Malling Kirke og Sognegård

Aktiviteter og særgudstjenester
April - Juni 2018

VELKOMMEN
I MALLING
KIRKE OG
SOGNEGÅRD

APRIL 2018
Fredag den 6. april kl. 17.00
i Malling Kirke og Sognegård
Den glade Kirke
Den glade kirke er en kort gudstjeneste for førskolebørn og
de yngste skolebørn. Efter gudstjenesten serveres aftensmad
i sognegården. Aftenen giver også mulighed for fælles leg, når
FDF Beder-Malling efter spisningen laver udendørsaktiviteter for de største børn.
Malling Kirkes børnekor og ungdomskor er med.
Ingen tilmelding - Pris for spisning: Voksne kr. 20, børn spiser gratis.

Torsdag den 12. april kl. 19.30
i Malling Sognegård
Koncert og sangaften med Cantabile-koret
Cantabile-koret og dirigent Winni Kilsgaard
indbyder til den traditionsrige forårskoncert med ingredienserne: Korsang, fællessang og "det store østjyske
kagebord"
Ingen tilmelding – mød blot frem i sognegården.
Entre: Kr. 25.

Torsdag den 19. april kl. 14.30 – 16.30
i Malling Sognegård
Torsdagstræf: ”Forundringsparathed” v.
tidl. forstander på Testrup Højskole Jørgen Carlsen
Jørgen Carlsen fra Testrup Højskole har fundet på et
nyt ord: Forundringsparathed. Han vil i sit foredrag
præsentere en række eksempler på forundringsparathed med baggrund i livsanskuelse, filosofi, litteratur
og højskolens univers. Han ser højskolen som den organiserede protest mod ligegyldiggørelsen af livet og
fremhæver højskolesangens betydning i denne sammenhæng. En god højskolesang stimulerer vores fornemmelse for livets underforståede under. Den skaber forundringsparathed. Det skal vi med højskolesangbogen i hænderne opleve forskellige eksempler
på.
Foredraget afvikles sammen med Fælles Fritid.
Ingen tilmelding.
Pris for kaffe med brød: Kr. 25

Mandag den 23. april kl. 13.00
i Malling Bio og Malling Sognegård
Bio 13
Bio 13 er et samarbejde mellem Malling Bio samt Malling og Beder Sogne, hvor
der indledes med en filmeftermiddag i Malling Bio. Efter filmen er der mulighed
for at hygge og samtale om filmen over en kop kaffe i Malling Sognegård.
Ingen tilmelding – mød blot frem ved billetlugen.
Pris for film og kaffe: Kr. 70.

Onsdag den 25. april kl. 18.00
i Malling Sognegård
Fællesspisning

Dørene slås op i Malling Sognegård for en hyggelig og uhøjtidelig aften med fællesspisning for alle aldre, hvor der over fælles medbragt mad vil være mulighed
for samvær og samtale og for at lære nye mennesker at kende.
Alle er velkomne.
Tilmelding senest samme dag kl. 12 til Anette på tlf. 30 34 37 18.
Arrangementet er gratis – medbring blot en ret til fællesbuffet

Konfirmationer 2018
i Malling Kirke
Fredag den 27. april kl. 10.00
Konfirmation af 7.a fra Malling Skole.

Søndag den 29. april kl. 10.00
Konfirmation af 7.b fra Malling Skole.

MAJ 2018
Fredag den 4. maj kl. 19.30
i Malling Kirke og Sognegård
4. maj gudstjeneste
Aftengudstjeneste i anledning af mærkedagen for Danmarks befrielse den 4. maj
1945. Malling Kirke vil stråle af levende lys på denne aften.
Efter gudstjenesten er der sammenkomst i sognegården, hvor vi sammen kan
glæde os over de levende lys i vinduerne, der erindrer os om, at frihed ikke er en
selvfølge.

Tirsdag den 8. maj kl. 18.00
i Malling Sognegård
Fællesspisning

Dørene slås op i Malling Sognegård for en hyggelig og uhøjtidelig aften med fællesspisning for alle aldre, hvor der over fælles medbragt mad vil være mulighed
for samvær og samtale og for at lære nye mennesker at kende.
Alle er velkomne.
Tilmelding senest samme dag kl. 12 til Anette på tlf. 30 34 37 18.
Arrangementet er gratis – medbring blot en ret til fællesbuffet

Mandag den 21. maj kl. 11.00
i Hørhaven
Pinsegudstjeneste med efterfølgende fælles frokost i det grønne

Fælles friluftsgudstjeneste for alle sogne fra den sydlige del af Aarhus.
Alle – store som små – er velkomne, når det kristne fællesskab og Guds hellige
ånd fejres gennem pinsesalmer, tekstlæsninger, optrin, bønner og fælles nadver.
Efter gudstjenesten inviteres på frokost i det grønne.
Medbring et tæppe eller en stol at sidde på. Fælles kørsel fra Malling Sognegård
kl. 10.10 og tilbage igen kl. 13.00.
Tilmelding til frokost den 14. maj til mallingkirke@mallingkirke.dk.

Mandag den 28. maj kl. 13.00
i Malling Bio og Malling Sognegård
Bio 13
Bio 13 er et samarbejde mellem Malling Bio samt Malling og Beder Sogne, hvor
der indledes med en filmeftermiddag i Malling Bio. Efter filmen er der mulighed
for at hygge og samtale om filmen over en kop kaffe i Malling Sognegård.
Ingen tilmelding – mød blot frem ved billetlugen
Pris for film og kaffe: Kr. 70

Tirsdag den 29. maj kl. 19.30
i Malling Kirke
Forårskoncert – Chrysilliskoret med solister

Chrysillis-koret inviterer til forårskoncerten: Stemninger i sommeraftenen. Programmet vil være med korsange hovedsageligt fra Norden, men også med en hilsen fra England og Amerika.Smukke og iørefaldende sange til aftenstemning, til
troen, håbet og kærligheden og en hyldest til en yndig og frydefuld sommertid.En perlerække fra kormusikken, hvor kor og solister medvirker.
Entre: Kr. 50.

JUNI
Lørdag den 2. juni kl. 11.00
Pilgrimsvandring med sognepræst Christine Bugge

Mødested: P-plads for enden af Beder Landevej

Smukt tilrettelagt pilgrimsvandring ad Samsvejen til Stavkirken ved Moesgård.
Vandringsrute er ca. 4 km.
Undervejs på ruten er indlagt fælles refleksionsrum.
Ved stavkirken holdes andagt, og efterfølgende spises madpakker.
Medbring madpakke og vandflaske.
Påklædning efter vejret.
Ingen tilmelding – mød blot frem ved mødestedet.

Kontaktoplysninger:
Sognepræst
Christine Bugge
Tlf. 24 23 01 44
Email cnb@km.dk
Sognepræst
Emmy Haahr Jensen
Tlf. 21 67 19 48
Email emhj@km.dk

Kirkekontoret
Malling Kirkevej 3
8340 Malling
Tlf. 21 30 97 37
Email mallingkirke@mallingkirke.dk

