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Gospelkoncert
- se side 8

At blive væk…
D

et kan være helt fortryllende at
“blive væk” i noget. Følelsen af at
man for en stund nærmest har det,
som om man er til stede i en anden
virkelighed. Som når vi i ferier tager
afsted mod fjerne himmelstrøg, eller
når vi lader os hengive til hverdagsglemslen derhjemme i havestolen nyder forårssolens varme timer!
Ferier kan skabe fortryllende øjeblikke, hvor man “bliver væk”. Og
sådan kan oplevelsen opstå i mange
andre dele af livet: i mødet med et andet menneske, i indtrykket fra en sætning, et ord, en tanke; i udtryk fra kunstens verden: et billede, et stykke musik
eller i litteraturen. Jeg holder selv af,
når en fortælling åbner en anden verden, mennesketyper og begivenheder,
man kan lade sig fortrylle af og “blive
væk i”. Om det er Astrid Lindgrens

Ronja Røverdatter med forårsskrig og
rumpenisser eller den norske Karl Ove
Knausgaards sproglige finurligheder!
Det kan være så ganske fortryllende at
“blive væk”.
Man kunne fristes til at spørge,
hvorfor det er så dragende og sommetider kan føles som en nødvendighed at
“blive væk” i hverdagen? Som om vi
nærmest flygter! Men fra hvad? Vores
forpligtelser og bånd? Vores børn? Hverdagen? Arbejdet? Vi har jo selv fyldt
vores liv med alt det. Hvorfor så flygte?
Måske skal man ikke tænke om det
som en flugt – måske er det netop en
del af hverdagen, at vi af og til finder
huller, hvor vi kan “blive væk”. En del
af menneskelivet. En forfatter mener,
at romanen kan give mennesket et
slags imaginært paradis. Et rum, hvor
man er fri til at få nye perspektiver på

sig selv og sin omverden. Et frit rum, et
erkendelsesrum, hvorfra man vender
styrket tilbage til hverdagen.
Jeg tror, det er vigtigt med de rum.
Og de kan se vidt forskellige ud; om
det er litteraturens imaginære paradis,
små lommer af hverdagsglemsel, kaffepauser, tid med forårssolen i havestolen, lange ferier eller om det er det rum
af perspektiv på hverdagen, som troen
kan være.
Det er nødvendigt at lade sig nære
af hverdagen, som den er, og samtidig
bruge evnen til for en stund at ”blive
væk”. I hverdagen kan små og sommetider lidt større øjeblikke, hvor vi “bliver
væk”, berige os, så vi kan vende tilbage
med et nyt blik på den hverdag, som er
en del af livet. Rigtig glædeligt forår!
Karen Margrethe Trolle Viholm ❚

Nyt fra
Menighedsrådet
Menighedsrådet har på sit møde
d. 14. november 2018 konstitueret sig på
følgende vis:
Formand: Rie Vestergaard
Næstformand: Knud Moos
Kontaktperson: Knud Moos
Kasserer: Bjarne Haubo Christensen
Kirkeværge: Ole Bjerre Horsholt
Menighedsrådsmøder i 2019:
9/1, 20/2, 13/3, 10/4, 8/5, 12/6, 14/8,
11/9, 9/10, 13/11, 11/12.
Møderne afholdes onsdage fra
18.45-21.30 i sognegården.
Rie Vestergaard ❚

Basaren
MANGE, MANGE TAK FOR HJÆLPEN.
Julebasaren i Risskov Sognegård 2018
blev endnu en god basardag med mange
gæster og et flot overskud på 50.000,
som nu er fordelt til mennesker i nød i
Syrien (via Danmission) og i Århus (via
Kirkens Korshær) samt til det frivillige
børne- og ungearbejde i sognet (via
FDF/De grønne piger) Vi glæder os over
resultatet og sender en stor tak til alle,
der kom på dagen, alle der støttede med
gaver og alle de frivillige, der hjælper til
hvert år. Vi vender tilbage næste år og
håber på støtte og talstærkt fremmøde
til Basar 2019.
På basarkredsens vegne
Rie Vestergaard ❚
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Koncerter
Tirsdag d. 19. marts kl. 19.30

