Malling Kirke og Sognegård

Aktiviteter og særgudstjenester
oktober - december 2018

VELKOMMEN
I
MALLING KIRKE
OG
SOGNEGÅRD

OKTOBER
Søndag den 7. oktober 2018 kl. 11.00- 14.30
Sognedag med gudstjeneste og frokost
Malling menighedsråd indbyder alle i Malling Sogn til menighedsmøde.
Gudstjenesten begynder i kirken kl. 11.00, hvorefter vi samles i sognegården. Her vil menighedsrådet aflægge en mundtlig beretning, der vil omhandle aktiviteterne siden sidste møde i marts, planer for det
kommende år, samt en gennemgang af budget for 2019. Endvidere vil menighedsrådet orientere om status
på visionsarbejdet for Malling Sogns menighedsråd. Dagsorden vil blive offentliggjort på Malling kirkes
hjemmeside.
På mødet vil der blive mulighed for at hilse på vor nye præst Line Theresia Villefrance, og Søs Friis Kristensen, den ny kirketjener.
Menighedsrådet vil ved denne lejlighed være vært ved en lettere frokost.
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Søndag den 7. oktober kl. 15.00
Børnekoncert i Malling Kirke
Ud i det blå med Tulle og Skralle v. Eventyrværkstedet

En herlig og livsbekræftende børnekoncert for de 1 – 6 årige, hvor børnene gennem rim og remser, leg,
sang og bevægelse tager ud på magiske eventyr sammen med katten Tulle og papegøjen Skralle.
Store som små inviteres aktivt med undervejs gennem leg med ord, sang, mimik og bevægelse.
Ditte Aarup Johnsen, som driver Eventyrværkstedet, har udviklet nogle særlige metoder til aktiv sprogstimulering og fremme af trivsel med figurerne Tulle og Skralle. Det er en kat og en papegøje, som på en legende og nærværende måde kommer rundt om hele barnet, dets leg, trivsel, læring og udvikling.
Fri entré

Torsdag den 11. oktober kl. 14.30 – 16.30
i Malling Sognegård

Torsdagstræf:
” Gode fortællinger om folk, ting og sager her
på egnen” v. Kirsten Williams”

Arkivleder for egnsarkivet for Beder og Malling Sogne, Kirsten Williams fortæller
og viser billeder af genstande på arkivet, der alle rummer en del af egnens- og en
personlig historie.
Hør om Rasmine, der havde en forretning med fransk vask og strygning og blev
over 100 år. Murstenen med Stornord indridset, der kan fortælle om teglværkerne på egnen. Den lille statue af en fodboldspiller, som er skænket af is- og slikbutikken Rio på Bredgade og
meget mere.
Beder-Malling Egnsarkiv gemmer på mange gode fortællinger om folk, ting og sager her på egnen.

Ingen tilmelding – mød blot frem i sognegården.
Pris for kaffe med brød kr. 25
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Tirsdag den 23. oktober kl. 19.00
i Malling Sognegård

Livestreaming af foredrag:
” Om vores indre liv med billioner af bakterier”

Professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen fortæller om vores indre liv med billioner af bakterier.
Indtil for få år siden var det et lukket og mørkt univers fordi kun relativt få arter af tarmbakterierne kan
dyrkes i en petriskål. Men på det seneste er der kastet lys ind i tarmens mørke fordi forskere verden over
har givet os ny viden om tarmens mylder af mikrober og deres betydning for vores sundhed.
Et samarbejde med Aarhus Universitet

Fri entré

Mandag den 29. oktober kl. 13.00
i Malling Bio og Malling Sognegård

Bio 13
Bio 13 er et samarbejde mellem Malling Bio og sognene i Malling og Beder.
Først film i Malling Bio, dernæst hygge og filmsnak og kaffe i sognegården.
Ingen tilmelding
Pris for film og kaffe: Kr. 70– betaling ved billetlugen i Malling Bio.

