Risskov

Kirke

Juli, august, september - Sommer 2019

Sognetur til Hjerting Kirke
og Tirpitz Museet
- se side 9

Himmellyd og Ganefryd
- se side 7

Nyt fra
Menighedsrådet
Menighedsrådsvalg 2020 vinker forude
Om et lille års tid, i september 2020, er der
menighedsrådsvalg. Det forestående valg vil
derfor få særligt fokus på forskellig vis i kirkebladet frem til september 2020.
På side 4-5 i dette blad tegner provst Esben Thusgård et billede af folkekirkens udvikling over tid fra version 1.0 til version 3.0.
Med afsæt i denne historiske ramme vil vi i
de næste blade zoome ind på Risskov Kirke og
sætte spot på livet i og omkring kirken.
Hvad foregår der i Risskov Kirke? Hvad
tager et menighedsråd sig af? Hvad laver de
frivillige? Hvordan arbejder kirken sammen
med lokalsamfundet?
I løbet af foråret 2020 følger vi op med en
række foredrags- og debatarrangementer om
folkekirken, dens opgave og rolle i et moderne
samfund. Mere om dette følger i kommende
blade og på hjemmesiden.
❚

Ny hjemmeside
I skrivende stund arbejder vi på højtryk på en
ny hjemmeside for Risskov Kirke. Efter projektplanen skal den være klar 1. maj, og den er
derfor i luften, når dette blad udkommer. Der
bliver dog en periode med mange redigeringer og ændringer på siderne de kommende
måneder, så hav venligst tålmodighed med siden henover forsommeren. Vi håber på et
godt og brugervenligt slutresultat.
❚

Sæt kryds i kalenderen
Det åbne menighedsmøde afholder vi igen i
år i forbindelse med en kirkefrokost efter
gudstjenesten søndag d. 22/9-2019. Læs mere
om dette i næste blad og på hjemmesiden efter sommerferien.
❚
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Den danske folkekirke version 1.0, 2.0 og 3.0
Folkekirken har igennem tiderne
fundet nye måder at udfolde sig
på. Samfundet har udviklet sig fra
landbosamfund, industrisamfund
til velfærdssamfund og udviklingen
har også påvirket kirken. Mange
har et billede af kirken, som den
var engang, men hvordan er folkekirken i dag, og hvor er den på vej
hen? Hvilke bevægelser og forandringer er der og hvordan ser mon
folkekirkelig organisation og styring ud i fremtiden?

Den lokale kirkelige myndighed var såle-

præsterne bringer sin teologiske faglighed i

vi i gang med at holde op med. Nu skal vi

spil med læreren, pædagogen eller sygeple-

om Folkekirke 3.0 som netværkskirke, tanker,

handler om at få folk ind i sognegården, få

som kommune træde et skridt tilbage og

jersken, og samtaler om de grundmenneske-

der kan ses som beslægtede med de refor-

fat i de unge, som det ofte hedder.

lade borgerne komme til”.

lige vilkår, som alle, også i deres professio-

matoriske ideer om det almene præstedømme

nelle virke i lokalsamfundet, møder.

og det myndige lægfolk. Ikke som en direkte

af sognegården, som får sin storhedstid. Det

og cirkulære. Sådan kunne den kirkebogsførende sognepræst afgøre, om den ene eller
den anden havde ret til kirkelig betjening og

I centrum er nu ikke sognet alene, men

hvad der ellers skulle afgøres. Her udfoldede

medlemmerne, og præsten kan de altså sta-

kommune med folkekirke (hvor folkekirke

sognepræsten sin faglighed som liturg og

dig møde under gudstjenesten og de kirke-

her betegner organisationen og ikke ”de lev-

til at sætte og præge den lokale dagsorden,

prædikant.

lige handlinger, men især i sognegården.

nede sten)?

for hvordan bydelen eller lokalsamfundet bli-

På den måde var alt godt, og folk vidste

Hvor interessen i kommunerne og staten

Hvad sker der, hvis vi i citatet erstatter

”Vi har bildt os selv ind, at vi fra folkekir-

ver og vedbliver med at være et trygt sted at

nu retter sig mod de frivillige, nærområdet

ken alene vide, hvad medlemmerne har brug

leve, hvor man har let ved at mødes. Det gør

forstået: de kom om søndagen og forstyrrede

og netværk er spørgsmålet – kan folkets

for. Det er vi i gang med at holde op med. Nu

Folkekirke 3.0 både ved at åbne dørene op i

ellers ikke, og ikke uden for træffetid – hver-

kirke bevæges endnu engang? Kan Folke-

skal vi som folkekirke træde et skridt tilbage

sognegården og i kirken for at være nysger-

dage 11-12, mandag fri.

kirke genfindes i en ny version?

og lade medlemmerne komme til”.

rige på, hvad andre tænker om alle de

Kirken i Danmark har altid bevæget sig og

Den danske folkekirke 2.0

Den danske folkekirke 3.0.