Orgelmusik
af J.S. Bach
Ganske sigende har kravene til hvad
man skulle fremføre ved en dansk organisteksamen i kunstspil i mange år
heddet: et stykke af Bach - samt ét
komponeret før og ét efter Bach!
Så centralt står denne komponist i
orgellitteraturen, og det af flere
grunde. Bach besad et indgående
kendskab til musikken fra den tidlige
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barok og op til sin egen tid. Han var
ligeledes en af de første, som var velbevandret i forskellige europæiske
landes orgelmusik. Han kopierede
mangt et stykke (i håndskrift!) og
havde en repræsentativ samling af
fremmed musik, som han i sine egne
kompositioner forholdt sig til. Og endelig var han dybt forankret i den
protestantiske tradition - den lutherske koral, som han til stadighed varierede og arbejdede med i al sin kirkelige musik - kantater, passioner, oratorier og orgelkoraler. En rigtig stor del

af denne tradition lever i dag i bedste
velgående også i den danske folkekirke.
Denne aften er det Hanne Kuhlmann, der er domorganist i København, som vil fremføre et program,
der udelukkende består af musik fra
Bachs hånd. Hanne Kuhlmann er uddannet i Danmark, Frankrig og England og har vundet priser i mange internationale orgelkonkurrencer samt
spillet koncerter i en lang række
lande.
Erik Haumann ❚

Tirsdag d. 16. april kl. 17.00-17.30

Tirsdag d. 14. maj kl. 17.00-17.45

Påsken i musik

Forårskoncert i
sognegården:

Den kristne kirke har altid haft en
udpræget brug af musik i sine ritualer. Fra oldkirkens enstemmige
sang til middelalderens og barokkens stadig mere kunstfærdige og
udtryksfulde kompositioner, som
finder deres kulmination i værker
fra romantikken. De forskellige kirkelige retninger har også i nogen
grad deres eget musikalske udtryk hvis man skal sætte det lidt på spidsen, så kan man tale om det dagslyse og karske i den protestantiske
tonekunst og det mere stemningsmættede og svævende i den musik,
som knytter sig til den katolske
kirke.
Hver tid i kirkeåret har sit udtryk - en musik, som man i gudstjenestesammenhæng og i høj grad
som koncert-fænomen har brugt
til at komme tættere på især højtiderne. Her kan man f.eks. tænke på
Bachs passioner, som har givet komponisten betegnelsen "den femte
evangelist". Musikken i sig selv kan
fortælle de dybe historier - som et
supplement til de ordrige gudstjenester.
Denne eftermiddag i "den stille
uge" er det historien om påsken, der
er emnet - dagene fra palmesøndags
mærkelige fest over skærtorsdagens
forrådelse, langfredags korsfæstelse,
påskelørdags tomrum og frem til
påskemorgens lyse fest.
Medvirkende er Britt Trusbak,
sopran og Erik Haumann, orgel.
Britt Trusbak og Erik Haumann ❚

"Men når forårssolen
skinner lever jeg"
Den traditionelle eftermiddag i den
bøgepyntede sognegård har i år fået
denne overskrift - et citat fra en af
Benny Andersens kendte sange.
Andersen har en hel håndfuld folkekære sange med i højskolesangbogen,
og de skal selvfølgelig synges denne
eftermiddag. Men ud over disse velkendte tekster og musik vil dagen
også byde på oplæsning af bl.a. digte
fra hans "Personlige papirer".