Tirsdag den 30. oktober kl. 19.00
i Malling Sognegård

Livestreaming af foredrag:
”Om molekylernes verden med særlig fokus på naturens egne medicinske stoffer”

Lektor i kemi Thomas B. Poulsen fortæller om molekylernes verden med særlig fokus på naturens egne
medicinske stoffer. Hør om hvordan molekyler kan bygges – og ombygges – samt hvordan indsigt i den
specifikke vekselvirkning med cellernes proteiner inspirerer forskerne til at udvikle nye typer kræftmedicin samt – uafhængigt af sygdom – måske kan få os til at leve længere.
Et samarbejde med Aarhus Universitet

Fri entré
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NOVEMBER
Torsdag den 1. november
i Malling Kirke
Spil Dansk Dag

Morgensang kl. 8.30 – 9.15
Spil Dansk Dagen indledes i Malling Kirke sammen med Efterskolen for Scenekunst , der står for fællessang og byder alle indenfor til en morgenstund med sang og musik.
Fri entré

De små synger:
Kl. 9.30–10.00 for 0-3 år
Kl. 10.30–11.00 for 3-6 år
Sognets småbørn og mindste inviteres til at synge sammen i kirken. Børneinstitutioner, forældre og bedsteforældre med småbørn og alle andre med sanglyst og sangglæde bydes ind til en fælles stund med
danske salmer og sange i børnehøjde. Arrangementet er aldersopdelt for at give den bedste oplevelse for
alle.
Fri entré

Koncert med Kristian Lilholts Trio kl. 19.30

Kristian Lilholt Trio vækker begejstring og glæde overalt med deres varme og underholdende koncerter.
Efter mere end 800 koncerter i ind- og udland, er trioen et yderst velfungerende og charmerende koncertbekendtskab.
Kristian Lilholt er en fremragende musikmager, hvis musik har en sjælden melodisk nerve og teksterne et
varmt, lødigt og vedkommende indhold.
Trioen Kristian Lilholt, Ida Friis Virenfelt og Lasse Jørgensen er i stand til at spille sig rundt i det meste af Kristian Lilholts mange-farvede musikalske palet. Lasse Jørgensen kan spille på det meste og Idas varme
stemme er prikken over det berømte i.
Billetsalg:
Billetter á 100 kr. kan købes ved at ringe til Anette Riisgaard på mobil 30343718 mellem kl. 10 - 16 på
hverdage.
Evt. resterende billetter sælges ved indgangen på koncertdagen fra kl. 19
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Lørdag den 3. november kl. 9.30 – 13.30
i Malling Sognegård

Højskoledag:
” Livet - det dejligste eventyr.
Kristendommen i H.C. Andersens forfatterskab”
v. Kaj Mogensen

H.C. Andersen skrev i sin selvbiografi ”Mit Livs Eventyr”: ”Mit Livs Historie vil vise Verden, hvad den siger mig: der er
en kjærlig Gud, der fører alt til det Bedste”. Troen på at Gud er kærlighed, at Gud har skabt os mennesker i sit billede,
og at Gud elsker alle mennesker, er den røde tråd i H.C. Andersens digtning.
Det er H.C. Andersens tro, som han enkelt og dybt udfolder i eventyr og historier, digte, dramaer og romaner. Denne
tro sættes bestandigt på prøve. H.C. Andersen vil fastholde den kristne tro og det kristne håb midt i erfaringen af tilintetgørelse og død. Han tror på, at Bibelen og naturen er Guds åbenbaringer.
Der er en sammenhæng mellem skabelse og Guds nådige forsyn. Han vil med sin digtning forkynde Guds kærlighed.
Han forkynder Jesus som frelser og forsoner, og han betoner sammenhængen mellem Gudstro og etik. For H.C. Andersen er kristendommen ikke et system eller færdige meninger, men liv og glæde. Han tager afstand både fra stiv ortodoksi og ateistisk materialisme. Han ser sammenhængen mellem følelse, fantasi og fornuft. For ham hører tro og viden sammen.
I foredraget belyses dette ved en fortolkning af H.C. Andersentekster - både kendte og mindre kendte. Som H.C. Andersens forfatterskab vil også foredraget oplyse og oplive, være til trøst og glæde.

Program for dagen:
9.30 - 9.45
Velkomst og højskolesange
9.45 - 11.30 Foredrag (med strække-ben-pause indlagt)
11.30-12.30 Frokost
12.30-13.30 Afrunding og spørgsmål mm.
Højskoledagen afvikles i samarbejde med Fælles Fritid.