3.0. Og det vil vise sig, at 3.0 udgaven ikke al-

fred, som alle mennesker til alle tider har

antaget forskellige former. Den har som in-

Efter 1970 træder vi så småt ind i ”det mo-

Med seneste kommunalreform fra 2007

ene er et barn af tænkningen om og udviklin-

stillet. Folkekirke 3.0 vil ikke kun være ste-

stitution og organisation aldrig stået stille,

derne samfund”, hvor servicen i velfærds-

ændrer kommunernes måde at styre og or-

gen af den kommunale styring og politik. Her

det, hvor det sker. Men er optaget af, også at

men har forandret sig fra katolsk tid over re-

samfundet til borgeren/forbrugeren kommer

ganisere sig på. Fra udelukkende at være le-

retter organisationen sig mod folket lokalt.

bringe disse spørgsmål ud af krypten, ud på

formation via enevælde til at finde nye for-

i højsædet.

verandør af velfærdsydelser er kommunerne

Her anes de første konturer af Folkekirke

præget af demokrati.
Folkekirken har i omskiftelige tider

Folkekirke 3.0 kan stå selv, som en teolo-

spørgsmål om håb, mening, afmagt, sorg og

den anden side af sognegårdsmuren. Ud og
overalt, hvor to og tre er forsamlet.

også blevet optaget af lokalsamfundet. Af li-

gisk og folkekirkelig reflekteret praksis, der

samme. Folkekirkemedlemmet får en ny op-

vet mellem husene, af at øge kendskabet til

ikke måler sin succes i, hvor mange der kom-

En af de afgørende indsigter for Folke-

mærksomhed, da det netop er medlemmet,

hinanden lokalt og på tværs af mangfoldig-

mer til hvor mange arrangementer. Folkekir-

kirke 3.0 er, at den aldrig taler ud fra et privi-

I folkekirken sker efterhånden det

løbende fundet nye måder at udfolde sig på.

der er i centrum for den service, man gerne

hed og forskellige ressourcer. For sammen-

kens legitimitet kan ikke længere aflæses af

legeret og eksklusivt ståsted, hvor man kan

Hvor samfundet har bevæget sig fra landbo-

vil levere. Det sker i folkekirken fra 80’erne

hængskraften og et solidarisk samfund giver

antal medlemmer eller aktiviteter, men af om

finde værdier eller viden, som alene findes

samfund, industrisamfund til velfærdssam-

og frem, hvor minikonfirmandundervisnin-

ikke sig selv. Jo stærkere et lokalsamfund er,

den gør en forskel i samfundet. Den vil i højere

på det sted. Den tør godt spørge, for den ved,

fund, har kirken tilsvarende bevæget sig.

gen, babysalmesangen og spaghettigudstje-

desto højere er trygheden for medborgerne

grad vende sig mod de lokalsamfund, som

at er der noget, folk ønsker når de kommer i

Hvordan kan Folkekirken komme til at se ud i

nesten går sin sejrsgang over det ganske

og den gensidige tillid.

den fra tidernes morgen var med til at bygge.

teatret eller museet, så er det teater og mus-

et netværkssamfund, som det vi møder i dag?

land. ”Sådan en aktivitet (service) må vi også

Folkekirke 3.0 vil ikke drage til sig og ind, men

eum. Og det samme ønsker de af kirken,

vende sig ud og være del af det lokale.

altså kirke.

Gennem de sidste 50 år har folkekirken,
med forsinkelse, forandret sig i takt med

Aarhus kommune har formuleret sig om

tilbyde”, det sikrer liv og vækst - i sogne-

det nye paradigme på følgende måde: ”Vi har

gården.

bildt os selv ind, at vi fra kommunen alene

omverdenen. Kan vi finde et fælles sprog om
de bevægelser og forandringer, kan vi også

Folkekirke 1.0

Folkekirke 2.0

Folkekirke 3.0

Folkekirken er

Myndighed/ øvrighed

Organisation

Del af lokalsamfund

Folkekirken er
optaget af

Vejledninger, cirkulærer
og regulativer.

At alle får det samme

At være del af lokalt
netværk / civilsamfund

komme til at tale om fremtiden og hvordan
en folkekirkelig organisation og styring kan
komme til at se ud.