Billedet er fra det, der blev den sidste gang Benny
Andersen og hans hustru, Elisabeth Ehmer, besøgte
Risskov kirke - efteråret 2016

Programmet vil tillige byde på svensk
musik - landet, som også har en rig
tradition for folkelige sange/viser bl.a. med tekster af Dan Andersson og
Birger Sjöberg. Og selvfølgelig vil dagen være præget af, at vi befinder os
på den tid af året, der så dejligt benævnes "De lyse nætter"!
Medvirkende er Britt Trusbak,
sopran og Erik Haumann, klaver.
Britt Trusbak ❚

Retrætedag og
Bibelmeditation
i Risskov
Lørdag d. 15. juni kl. 9.30-16.00

’Man må øve sig for at kunne vandre
mod Gud’. Sådan udtrykte mystikeren
Ignatius af Loyola (1491-1556) sig. Alle
kan finde vej til Gud, men man kan have
brug for hjælp. Derfor: velkommen til
Bibelmeditation på denne sommerdag,
hvor vi slår følge med hinanden. Metoden kaldes ”lectio divina” og er klostrenes ældgamle måde at læse Bibelen på
”med bønnens blik”, hvor stilhed spiller
en vigtig rolle. Medbring Bibel og en
notesbog som ’åndelig dagbog’. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell leder dagen.
Program:
Kl. 9.30 Kaffe og introduktion
Kl. 10 Bibelmeditation I
Kl. 11.30 vandring i stilhed
Kl. 12.30 frokost
Kl. 13 Bibelmeditation II
Kl. 14.30 Kaffe
Kl. 15 vandring i stilhed
Kl. 16 Meditativ afslutning i kirken
Sted: Risskov sognegård og kirke,
Solbakken 2, 8240 Risskov.
Tag madpakke med. 12 deltagere.
Tilmelding: elisabeth@lidell.dk
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Gudstjenester
Bedre
Marts
Søndag d. 10. marts

Søndag d. 14. april

Kl. 11.30 Strandskolen 7.C
v. NN

Søndag d. 9. juni

Palmesøndag, Matt. 21,1-9

Kl. 10.00 Gudstjeneste
V. Susanne Kramer Madsen

Fredag d 17. maj

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. NN

St. bededag

1. søndag i fasten, Matt. 4,1-11

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
Indsamling Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 10. marts
Kl. 16.00 Musikgudstjeneste
v. NN
Søndag d. 17. marts

Torsdag d. 18. april
Skærtorsdag, Matt. 26,17-30

Kl. 19.00 Gudstjeneste
V. Susanne Kramer Madsen

Torsdag d. 21. marts
Kl. 17.00 Himmellyd & Ganefryd
v. Susanne Kramer Madsen

Påskedag, Mark. 16,1-8

Lørdag d. 18. maj
Konfirmationer
Kl. 9.30 Risskov Skole 7.B
v. Lena Kjems
Kl. 11.30 Risskov Skole 7.C
v. Karen Margrethe Trolle Viholm

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Karen Margrethe Trolle Viholm

Søndag d. 19. maj

Langfredag, Mark., 15,20-39

Kl. 10.00 Gudstjeneste
V. Karen Margrethe Trolle Viholm
Søndag d. 21. april

Mandag d. 22. april
2. påskedag, Luk., 24,13-35

Søndag d. 24. marts
3.søndag i fasten, Luk. 11,14-28

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Karen Margrethe Trolle Viholm
Tirsdag d. 26. marts
Kl. 14.00 Gudstjeneste på Hørgården afd.15
v. Susanne Kramer Madsen

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. NN
Lørdag d. 27. april
Kl. 11.00 Dåbs- og familiegudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
Søndag d. 28. april
1. søndag e. påske, Joh., 20,19-31

Søndag d. 31. marts
Midfaste, Joh. 6,1-15

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

Kl.10.00 Gudstjeneste
v. NN
Tirsdag d. 30. april
Kl. 14.00 Gudstjeneste på Hørgården afd. 19
v. Karen Margrethe Trolle Viholm

April
APRIL
Søndag d. 7. april

Konfirmationer
Kl. 9.30 Risskov Skole 7.A
v. NN
Kl.11.30 Risskov Skole 7.D
v. Susanne Kramer Madsen

