt efter
børnenes alder og i øvrigt aftalt med skoler og institutioner. Ikke-skolesøgende børn eller børn, der passes hjemme,
er selvfølgelig også meget
velkomne. Det samme gælder
voksne, som har lyst til at
være med til en gudstjeneste i
børnehøjde.

1. søndag i advent tænder vi det
første lys i adventskransen og fejrer samtidigt Frederikskirkens 73
års fødselsdag. Dette markeres
efter gudstjenesten med en sammenkomst i dåbsværelset, hvor
menighedsrådet byder på champagne og kransekage.

Vi synger julen ind
Tirsdag 12. december kl. 17.00
Julen nærmer sig, og denne eftermiddag synger vi derfor julen
ind i Frederikskirken. Vi synger
julesalmer og hører julemusik,
herunder børnekoret, som giver
smagsprøver på deres kunnen.
Efter arrangementet i kirken er der
hyggeligt samvær i sognegården
med æbleskiver, saftevand, gløgg
og kaffe.

Dagpleje og børnehave
Mandag 11. december kl. 9.30
Tirsdag 12. december kl. 9.30
Kragelundskolen
Torsdag 14. december,
fra kl. 09.00 (0.-3.klasse)
Tirsdag 19. december
fra kl. 09.00 (4.-9.klasse)
Skåde Skole
Fredag 15. december,
fra kl. 09.00 (0.-3.klasse)
Onsdag 20. december
fra kl. 09.00 (4.-9.klasse)
Dalgården
Tirsdag 19. december kl. 11.15
Diakonhøjskolen
Torsdag 14. december kl. 17.00
Aarhus Efterskole
19. december kl. 16.00

Gudstjeneste med Lucia
Søndag 17. december kl. 10.00
”Nu bæres lyset frem…” Sådan
lyder det i Lucia-sangen, og det
er netop, hvad der skal ske ved
gudstjenesten søndag 17. december, hvor kirkens børnekor går Lucia. Gudstjenesten indledes med
Lucia-optoget, men børnekoret
vil også synge undervejs i gudstjenesten.

Julearrangementer
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Gudstjenester juleaftensdag

Krybbespil 24. december

Lørdag 24. december er der gudstjeneste i kirken
hele dagen, og menighedsrådet glæder sig over
den store søgning til kirken juleaftensdag, men
vi beder også om tålmodighed ved afviklingen
af dagens gudstjenester. Der kan være trængsel
og rift om pladserne, og de sikkerhedsmæssige
bestemmelser vil gøre, at nogen måske vil gå
forgæves, og vi beklager på forhånd dette.

Til de to børnegudstjenester juleaftensdag klokken 10.00 og 11.00 er der krybbespil, som opføres
af årets minikonfirmander og andre børn, der
måtte have lyst til at være med.

Det er ikke muligt at reservere pladser juleaftensdag, men kirkens personale og menighedsrådet vil hjælpe kirkegængerne, så vi får
plads til flest muligt og på bedste vis.

Vi øver onsdag 20. december klokken 14.30-16.00
i kirken.
Alle minikonfirmander fra 2017 får en særskilt
invitation, mens andre interesserede kan tilmelde
sig hos sognemedhjælper Sara Baj Svensson
(sognemedhj@frederikskirken.dk eller 21 60 13
53).

Nytårsgudstjeneste med kransekage og champagne
Årets sidste
gudstjeneste afholdes
lørdag 31. december,
klokken 15.00.
Efter gudstjenesten
ønsker vi hinanden godt
nytår, mens vi nyder et
glas champagne og spiser
kransekage.

Julearrangementer
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Babysalmesang
Til babysalmesang mødes vi i kirkerummet, hvor
der er lagt tæpper frem. Her synger vi salmer og
børnesange, mens vi laver fagter til. Vi blæser sæbebobler og bruger forskellige små instrumenter. Herefter er der kaffe i dåbsværelset.
Vi afvikler hvert år fire hold, som alle strækker sig
over syv gange – alle mandag kl. 11.00:
Hold 1 efterår
07. august			
14. august			
21. august			
28. august			
04. september
11. september
18. september

Hold 2 efterår
02. oktober
09. oktober
23. oktober
30. oktober
06. november
13. november
20. november

Det er gratis at deltage. Dog gerne tilmelding til
sognemedhjælper Sara Baj Svensson (sognemedhj@
frederikskirken.dk eller 21 60 13 53).

Minikonfirmander

Børnekor

Minikonfirmand er et tilbud til elever på 3. klassetrin. Et forløb strækker sig over otte onsdage,
hvor minikonfirmanderne gennem historier,
leg, salmer, og kreativitet lærer kirken at kende.
Undervisningen foregår umiddelbart efter skoletid, hvor børnene bliver hentet på skolen og
kørt til kirken med bus. Det koster ikke noget at
deltage.