Den danske folkekirke 1.0

Folkekirken retter
sig mod

Sognet

Der var engang en kirke, en præst og et sogn,

Udtryk

var før 1970’erne, hvor der jævnt hen var
sammenfald mellem den kommunale struktur og sognet. Man benævner det for ”det
traditionelle samfund”. Samfundet var hierarkisk opbygget, man tænkte hierarkisk og
fandt sin plads.
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Hierarkiet erstattes af netværk. Her tilde-

I kirken er der ikke eksperter, som har

les man ikke en plads, men må tage den. Fol-

monopol på et særligt menneskesyn, læren

kekirke 3.0 retter sig følgelig ikke alene mod

om Gud, eller hvor man kan hente svar på

sognet eller medlemmerne, men mod civil-

det meste. Eksperter på livet og det med Gud

samfundet, de lokale netværk. I den forstand

er vi alle. Derfor stiller version 3.0 i sin om-

er der meget at genfinde fra tiden med Folke-

verden flere spørgsmål end den leverer svar.

kirken 1.0, hvor præsten og kirken var del af

For nysgerrigheden efter at blive klogere på

det, der bandt sognet sammen. Man er opta-

livet, hinanden og Gud driver Folkekirke 3.0 i

Medlemmer, der bor i
sognet

Potentielt alle

Højmesse og kirkelige
handlinger

Kirkelige aktiviteter

Stiller spørgsmål /
rammer / faciliterer

get af fællesskab, at skabe rammer for og/el-

retning af nye partnerskaber, nye spørgsmål

ler bidrage ved at gå i partnerskaber med de

man kan bidrage til svar på, nye formater for

Præsten møder du i
forbindelse

Prædiken

Prædiken/ undervisning/ isjælesorg

Udfolder sig i netværk

foreninger og institutioner, der trives omkring.

samvirke.

Succeskriterie

At det sker

Kvalitet / høj
medlemspct.

Deltagelse &
inddragelse

Hvor
Hvad forkyndes

I kirkerummet
Gud Fader

I kirke & sognegård
Sønnen - Jesus Kristus

Kirke og hvor som helst
Helligånden – Den treenige Gud

hvorfra alle søgte det samme sted hen. Det
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Eller når menighedsråd og andre er med

”hvad de skulle bruge en præst til ”, under-

mer for organisering og styring i et samfund

For mig at se ligger der i disse forestillinger,

vide, hvad aarhusianerne har brug for. Det er

Interessen for service viser sig i bygning

des optaget af sognegrænser, vejledninger

I dag er folkekirkens plads i lokalsamfun-

Sådan vil Folkekirke 3.0 bevæge sig -

det ikke givet på forhånd. Det ved Folkekirke

igen. Ikke ved at forøge aktiviteterne, men

3.0. Den ved, at folkekirkens plads gives, når

ved at være en del af lokalsamfundet, og

den involverer sig. Når den stiller sin faglig-

sætte de spørgsmål, der angår os dybest, på

hed og faciliteter til rådighed. Som når

den fælles dagsorden.

følge af disse ideer, men som en aktuel udfoldelse af netop det almene præstedømme.

Provst og projektleder Esben Thusgård ❚

Om projektet Kirken i Byen
Hvor mennesker lever og bor, skal Folkekirken også være. De største byer i
Danmark oplever stor vækst, nye bydele skyder op, gamle kvarterer fortættes, og industrigrunde i byerne ryddes
til fordel for boliger og institutioner.
Folkekirken skal være en del af denne
udvikling, som inspiration og kritisk
medspiller, så byen bliver ved at være
et godt sted for mennesker at leve i.
I den fælles by har Folkekirken altid
haft en vigtig placering og betydning,
som det centrale sted, man mødes og
taler om de spørgsmål i livet, der angår
os dybest. I byen er der fortsat brug for
steder, der samler, hvor man kan
tænke, undre sig, hvor man udfordres
af andre, er med til at gøre en forskel,
og hvor man kan søge fællesskab.
Biskop over Aarhus Stift, Henrik
Wigh-Poulsen, har indsat provst, Esben
Thusgård som projektleder for projektet Kirken i Byen. Projektet er et
tværorganisatorisk projekt mellem
Stift, provstier og menighedsråd i Aarhus Kommune, med samarbejdspartnere, der favner Aarhus Universitet,
Aarhus Kommune, byplanlæggere, arkitekter og entreprenører.
Kirken i Byen ønsker at belyse og
undersøge, hvordan Folkekirken kan
placere sig i byer i rivende udvikling og
bidrage til livet mellem husene i byen.
(https://aarhusstift.dk/kirken-ibyen/om-kirken-i-byen)
❚
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Gudstjenester
Bedre
Juli
Søndag d. 7. juli
3.søndag e. trin Luk.15,1-10