Fredag d. 19. april

2.søndag i fasten, Matt. 15,21-28

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. NN

Maj
MAJ

Tirsdag d. 9. april

Søndag d. 5.maj

Kl. 11.00 Gudstjeneste
v. NN
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Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
Lørdag d. 15. juni
Kl. 11.00 Dåbs- og familiegudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
Søndag d. 16. juni
Trinitatis søndag, Joh., 3,1-15

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. NN
Søndag d. 23. juni
1. søndag e. trin., Luk., 16,19-31

Torsdag d. 23. maj
Kl. 17.00 Himmellyd og Ganefryd
v. Karen Margrethe Trolle Viholm

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
Tirsdag d. 25. juni
Kl. 14.00 Gudstjeneste på Hørgården afd.19
v. NN

Søndag d. 26. maj
5. søndag e. påske, Joh-, 16,23b-28

Søndag d. 30. juni

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. NN

2. søndag e. trin., 14,16-24

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Karen Margrethe Trolle Viholm

Tirsdag d. 28.maj
Kl. 14.00 Gudstjeneste på Hørgården afd. 15
v. NN
Torsdag d. 30. maj
Kr. himmelfart, Mark., 16,14-20

Kirkebil:

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

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

Juni
JUNI

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

Søndag d. 2. juni

Søndag d. 12.maj
Konfirmationer
Kl. 9.30 Strandskolen 7.B
v. NN

2. pinsedag, Joh., 3,16-21

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

2. søndag e. påske, Joh., 10,11-16

Jasminvej – påske

Mandag d. 10. juni

4. søndag e. påske, Joh., 16,5-15

Mariæ bebudelses dag, Luk .1,26-38

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. NN

Pinsedag, Joh., 14,22-31

6. søndag e. påske, Joh., 15,26-16,4

Børnekirke:

Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Karen Margrethe Trolle Viholm

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

Himmellyd og
Ganefryd

Himmellyd & Ganefryd er en kort,
børnevenlig gudstjeneste i kirken på
ca. 25 min. Bagefter går vi over i sognegården og spiser sammen. Det
koster ikke noget og kræver ingen tilmelding.
Gudstjenesterne begynder kl.
17.00, men I er velkomne i sognegården tidligere, hvis det passer bedst
med af hentning i institution eller
SFO.
Torsdag d. 21. marts kl. 17.00
handler Himmellyd og Ganefryd om
KØLESKAB. Vi skal alle spise. Høje
som lave, tykke og tynde, fattige og
rige. Alle gør vi det. Spiser. Men kan vi
leve af mad alene? Og vil vi sidde til
bords med hvem som helst? Pippi
Langstrømpe ser altid lige lidt anderledes på alting. Hun er god til at vende
op og ned på tanker og måder at gøre
ting på. Denne torsdag handler Himmellyd om KØLESKAB.
Ved gudstjenesten deltager kirkens
Børne- og Ungdomskor.
Præst er Susanne Kramer Madsen.
Torsdag d. 23. maj kl. 17.00
handler Himmellyd og Ganefryd om
at GEMME sig. Én af de bedste lege i
verden er at lege gemmeleg. At sidde
på sit gemmested, holde vejret og
håbe, man ikke bliver fundet før til allersidst. Hjertet banker derudaf. Men
heldigvis er det bare en leg, for resten
af tiden vil vi gerne findes, så vi kan

lege med vores venner, krammes,
ses ja, vide, at vi slet ikke er gemt,
glemt eller blevet væk. Til Himmellyd denne torsdag skal vi hige, søge,
lede, finde og høre en fortælling fra
bibelen, der også handler om at noget er blevet væk, men bliver fundet
igen.
Præst er Karen Margrethe Trolle
Viholm
❚