Frederikskirkens børnekor begynder igen tirsdag
15. august, 15.30-17.00.

Eleverne på Skåde Skole er inviteret til at deltage
i efteråret 2017, mens eleverne fra Kragelundskolen inviteres til at starte i foråret 2018. Børn i
sognet, der går på privatskole er også velkomne
og kan henvende sig til sognemedhjælper Sara
Baj Svensson (sognemedhj@frederikskirken.dk
eller 21 60 13 53).

Børn

Koret er for børn fra 3. klasse og opefter, og det er
gratis at deltage. Til kor lærer vi nye sange, træner
vores stemmer og øver os i at synge sammen. Vi
skal også synge til koncerter og gudstjenester, gå
Luciaoptog, tage på korudflugter, deltage i korstævner og så videre.
Koret ledes af Cecilie Schmidt Dam og Anders
Brunsholt Frederiksen, som begge er konservatorieuddannede musikere og musikpædagoger.
Anders er desuden organist ved Frederikskirken.
Vil du være med i koret eller bare vide mere? Så
skriv til Anders på organist@frederikskirken.dk
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Små synger sammen
Torsdag 14. september kl. 09.30
Igen i år afholder vi arrangementet ”Små synger
sammen”, som er en del af en landsdækkende sangdag. Arrangementet henvender sig til førskolebørn.
Vi mødes i kirken, hvor vi synger børnesange og leger sanglege i en halv time. Temaet for den landsdækkende sangdag er i år dyr, så vi skal selvfølgelig

synge sange om dyr og måske lede efter dyr i kirken.
Sognets institutioner og dagplejere inviteres særskilt,
men alle er velkomne til at deltage. Tilmelding er
ikke nødvendig. Eventuelle spørgsmål rettes til
sognemedhjælper Sara Baj Svensson (sognemedhj@
frederikskirken.dk eller 21 60 13 53).

Spaghettigudstjenester
Dukkerne Clara og Victor er med, når vi holder
spaghettigudstjeneste i Frederikskirken. Her hjælper
de for eksempel præsten med at bygge Babelstårnet,
hjælper dyrene op i Noas Ark, leder efter æg og
tænder lys i adventskransen. Clara og Victor vil gerne
have de små børns hjælp til dette, men det er også
en gudstjeneste for de lidt større børn, og flere gange
i løbet af året er også minikonfirmanderne med. Med
andre ord er der noget for børn i alle aldre, og de må
meget gerne tage både forældre og bedsteforældre
med.
Onsdag 27. september kl. 17.00
Clara og Victor hjælper med at bygge Babelstårnet
Tirsdag 31. oktober kl. 17.00
Clara og Victor holder hyggelig Halloween
Torsdag 30. november kl. 17.00
Clara og Victor tænder lys i adventskransen

Børn
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Torsdagsklub

Litteraturcafé

Torsdagsklubben mødes til hyggeligt samvær om små og store
emner. Møderne foregår som regel den første torsdag i hver måned i
tidsrummet 14.00-16.00 og finder sted i sognegården. Det koster 30
kroner for kaffe/te og brød. Nye medlemmer er meget velkomne!

Litteraturcafé I mødes den
første tirsdag i måneden,
mens Litteraturcafe II mødes
den første onsdag. Begge
grupper mødes klokken 19.00.
Litteraturcafeerne er p.t. fyldt
op, men du kan kontakte kirkekontoret og komme på venteliste (malm@km.dk eller 86
27 17 73 – tryk 4).

Torsdag 7. september kl. 14.00-16.00
Luther og sangen
Organist Carl-Erik Byskov fortæller i
anledning af reformationsjubilæet
om, hvordan salmesangen og musikken i kraft af Martin Luthers tanker
og reformationen fik en helt ny og afgørende plads i gudstjenesten. Foredraget ledsages af musikeksempler,
og vi skal synge salmer fra Luthers
tid.

Torsdag 5. oktober kl. 14.00-16.00
Hvad gør vi med ensomheden?
Connie Skammelsen, psykoterapeut
og sygeplejerske, indkredser ensomhed som fænomen og taler om,
hvordan vi kan tackle den. Hun har
et bud på, hvordan man kan imødegå
følelsen af ensomhed og opfordrer til,
at man handler, hvis man bliver ramt.

Torsdag 2. november kl. 14.00-16.00
Selma Lagerlöf
Halfdan Olesen, tidligere folkeskolelærer og Rudolf Steiner-lærer, vil fortælle om Selma Lagerlöfs barndom,
hendes vej til at blive forfatter, og om
hvordan hun skriver om sin farmors
vanskelige opgør med traditionerne
i begyndelsen af 1800-tallet, hvor
hun kæmpede for selv at bestemme,
hvem hun ville giftes med.