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Karen Margrethe Trolle Viholm
Søndag d. 14. juli
4.søndag e. trin Luk.6,36-42

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
Søndag d. 21. juli
5.søndag e. trin Luk.5,1-11

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Søndag d. 28. juli
6.søndag e. trin Matt.5,20-26

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær

Søndag d. 18. august

Søndag d. 15. september

9.søndag e. trin Luk 16,1-9

13.søndag e. trin Luk 10,23-37

Kl. 10.00 Gudstjeneste

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Susanne Kramer Madsen

v. Hanne Marie Houkjær

Søndag d. 25. august

Søndag d. 22. september

10.søndag e. trin Luk 19,41-48

14.søndag e. trin Luk.17,11-19

Kl. 10.00 Gudstjeneste

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Susanne Kramer Madsen

v. Susanne Kramer Madsen

Tirsdag d. 27. august

Tirsdag d. 24. september

Kl. 11.00 Høstfest på Jasminvej

Kl. 14.00 Gudstjeneste på Hørgården afd.19

Kl. 14.00 Gudstjeneste på Hørgården afd.15

v. Susanne Kramer Madsen

Himmellyd og
Ganefryd
Himmellyd & Ganefryd torsdag den
26. september kl. 17.00 – Tak for mad!
Tænk engang, hvis havren på marken ikke vokser, som den skal, så den
kan høstes? Hvad vil der så blive af
havregrøden?
Tænk engang, hvis æbletræernes
æbler ikke bliver modne og søde, men
bare sure og hårde? Hvordan skal vi så
få lavet æbletærte og æblekage og æblebåde?

v. Hanne Marie Houkjær
Torsdag d. 26. september
Tirsdag d. 29. august

kl. 17.00 Himmellyd & Ganefryd

Konfirmandstartsgudstjenester

v. Susanne Kramer Madsen

Kl. 17.00 Risskov Skole
Kl. 19.00 Strandskolen

Søndag d. 29. september
15.s.e. trin Matt.6,24-34

Lørdag d. 31. august

Kl. 10.00 Gudstjeneste

Kl. 11.00 Dåbs- og familiegudstjeneste

v. Karen Margrethe Trolle Viholm

v. Karen Margrethe Trolle Viholm

August
Søndag d. 4. august
7.søndag e. trin Luk. 19,1-10

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Søndag d. 11. august
8.søndag e. trin Matt 7,15-21

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Karen Margrethe Trolle Viholm

September
Søndag d. 1. september
11.søndag e. trin Luk.18,9-14

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
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Til gudstjenester og arrangementer, som
Menighedsrådet står for, kan man blive
befordret til og fra kirke.
Bestilling på alle hverdage til kirkekontoret. Tlf. 86 17 99 33.
På lørdage eller tidlig søndag morgen kan
bestilling ske til Aarhus Taxa, Tlf. 89 48 48 48

Søndag d. 8. september

Børnekirke:

12.søndag e. trin Luk.7,31-37

I forbindelse med søndagsgudstjenesterne
er der børnekirke for de mindre børn i tidsrummet fra efter dåben i kirken og frem til
nadveren.

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
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Kirkebil:
Hvor er det godt, at kornet bliver
høstet, at æblerne hænger og bliver
modne, at vi kan trække gulerødder
op af jorden, og grave kartofler op.
Familiegudstjenestens tema er HØST
& MAD. Vi begynder i kirken kl. 17,
og efter en kort gudstjeneste på ca. 25.
min., er der mad til alle i sognegården.
Præst er Susanne Kramer Madsen ❚

Salmeleg og Salmedans og Rytmehans
- Sang og musik i kirken med de små
om mandagen
Salmeleg for dig og mig: 0-1 år
Musik, sang, rytmik og bevægelse.
Salmesang er et tilbud om en nær
stund med din baby i kirkens rum i
hyggeligt samvær med andre. Medbring en dyne eller et tæppe, I kan
sidde/ligge på.
Salmeleg ligger om mandagen og
begge hold begynder i slutningen af
august 2019 og inddeles efter alder
Hold 1: 9.30-10.15
Hold 2: 10.45 – 11.30
Salmedans og rytmehans
hold 1: 1-3 år
Med udgangspunkt i det lille barns
enkle univers synger vi sange og salmer, som man kan knytte lege, billeder og bevægelser til.
Salmedans ligger om mandagen
og begynder i slutningen af august
2019
Hold 1: 15.15-16.00
Salmedans og rytmehans
hold 2: 3-5 år
Begrebsverdenen udvider sig og vi lader fantasien tage os omkring. Vi taler om det vi synger om, gør og leger

og vi lærer musikkens grundelementer – puls, rytme og melodi at kende.
Salmedans ligger om mandagen
og begynder i slutningen af august
2019
Hold 2: 16.15-17.00
Se kirkens hjemmeside www.risskovkirke.dk for tilmelding og flere
informationer.
Lotte Føns og
Marie Elisabeth Juncker ❚