Dåbs- og familiegudstjenester
Mulighed for lørdagsdåb:
Vejlby, Risskov, Ellevang og Skelager kirker arbejder sammen om
muligheden for dåb en lørdag hver
måned i en af de fire kirker.
Der er planlagt dåbs- og familiegudstjenester følgende datoer:
2019:
2. marts kl. 11.00 Risskov Kirke
13. april kl. 11.00 Ellevang Kirke
27. april kl. 11.00 Risskov Kirke
18. maj kl.11.00 Skelager Kirke
1. juni kl. 11.00 Vejlby Kirke
15. juni kl. 11.00 Risskov Kirke
31. august kl. 11.00 Risskov Kirke
Hvis du ønsker dit barn døbt ved
en af disse gudstjenester, skal du
kontakte Kirkekontoret ved den
kirke, hvor dåben skal foretages.
Find kontaktinformationer på
www.risskovkirke.dk under Livets
højtider/dåb og navngivning
❚
RISSKOV KIRKE · Forår 2019
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Gospelkoncert
Mandag d. 6. maj kl.19.30
Forårskoncert med gospelkoret Great Joy.
Gospelkoret Great Joy synger foråret ind
med koncert i Risskov Kirke.

Tænkepauser

Koncerten er som altid gratis. Kom og vær
med og bliv i forårshumør af de svingende
rytmer og stille ballader.

Tage Svendsen ❚

Onsdag 20. marts kl. 19.00-21.00

Fiktion
Simona Zetterberg Gjerlevsen
Adjunkt ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Har
skrevet ph.d.-afhandling om fiktionens
opståen primært i en dansk kontekst.
Vi både producerer og konsumerer
hele tiden fiktion i form af film,
romaner, computerspil og YouTubevideoer. Mennesket har altid fundet
på historier og fiktive scenarier, og
det er en af årsagerne til, at vi har

kunnet skabe så avancerede samfund,
som vi har i dag. Desværre har den
opfundne historie også en slagside.
Vores samfund præges i dag af fake
news, og vores tid er endda blevet
kaldt for den postfaktuelle æra.
Hvordan skal vi forstå opfindelsesevnen som både en fantastisk skaberkraft og en vidensundergravende
tendens?
I sit foredrag, der bygger på Fiktion i serien Tænkepauser, forsøger
adjunkt Simona Zetterberg Gjerlevsen
at besvare dette og andre spørgsmål
om fiktion.
❚

Sogneudflugt 2019
til de næsten 30 kirkeudsmykninger,
som Arne Haugen Sørensen har del i.
Efter museumsoplevelsen er der frokost på Westergaards Hotel i Videbæk.
Om eftermiddagen besøger vi
Fonnesbæk kirke i Ikast, som foruden
sin interessante arkitektur og øvrige
udsmykning netop rummer 3 af Arne
Haugen Sørensens malerier.
Afgang fra Risskov kirke 8.30
Hjemkomst ca. 17.15
Turleder Lene Hübertz Olesen

Den 23. maj kl. 8.30 – ca 17.30
Sogneudflugten går i år til det nye
Arne Haugen Sørensen Museum i
Vestjysk kunstpavillon i Videbæk.
Byggeriet er tegnet af arkitekt Hen-
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ning Larsen, der stammer fra egnen.
Udstillingen indeholder store og
spændende værker med inspiration
fra såvel mytologien som biblen.
Mange af malerierne har forbindelse

Pris 175 kr. incl. entré, frokost, kaffe
excl. drikkevarer. Betaling skal ske ved
tilmelding, sidstnævnte sker til kirkekontoret på 86 17 99 33
Lene Hübertz Olesen ❚
RISSKOV KIRKE · Forår 2019

9

KONTAKT

Temaartikel:

Er der behov for en
mandegruppe i Risskov?
I Kristeligt Dagblad var der først på
året en artikel om, at en del mænd
oplever et øget behov for at mødes.
Organisationer som Ældre Sagen og
Røde Kors tilbyder forskellige mandegrupper. Desuden er der ved flere kirker særlige aktiviteter for mænd.
I artiklen i Kristeligt Dagblad
nævnes forskellige typer af grupper,
som f.eks. sorggrupper eller grupper,
der handler om at komme videre efter

en krise i privat- eller arbejdslivet. Et
eksempel på det er ”Mænds Mødesteder”, der landet over har 26 grupper.
Formålet er at skabe et trygt og venligt miljø, hvor mænd i alle aldersgrupper er sammen om meningsfulde
projekter i deres eget tempo og i selskab med andre mænd.
Endelig er der grupper for mænd,
som har lyst til at mødes om aktiviteter, de finder interessante og givende.