Torsdag 7. december kl. 12.00
Adventsmøde og julefrokost
Torsdagsklubben holder sit traditionsrige adventsmøde med gudstjeneste
og julefrokost. I forbindelse med frokosten vil der være julebanko. Pris:
60 kroner. Tilmelding til kirkekontoret
senest 30. november (malm@km.dk
eller 86 27 17 73 – tryk 4).

Klubber og studiekredse

Litteraturcafé 1
5. september
3. oktober
7. november
5. december
2. januar
6. februar
6. marts
3. april
1. maj
5. juni
Litteraturcafé 2
6. september
4. oktober
1. november
6. december
3. januar
7. februar
7. marts
4. april
2. maj

Salmestudiekreds
I efteråret vil salmestudiekredsen tage udgangspunkt i moderne salmer. Samtidig vil
der være samtaler om de syv
dødssynder i nutidig belysning. Første gang er tirsdag
12. september klokken 15.00,
hvor udgangspunktet vil være salmebogens nummer 14
og samtalen om dødssynden
“Hovmod”. Salmestudiekredsen fortsætter derefter hver
anden tirsdag i sognegården
klokken 15.00-16.30.
Hvis du ønsker at deltage, kan
du kontakte Niels Jørgen Nedergaard (86 27 27 83 eller
njnedergaard@yahoo.dk).
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Kirkebil
Kirkebilen er gratis, og du bestiller den selv direkte ved TAXA på telefonnummer 89 48 48 48.
Her oplyser du, at der er tale om “kirkebil med
taxabon”. Ved ankomst til kirke eller sognegård
får du udleveret en taxabon af personalet. Når du
skal hjem, hjælper personalet dig med at bestille
en TAXA, og du får udleveret en ny taxabon.
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September

Oktober

November

Søndag 3. september kl. 10.00
Gudstjeneste (12.s.e.tr.)
Lene Juhl Kofod

Søndag 1. oktober kl. 10.00
Gudstjeneste (16.s.e.tr.)
Lisbeth Lindegaard

Søndag 5. november kl. 10.00
Alle Helgengudstjeneste
Lene Juhl Kofod

Søndag 10. september kl. 10.00
Gudstjeneste (13.s.e.tr.)
Lisbeth Lindegaard

Onsdag 4. oktober kl. 17.00
Afslutningsgudstjeneste
minikonfirmander

Søndag 12. november kl. 10
Gudstjeneste (22.s.e.tr.)
Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Søndag 17. september kl. 10.00
Høstgudstjeneste (14.s.e.tr.)
Lene Juhl Kofod

Søndag 8. oktober kl. 10.00
Gudstjeneste (17.s.e.tr.)
Jens Maibom Pedersen

Onsdag 15. november kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste

Onsdag 20. september kl. 14.00
Seniorgudstjeneste i Lyseng Kirke
Malene Vangsøe Bitsch

Søndag 15 oktober kl. 10.00
Gudstjeneste (18.s.e.tr.)
Malene Vangsøe Bitsch

Søndag 24. september kl. 10.00
Gudstjeneste med kirkekaffe
(15.s.e.tr.)
Malene Vangsøe Bitsch

Søndag 22. oktober kl. 10.00
Gudstjeneste (19.s.e.tr.)
Lisbeth Lindegaard

Søndag 26. november kl. 10.00
Gudstjeneste med kirkekaffe
(sidste s.i.kirkeåret)
Lene Juhl Kofod

Onsdag 25. oktober kl. 17.00
Mørkning

Onsdag 29. november kl. 17.00
Mørkning

Onsdag 27. september kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste

Søndag 19. november kl. 10.00
Gudstjeneste (23.s.e.tr.)
Lisbeth Lindegaard

Søndag 29. oktober kl. 10.00
Gudstjeneste med kirkekaffe
(20.s.e.tr.)
Lene Juhl Kofod

December
Søndag 3. december kl. 10.00
Gudstjeneste (1.s.i advent)
Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Mandag 25. december kl. 10.00
Gudstjeneste juledag
Lene Juhl Kofod

Torsdag 7. december kl. 12.00
Adventsgudstjeneste med
torsdagsklubben

Tirsdag 26. december kl. 10.00
Gudstjeneste 2. juledag
Med kirkekaffe
Lisbeth Lindegaard

Søndag 10. december kl. 10.00
Gudstjeneste (2.s.i advent)
Lisbeth Lindegaard
Onsdag 13. december kl. 17.00
Afslutningsgudstjeneste
minikonfirmander
Søndag 17. december kl. 10.00
Gudstjeneste (3.s.i advent)
Jens Maibom Pedersen

Gudstjenesteliste

Søndag 31. december kl. 15.00
Nytårsgudstjeneste (julesøndag)
Malene Vangsøe Bitsch
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