RISSKOV KIRKE · Sommer 2019

7

Sognetur til Hjerting Kirke og Tirpitz Museet
- med weekendophold på Løgumkloster Refugium

Højskoleeftermiddage

Basarkredsen
Basarkredsen mødes i sognegården
kl. 14.30 følgende torsdage i efteråret
2019:
8. og 22. aug
5. og 19. sept
3. og 17. og 31. okt
14. nov
Kom og vær med, hvis du har lyst til
strikke, hækle, brodere, sy eller har
gode ideer til julepynt, dekorationer

eller andre fine og sjove ting, som vi
kan sælge på basardagen d. 23. november.
Vi kan altid bruge flere hænder
både til forberedelserne før dagen og
til at hjælpe til på dagen.
Hvis du vil høre mere om basaren,
er du altid velkommen til at kontakte
Rie Vestergaard på
basarrisskov@gmail.com
Else Pedersen ❚

Gospelkoret Great Joy
Koret mødes igen efter sommerferien
d. 2. september kl. 19.30. Koret har
plads til flere glade gospelsingers, så
hvis du har lyst til at synge både svin-
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gende og stille gospel, så mød op.
Læs mere om koret på
facebook.com/ Great-joy-Risskov eller
kontakt koret på joy@gmail.com
Tage Svendsen ❚

Højskoleforedragene foregår i sognegården og er gratis, men husk en 20’er
til kaffe og kage.
Se program for alle efterårets højskoleforedrag i næste nummer af kirkebladet.
Højskoleudvalget ved Karen Lund,
Lene Hübertz, Ulla Scäfer

Tirsdag d 3.9. kl. 14.30
Det onde og Den Onde i bibelsk
belysning
Kirsten Nielsen
er tidligere
professor ved
Det Teologiske
Fakultet i Aarhus, hvor hun
har undervist i
faget Gammel
Testamente.
Hun har ikke
mindst beskæftiget sig med det bibelske billedsprog. Derudover har hun
interesseret sig for de bibelske forestillinger om Djævelen. I sit foredrag vil
hun vise, at forholdet mellem godt og
ondt ikke altid er blevet opfattet som
et rent modsætningsforhold. Ved at
skildre forholdet mellem Gud og Satan som et forhold mellem far og søn
lykkes det for bl.a. forfatteren til Jobs
Bog at give udtryk for den erfaring, at
godt og ondt, Gud og Djævelen, også
er ”i familie med” hinanden. Vi skal
høre om nogle af de billeder, Bibelen
anvender, når der tales om godt og
ondt, og hun vil drøfte, om det stadig
er muligt at tale om Djævelen som en
person.
❚

For tredje år i træk arrangeres en
forlænget weekend til Løgumkloster Refugium, denne gang fra
den 20. til den 23. september.
Fredag eftermiddag ankommer vi til
refugiet, hvor vi bliver indkvarteret og
over en kop kaffe får en orientering
om stedet og weekendens program.
Herefter er der tid til at finde sig til
rette inden middagen og aftenens
program, som byder på sang, fortælling og forberedelse til vores tur til
bunkermuseet Tirpitz ved Blåvand –
alt sammen ved Kirsten Bjerrum, stedets viceforstander.
Lørdag formiddag skal vi høre foredrag ved refugiets forstander siden
2015, Helle Skaarup. Helle har – med
afsæt i en af Grundtvigs højskolesange
– kaldt sit foredrag for ’Menneskelivet
er underligt – forunderligt’. Over
middag går turen til Schackenborg,
hvor vi skal se slottet, høre dets historie og drikke kaffe i slotscaféen, inden
bussen tager os med på tur i den sønderjyske marsk. Undervejs vil en stedkendt chauffør fortælle om egnens historie og natur, herunder ikke mindst
det rige fugleliv og fugletræk. – Vel
hjemme på refugiet skal vi om aftenen
synge og høre om ’Sønderjylland på
vers’ i selskab med musiker, sanger og
komponist Aksel Krogslund Olesen.
Søndag formiddag kører vi til Hjerting Kirke ved Esbjerg, hvor vi deltager i gudstjenesten. Kirken blev indviet i 1992 og er tegnet af Alan
Havsteen-Mikkelsen, som allerede inden han begyndte sit arbejde, vidste,