Pris for deltagelse inkl. frokost og kaffe: Kr. 75
Tilmelding på tlf. på tlf. 8693 1697 eller pr. mail til lisa.Locht@gmail.com

Søndag den 4. november kl. 11.00
i Malling Kirke
Allehelgensgudstjeneste
Ved gudstjenesten på Alle Helgens Dag mindes vi vore
afdøde kære.
Søndagens særlige karakter fastholdes i en
vekselvirkning mellem tekstlæsninger fra Bibelen,
salmer, bøn og stilhed.
Oplæsning af navne på alle, der er bisat eller begravet
fra Malling Kirke siden allehelgensdag i 2017, er en
del af gudstjenestens forløb.
Ingen dåb ved denne gudstjeneste.
Efter gudstjenesten serveres kaffe i våbenhuset.

Tirsdag den 6. november kl. 19.00
i Malling Sognegård

Livestreaming af foredrag:
”Om hvad det er i vores celler der gør at vi ældes”
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Lektor i molekylærbiologi Tinna Stevnsner og lektor i biogerontologi Suresh Rattan fortæller om hvad det
er i vores celler der gør at vi ældes. Forskningen har vist at der ligger flere fælles mekanismer bag aldring,
men det er bemærkelsesværdigt hvor forskelligt alderen påvirker hvert enkelt af os individer.
Anden del af foredraget holdes på letforståeligt engelsk, men alle teksterne på skærmen vil være skrevet
på dansk.
Et samarbejde med Aarhus Universitet

Fri entré

Lørdag den 10. november kl. 17.30
i Malling Kirke og Sognegård
Andagt og andesteg
Malling Kirke indbyder til en stemningsfyldt aften i anledning af Mortensaften.
Der indledes med en kort andagt i kirken, hvorefter der vil blive serveret stegt and
med godt tilbehør i sognegården.
Kom og vær med til en hyggelig aften – og tag familien og naboen med.

Tilmelding er nødvendig pr. mail senest den 1. november 2018 på tlf. 8693 1697 eller pr. mail til
lisa.Locht@gmail.com
Pris inkl. et glas vin eller øl/vand: Voksne kr. 100, børn fra 7.pr kr. 50.
Børn under 7 år spiser gratis.

Tirsdag den 13. november kl. 19.00
i Malling Sognegård

Livestreaming af foredrag:
” Om hvordan vulkanudbrud – særligt i forhistorisk tid –
har ændret menneskets historie”

Professor i miljøhumaniora Felix Riede og professor i geoscience Christian Tegner fortæller om hvordan
vulkanudbrud – særligt i forhistorisk tid – har ændret menneskets historie. Hør fx om hvordan vulkanudbrud ændrede handelsruter og magtbalancer i Europa og Norden.
Et samarbejde med Aarhus Universitet

Fri entré
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Torsdag den 15. november kl. 14.30
i Malling Sognegård

Torsdagstræf:
’’ Den livskraftige Grundtvig ” v. Thorkild C. Lyby
Man han kaldt grundtvigianismen ”den glade kristendom”. Man har
set den som livsglad, kulturåben og antipietistisk. Mens dette ikke
er forkert, kan det med tiden glide ud i noget, der ligner ”den bløde
mellemvare”. Men Grundtvigs egen kristendom bygger på en meget
markant og meget original teologi. som han nåede frem til gennem
en lang og dramatisk udvikling fra det ene ekstreme synspunkt til
det andet. Idet foredraget kort vil skitsere denne udvikling, vil det
desuden søge at vise, hvordan denne teologi har kunnet ligge til
grund for både hans livsbekræftende kristendomssyn og hans frie
og folkelige kultursyn, der har haft afgørende betydning for dansk
åndsliv lige siden.
Thorkild C. Lyby, f. 1930. Student fra Nykøbing Mors 1950, cand.
theol. fra Aarhus Universitet 1957, højskolelærer Ask 1958-62, lektor i kirkehistorie ved Aarhus Universitet 1962-2000, dr. theol. 1993,
hjælpepræst i Astrup-Tulstrup-Hvilsted 1976-86. Bor i Ask.