Det kan være mænd, der har et travlt
arbejds- og familieliv, som oplever, at
mødet gennem samværet og snakken i
gruppen giver et frirum. Det kan være
mænd, der er gået på pension, men
som måske en gang imellem savner socialt samvær med andre mænd. De kan
mødes om aktiviteter som at tale sammen, at fiske, at vandre, at sætte biler i
stand, at lave mad og spise sammen.
(Se boks med eksempler på grupper)
Risskov Menighedsråd har på møder sidste år vendt de forskellige frivillige aktiviteter, der udfolder sig i og
omkring kirken, og i Risskov som på
landsplan er kvinderne i overtal.
Spørgsmålet er da, om der er behov
for særlige aktiviteter for mænd?
Er der mænd i Risskov området,
der efterspørger en lokal gruppe, og er
der mænd, der som frivillige vil være
igangsættere for sådan en gruppe?
Hvis du/I mener, der er behov og
har lyst til at arbejde videre med den
ide, så kontakt menighedsrådet og få
en snak om mulighederne for at
bruge sognegården som ramme for en
sådan gruppe.
Rie Vestergaard ❚

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
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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

Links:
www.mmdanmark.dk/
www.sundmand.dk/M%C3%
A6nd%20i%20M%C3%A6nds
%20M%C3%B8desteder.pdf
www.sundmand.dk/PDF-filer/M%C3%A6nd,%20f%C3
%A6llesskaber%20og%20trivsel%20B.pdf
www.komvideremand.dk/

Kirkekontor
Kordegn Lars Behrmann
Solbakken 2, 8240 Risskov
tlf. 86 17 99 33.
E-mail: risskov.sogn@km.dk

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: 15. april 2019
Sendes til Rie Vestergaard: villakirken@gmail.com
Ansvarshavende:
Anne-Marie Frederiksen og Rie Vestergaard

www.risskovkirke.dk

Layout: Søren Kirkemann
Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S
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Hvad er konfirmation?
Konfirmation betyder bekræftelse.
Men hvad er det helt præcis, der
bliver bekræftet i konfirmationen?
Er det om jeg som konfirmand nu
tror nok på Gud eller om jeg tror rigtigt? Og hvordan finder man i grunden ud af det? De spørgsmål og

mange andre tumler mange unge
med i forhold til konfirmationen.
Men konfirmationen handler først og
fremmest om, at Gud bekræfter det,
han lovede ved dåben. Konfirmation
er et tegn på, at Gud også er med
konfirmanden, når ungdomslivet
begynder.
❚

Konfirmationer maj 2019
Søndag d. 12. maj
Kl. 9.30 Strandskolen 7.B
v. NN
Kl. 11.30 Strandskolen 7.C
v. NN
Fredag d 17. maj
St. bededag
Kl. 9.30 Risskov Skole 7.A
v. NN
Kl.11.30 Risskov Skole 7.D
v. Susanne Kramer Madsen
Lørdag d. 18. maj
Kl. 9.30 Risskov Skole 7.B
v. Lena Kjems
Kl. 11.30 Risskov Skole 7.C
v. Karen Margrethe Trolle Viholm

10 gode råd fra konfirmander
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Man må ikke slå ihjel
Du må ikke stjæle
Du må ikke voldtage
Du må ikke mobbe
Man skal respektere hinanden
Man må ikke øve hærværk
Alle er lige meget værd
Man skal prøve at behandle sin
næste, som man gerne selv vil behandles
9. Man må ikke gøre andre fortræd
10. Man må ikke larme i kirken, i klasse
værelset, eller når andre taler
Konfirmander fra 7.c.
på Strandskolen
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