års vestkyst-historie: om mammutter,
tryllekunstnere og smuglere), og ikke
mindst Havets guld: en stor og smuk
samling rav. Vi får både en guidet
gennemgang og tid på egen hånd. –
På vej tilbage til refugiet drikker vi
kaffe på Billum Kro.
Søndag aften er der afsluttende
fælles middag med sang, forhåbentlig
godt humør og ’små indslag’.

at kirken skulle udsmykkes af Robert
Jacobsen. Deres fine samarbejde, hvor
kunstneren var med fra begyndelsen,
og ikke først kom ind i billedet i slutfasen, resulterede i, at Hjerting Kirke
nu fremstår som en af de smukkeste
og måske mest helstøbte kirker, som
er bygget i nyere tid. De store rustikke
figurer i korbuen er udført i ’gammelt
skrot’, som Jacobsen har fundet på
den lokale havn – og ud af dette
skrottede materiale er der, med inspiration fra fiskernes barske liv og afhængighed af havet, opstået nye forgyldte figurer, som relaterer til både
egnens folk og de bibelske personer.
Guldet eller forgyldningen symboliserer himlen eller himlens farve. – Efter
gudstjenesten nyder vi den medbragte
mad fra refugiet og hører om kirkens
liv og udsmykning.
Fra Hjerting går turen til det nye
bunkermuseum Tirpitz, som er tegnet
af arkitektfirmaet BIG og bygget direkte ind i klitterne, med marehalm
på de skrånende tagflader. Museet
rummer bl.a. udstillingerne En hær af
beton (Anden Verdenskrig, fortalt
gennem mennesker tæt på begivenhederne), Den skjulte vestkyst (20.000

Mandag afgår bussen, efter brunch,
igen mod Risskov, hvor vi forventer at
være inden kl. 13.
koster pr. person (inkl. bus· Turen
transport, ophold med fuld forplejning og program): 2.895 kr. i delt
dobbeltværelse – og 3.195 kr. i enkeltværelse.
er reserveret 20 værelser, som
· Der
kan bruges til enkelt- eller dobbeltværelser.
menighedsråd støtter turen
· Risskov
med et tilskud til transporten.
bus fra Risskov kirke den
· Fælles
20. sept. kl. 13 – og retur fra refugiet

·
·

den 23. sept. kl. 10.
Tilmelding: Løgumkloster Refugium, på tlf. 74 74 33 01– eller
mail@loegumkloster-refugium.dk
Nærmere oplysninger: Løgumkloster Refugium eller undertegnede.
Vel mødt!

Susanne Rysgaard
· Turleder:
Tidl. efterskolelærer og sognepræst
Mobil: 30 34 41 60 –
Mail: rysgaardsusanne@gmail.com ❚
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Er der mon en voksen til stede?
Det er et spørgsmål, der dukker
op, når børnene i sorggruppen i
Risskov fortæller om deres
hverdag
Alene i sorgen
Vi hører i sorggruppen igen og igen børnene fortælle om, hvor alene de føler sig i
sorgen. På de dårlige dage, hvor alting går
skævt. De dage, hvor de kommer i konflikt eller måske lige frem i fysisk kamp
med kammeraterne, sidder og hænger i
skolen med ondt i maven, i hovedet,
arme eller ben eller alle steder på en gang,
hvor de hele tiden kæmper med gråden,
hvor kammeraterne trækker sig, fordi de
tydeligvis ikke er godt selskab, men virker
trætte, indadvendte og modløse.
Og når vi spørger ind til, om der
mon kunne være en god kammerat, et
familiemedlem, en nabo, en lærer, en
pædagog i SFO, en træner eller andre
voksne i forbindelse med fritidsaktiviteter, som de kan læne sig lidt op af og
søge trøst hos på de dårlige dage, er svaret for langt de fleste børns vedkommende desværre nej.
Det er mange gode grunde til, at
børn, der har mistet, oplever at stå alene.
En af dem er, at børnene i forvejen føler
sig anderledes end kammeraterne på
grund af det tab, de har oplevet, og de
vil ikke risikere at denne følelse forstærkes og sætter derfor ikke sig selv på. De
længes efter det liv, som var før, de vil
være som alle andre og har ikke lyst til at
stikke mere ud. En anden grund er, at
de, der er tættest på barnet – familien og
familiens venner og måske naboer –
også er i sorg, og børnene tager derfor
hensyn til dem og holder egne følelser
og tanker for sig selv.
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Når det værste er sket
Endelig er det mange voksnes opfattelse,
at det er bedre ikke at spørge til hvordan
børn, der har mistet, har det, fordi det
kan gøre ondt værre. For et barn, der
har mistet sin far, mor, søster eller bror
er det værste sket. Det kan ikke blive
værre. Omsorgsfuld interesse fra omverdenen kan måske nok få tårerne frem,
men i langt de fleste tilfælde er det ikke
et udtryk for, at det ville være bedre at
lade børnene være og lade som ingenting som voksen. Mange sorgbørn har
det som Laura, der har mistet sin mor
og var med i sorggruppen for længe siden: ’det er som om der hele tiden løber
tårer på indersiden af mig og nogle
gange vil de bare ud af mine øjne.’
Tårerne er ikke det værste i børns verden, det er tavsheden.
Sorgen forsvinder ikke blot fordi vi
ikke taler med børnene om den, de må
derimod blot tumle med den alene.
Børn, der går i sorggruppe, deler byrden
med hinanden, men der er desværre
ikke sorggrupper til alle børn og for de
børn, der går i en sorggruppe udgør tiden i sorggruppen også kun en brøkdel
af børnenes tid og liv i øvrigt.