Ingen tilmelding – mød blot frem i sognegården.
Pris for kaffe med brød kr. 25

Søndag den 18. november 2018 kl. 15.00
Gudstjeneste i børnehøjde i Malling Kirke
”Maria og Englen” – en fortælling om englen og en bonusfar
- en børnevenlig og musikalsk gudstjeneste v. Tine Mynster
For længe, længe siden gik Maria rundt i et land
langt herfra. Hun var glad og havde et dejligt liv –
det varede nemlig ikke længe inden hun skulle giftes med Joseph. Så Maria var meget glad.
Pludselig en dag da Maria var alene i huset, kom
der en engel på besøg. Ikke bare sådan en lille en
med pjuskede vinger – men en stor og flot engel
med vinger der var blanke og en glorie oppe over
hovedet der strålede, så Maria næsten ikke kunne
se ud af øjnene. Hun blev meget forskrækket og
nok også lidt bange, men englen sagde til hende…….
Velkommen til en gudstjeneste i børnehøjde – Tine
synger og fortæller om Maria og Englen i et enkelt
og umiddelbart sprog, og bruger sin erfaring fra
mere end 20 år musikformidling til børn og deres
voksne.
Som performer og kirkemusiker kan hun formidle
både sange og salmer så nutidens børn og voksne
bydes indenfor i salmernes fælles rum.
Tine Mynster har en lang række udgivelser bag sig
blandt andet Himmelsejlet (2014) og Engledans
der udkommer i efteråret 2017. Disse to produktioner indeholder nye fortolkninger af kendte salmer
samt sange Tine Mynster har skrevet til brug i og
omkring kirkelivet.
Fri entré
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Mandag den 19. november kl. 13.00
i Malling Bio og Malling Sognegård

Bio 13
Bio 13 er et samarbejde mellem Malling Bio og sognene i Malling og Beder.
Først film i Malling Bio, dernæst hygge og filmsnak og kaffe i sognegården.
Ingen tilmelding
Pris for film og kaffe: Kr. 70– betaling ved billetlugen i Malling Bio.

Tirsdag den 20. november kl. 19.00
i Malling Sognegård

Livestreaming af foredrag
” Om antistof”

Professor i fysik Jeffrey Hangst fortæller om antistof, som ifølge de nuværende teorier, er et perfekt
spejlbillede af det almindelige stof som vi selv består af og som omgiver os i vores velkendte verden. For
at teste forskelle på stof og antistof er der flere forsøg i gang på CERN – Jeff Hangst er leder af et af de
mest succesfulde.
Et samarbejde med Aarhus Universitet

Fri entré

DECEMBER
Søndag den 2. december 2018 kl. 11.00
i Malling Kirke

Adventsgudstjeneste

Advent markerer det kirkelige nytår, men der er også tiden inden jul: En ventetid og
en forberedelsestid.
Gudstjenesten på denne 1. søndag i advent markerer på festlig vis det nye kirkeårs
begyndelse.
Kirkens børnekor og ungdomskor synger for på både gamle og nye adventssalmer.
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Søndag d. 16. december kl. 19.30
i Malling Kirke

Julekoncert – med Chrysilliskoret

Chrysilliskoret synger julen ind med stemningsfyldt julemusik og publikum inviteres
til at synge med på julesalmer.
Koret akkompagneres af David Peter Schmidt og Lisbeth Graakjær er dirigent.
Fri entré

UDSTILLINGER i Malling Sognegård
1. september – 11. oktober 2018:
Maleriudstilling med kunstgruppen gangART.
Gruppen består af 13 medlemmer, der holder til på ”Malling Aktivitetscenter.

15. oktober – 30. november 2018:
”Hvem tager skrallet”
Udstilling med værker fra Det kreative Værksted
Det kreative værksted vil i efteråret have fokus på ”hvem tager skrallet ”
De vil samle skral, noget for at se hvor meget vi forbruger, og de vil prøve at bearbejde plastik materialet,
så det kan genbruges i ny form til små skulpturer.
Deres udstilling i sognegården vil være tegninger/ de laver under vejs. Samt små skulpturer af genbrugs materialer.

Det kreative Værksted er en voksenskole for mennesker med udviklingshæmning.
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Kontaktoplysninger:

Sognepræst (Kbf.)
Christine Bugge
Tlf. 2423 0144
Email: cnb@km.dk
Sognepræst
Line Theresia Villefrance
Tlf. 2399 9099
Email: lts@km.dk

Kirkekontoret
Malling Kirkevej 3
8340 Malling
Tlf. 2130 9737
Email: mallingkirke@mallingkirke.dk