Synlige voksne
Derfor er det så vigtigt for børnene, at vi
voksne er til stede. At vi der kender
børn og familier, der har mistet, træder
til, så godt vi kan. Det kan vi gøre på
mange måder, alt efter hvor nære relationer vi har. Vi kan spørge direkte til,
hvordan barnet har det, hvordan det går
derhjemme. Vi kan være opmærksomme på de svære mærkedage: jul,
fødselsdage, dødsdagen, ferierne. Vi kan
dele vores egne gode og glade minder
om afdøde med barnet, foreslå en tur på

kirkegården med blomster eller andet,
se billeder sammen. Vi kan kigge forbi
med en pose boller eller en kage. I skolen, institutionen eller andre sammenhænge kan vi inddrage barnets erfaringer i et passende omfang og på en passende måde i forhold til relevante emner. Endelig må vi huske, at sorg tager
tid - også for børn. Der er stadig savn og
triste og svære dage og perioder efter
måneder og år.
For børnene handler det derfor først
og fremmest om at opleve, at døren til
pædagoger, lærere, fritidsledere, familien og dens venner og naboer står åben,
når de har brug for det.
Det handler om at vide, at der er nogen, som vil puste lidt, når længslen og
sorgen gør allermest ondt i hverdagen.
Vi kan ikke puste tabet væk, men vi kan
hver især løfte i fællesskab med børnene
og dermed være medvirkende til at sorgen på sigt bliver til at håndtere og bære
livet igennem.
Rie Vestergaard ❚

Sorggruppen i Risskov Sognegård er
et åbent tilbud til alle 7-11 årige børn
uanset tilknytning til folkekirken.
Gruppen er organiseret under Folkekirkesamvirket og sorggruppelederne
er uddannede og arbejder frivilligt.
Det er muligt at komme med i gruppen, så hvis du kender børn, der har
mistet og kunne have brug for dette
tilbud, er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere.
Eva Taps - evataps@gmail.com
Tlf. 28 45 79 40
Rie Vestergaard - rievester@gmail.com
Tlf. 21 63 53 83

Præster
Kirkebogsførende
sognepræst
Hanne Marie Houkjær
Gyldenrisvej 7
8240 Risskov
Tlf. 23 11 50 49
e-mail: hmho@km.dk

Sognepræst
Susanne Kramer Madsen
Skovbakkevej 33
8220 Brabrand
Tlf. 60 45 96 08
e-mail: skm@km.dk

Sognepræst
Karen Margrete
Trolle Viholm
Tlf. 52 50 32 43
e-mail: kamv@km.dk

Kirkekontor
Kordegn Lars Behrmann
Solbakken 2, 8240 Risskov
tlf. 86 17 99 33.
E-mail: risskov.sogn@km.dk
Åbningstid: mandag-fredag
kl. 9.30–12.30
Kirkegårdskontor
Kirkegårdsleder Bjørn Hessellund
Dinesen, Solbakken 2, 8240 Risskov,
tlf. 86 17 99 34.
E-mail: bd@risskovkirke.dk
Åbningstid: mandag-torsdag
kl. 12.30–13.30,
fredag kl. 11.30–12.30.
Kirkegårdslederen træffes i øvrigt
på kirkegården mandag–torsdag
kl. 7–15, fredag kl. 7–12.30
Organist
Erik Haumann, tlf. kirken 86 17 99 37.
E-mail: britt.trusbak.erik.haumann
@gmail.com
Kirketjener
Jan Kvistgaard, tlf. kirken: 86 17 19 86.
E-mail: jk@risskovkirke.dk
Lisa Kock Nielsen, tlf. kirken 86 17 19 86
E-mail: lisaknielsen@gmail.com

Pilgrimspræst
i Aarhus Stift
Elisabeth Lidell
Tlf. 22 37 19 50
e-mail: elisabeth@lidell.dk
www.elisabethlidell.dk
www.pilgrimsvandring.dk

Menighedsrådets formand
Rie Vestergaard,
Casper Møllers Vej 21,
8240 Risskov,
tlf. 21 63 53 83.
E-mail: risskovmr@gmail.com

Børne- og ungdomskor
Korleder Britt Trusbak Haumann,
tlf. 86 17 73 01 og 22 89 46 13
britt.trusbak.erik.haumann@gmail.com
Århus Y’s Men’s Club „Nordstjernen“
Marinus Hansen, Krathusvej 18,
8240 Risskov, tlf. 86 17 85 08
De grønne pigespejdere
www.pigespejder.dk/risskov,
Gruppeleder: Desirée Nyborg,
tlf. 86 26 29 02, mobil: 24 44 54 02.
E-mail: desireenyborg@gmail.com
Ellevang-Risskov FDF
www.fdfellevang.dk,
Kredsleder: Margrete Aakjær Christiansen,
tlf. 30 28 82 40, E-mail: aakjaer.c@gmail.com
Besøgstjenesten
Kontaktperson: Ellen Michelsen,
tlf. 86 17 79 43 / 40 19 75 28
Babysalmesang
Ved Lotte Føns
Tilmelding på kirkens hjemmeside: www.risskovkirke.dk
Sorggruppe for børn
Sorggruppen for børn mellem 7–12 år
Rie Vestergaard:
E-mail: rievester@gmail.com, tlf. 21 63 53 83.
Eva Taps
email: evataps@gmail.com, tlf. 28 45 79 40
Gospelkor
www.facebook.com/GreatJoy/Risskov
Korleder Nana Lærke Petersen
E-mail: gospelkoretgreatjoy@gmail.com
Basarkredsen
Else Pedersen, tlf. 86 21 36 52
Forum for singler:
Jytte Feddema, tlf. 86 17 42 78
Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev om
kommende arrangementer og gudstjenester på
www.risskovkirke.dk

Næste blad
Deadline for stof til bladet: xx
Sendes til Rie Vestergaard: villakirken@gmail.com
Ansvarshavende:
Anne-Marie Frederiksen og Rie Vestergaard

www.risskovkirke.dk
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Har du tid og lyst til at være besøgsven?
Så har besøgstjenesten brug for dig
Besøgstjenesten ved Risskov Kirke er en gruppe af
frivillige, der tilbyder at besøge mennesker, der på
grund af ensomhed, manglende kræfter, dødsfald
blandt de nærmeste, skilsmisse eller andet ønsker
sig en besøgsven.
Besøgstjenestens kontaktpersonen formidler
kontakten mellem besøgsvenner og de, der gerne
vil have besøg. Der er til stadighed brug for både
mænd og kvinder, som regelmæssigt kunne tænke
sig at besøge et andet menneske. I det første besøg
deltager kontaktpersonen og besøgsvennen, og her
aftales besøgstider ligesom gensidige forventninger
og ønsker vendes.
Der er i øjeblikket 14 besøgsvenner i gruppen,
som mødes en gang om året og udveksler erfaringer som besøgsven.
En af de fælles erfaringer, som alle besøgsvenner
er enige om, er, at besøgene er til gensidig glæde og
inspiration. Det er ikke kun den, der får besøg, der
glæder sig - også for besøgsvennen er det givende

TAK
10,5 millioner gode kroner
blev der samlet ind i Danmark i forbindelse med
året sogneindsamling for
Folkekirkens Nødhjælp d. 10. marts. Stor tak til
alle, der mødte op og tog en gåtur rundt i sognet
og tak til alle der tog venligt mod indsamlerne og
gav et bidrag. 16.327 kroner blev talt op i kontanter på dagen, dertil kommer de mange mobilpaybeløb og giroindbetalinger, som vi ikke kender, da
de ikke gøres op på sogneplan.
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at dele en lille del af sin tid med et andet menneske.
Hvis du har lyst til at være besøgsven eller vil
vide mere, er du velkommen til at kontakte undertegnede.
Ellen Michelsen
Tlf: 40 19 75 28 eller mail: ellen.m@outlook.dk ❚

Pengene fra årets indsamling går til at skabe
klimaløsninger i verdens fattigste lande. Folkekirkens Nødhjælp oplever hver dag, hvordan verdens
fattigste lider hårdest under klimaforandringerne.
De har svært ved at dyrke jorden på grund af
tørke, og de lever under konstant trussel fra oversvømmelser og andre naturkatastrofer, der enten
forstærkes eller forårsages af klimaforandringerne.
Vi ses igen søndag d. 8. marts 2020.
På indsamlingsgruppens vegne
Rie Vestergaard ❚

