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kirkesiderne
- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

Fællesskab i praksis
”Den store livsopgave for ethvert
menneske er at bevare det bløde
derinde”. Citat af Kim Larsen.
Kim Larsen fortalte engang i et
interview, at han ville hente tøj på
Kofoeds Skole. Det havde han altid
gjort. Men ”damen derhenne” sagde
til ham, at han ikke længere måtte
skaffe sig sit tøj hos dem. Hun havde
nemlig læst, at Gasolin var blevet
rige. Det havde Kim Larsen ikke selv
tænkt på. Det var underligt for ham,
for hvordan skulle han så skrive om
mennesker i den livssituation?!
Her hørte han ikke naturligt til og
delte ikke vilkår med dem. Udefra set
burde det være en selvfølge, ja det
måtte da være en indlysende succes,
endelig at have råd. Men han havde
ikke selv tænkt over, at han var
kommet til penge, og at der i det lå
nye fagre muligheder og ventede, så
han kunne spejle sig i nogle andre
mennesker.
Jeg kan tilføje, at han selv mange år
senere holdt fast i det, han var
kommet af. Vi har nogle venner, hvis
søn gik i klasse med én af Kim
Larsens yngste børn. Han fortalte
hjemme om sin kammerat, at hos
familien Larsen havde man ikke
mange penge. Han boede jo i
lejlighed med sin familie, og hans far
kørte bare rundt i en gammel 2CV.
Det billede var der ikke grund til at
ændre på, tænkte vi voksne, imens vi
smilede et
”thø-hø-du skulle bare vide-knægt”.
Det er yderst sjældent, man ser det
udlevet, ikke alene en antimaterialisme men også en sådan
solidaritet. Hvis vi går ind i den
præmis, som Kim Larsen har udtrykt,
at vi skal se det som en opgave at
bevare det bløde indeni, eller med
andre ord; hvis vi ikke skal miste
blikket på den nødstedte person i
grøften, hvad enten vi kender ham
eller ej, så skal vi op af sofaen.
Det er både en livsopgave og vigtigt
for et demokrati, -se bare hvordan det
går i USA lige nu med voldsomme

demonstrationer for de undertryktes
rettigheder- at vi hele tiden sætter os
for at kunne mærke: Hvad nu, hvis
det var mig selv. Vi er nødt til at lære
de kommende generationer om
værdien af fællesskaber og ethvert
menneskes unikke værdi.
Temadag om fællesskab
Umiddelbart før Danmark lukkede
ned af frygt for Corona-smitten, og
vores respekt for fællesskabet blev sat
på en hård prøve, nåede vi i et skolekirke-samarbejde at holde én af to
planlagte temadage for 8.a og 8.d fra
Mårslet Skole. Det handlede om
fælleskab.

Konfirmanderne modellerer det at være sat
udenfor fællesskabet.

Ved hjælp af gode frivillige kræfter,
fik vi de unge mennesker til at tænke
over, hvordan vi oplever fællesskab
gennem sang, måltider, og hvordan et
rum som kirken, men også
indretningen bag hjemmets fire
vægge, er bestemt for både fællesskab
og fred og ro fra de andre. Vi
arbejdede med, hvad der kan true
fællesskaber, som når
konfirmanderne gennem en øvelse
skulle prøve at fortælle noget, man
har på hjerte for en anden, der så på
ingen måde må reagere men både
med lukket mund og kropsholdning
signalerer, at man er ligegyldig. Det
var svært både at være den afvisende
og den, der fik sin tillid brudt.
Med lignelsen om Den Barmhjertige
Samaritaner i frisk erindring skulle
konfirmanderne efter gruppens eget

valg udforme et tableau af enten en
inkluderende eller afvisende adfærd.

Her skal lerfigurende illustrere fællesskab

Et fællesskab er sat
Meget symbolsk skriver jeg disse
linjer i pinsetiden, der handler om at
kunne forstå hinanden på trods af
forskelligheder i kraft af Helligånden.
Man kan forklare denne mærkelige
højtid på mange måder. Man kan
bruge billedet af Gud, der i skabelsen
former mennesket af en klump jord.
Først da Gud puster sin Ånd ind i
kroppen, bliver mennesket levende.
En kombination af det fysiske og af
det åndelige. I pinsen får disciplene
denne ånd i fornyet form, fordi
Kristus er gået i døden og opstået
igen for os alle. Når vi bliver døbt i
Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn, så modtager vi den kærlighed,
som Gud satte alt på spil for at vise
os. Holder man fast i det budskab,
mindes man om, at Kristus gjorde alt
dette for hver enkelt af os. Derfor er
vi alle lige. Vi er lige meget værd,
uanset hvilke som helst ydre
omstændigheder, der påvirker vores
livsførelse.
Festen
Konfirmationen er en fest for de
unge, der igennem mange måneders
forberedelse er blevet mindet om, at
dette budskab gælder for dem, og
hvad det betyder. For mange vil det
være som små frø, der er sået, mens
de der har haft modet og lysten til er
gået mere ind i at undre sig og lade
sig udfordre og blive bekræftet af
dette budskab.
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Kirketiderne

Juli
Søndag den 5. juli. Kl. 10.00
4. e. trinitatis. Præst: Signe Høg.
Søndag den 12. juli. Kl. 10.00
5. e. trinitatis. Præst: Trine Nissen.
Søndag den 19. juli. Kl. 10.00
6. e. trinitatis. Præst: Trine Nissen.
Søndag den 26. juli. Kl. 10.00
7. e. trinitatis. Præst: Trine Nissen.
Søndag den 2. august. Kl. 10.00
8. e. trinitatis. Præst: Trine Nissen.
Søndag den 9. august. Kl. 10.00
9. e. trinitatis. Præst: Signe Høg.
Søndag den 16. august kl. 11.00.
10. e. trinitatis. friluftsgudstjeneste i
Bomgårdshaven. Præst: Signe Høg*.
Søndag den 23. august. Kl. 10.00
11. e. trinitatis. Præst: Signe Høg.
Lørdag den 29. aug. Konfirmation
kl. 9.30 og 11.00 v. Signe Høg.
Søndag den 30. aug. Konfirmation
kl. 9.30 og 11.00 v. Signe Høg.
Lørdag den 5. sep. Konfirmation
kl. 9.30 og 11.00 v. Trine Nissen.
Søndag den 6. sep. Konfirmation
kl. 9.30 og 11.00. v. Trine Nissen.

Konfirmationen er en påmindelse
om dåbens gave.
Konfirmanden skal ikke bekræfte
hverken sin dåb eller sin tro, men
ved megen opmærksomhed og
omsorg fra de nærmeste i familie- og
vennekredsen, oplever de unge
mennesker, og ofte også deres
forældre og bedsteforældre en stor
glæde ved at bekræfte den kærlighed, der gør sig gældende ved netop
at have fået dette barn, der snart ikke
længere kan regnes for et barn.
Lad os vise konfirmanderne
fællesskab
I år er datoen for konfirmationerne
blevet udsat. Hvad man så frem til
og planlagde detaljer omkring, måtte
nu ændres til noget, vi ikke helt kan
vide, hvordan bliver. Hvor mange
må man fx have med til festen til den
tid? Må vi være mange i kirken, og
må vi så synge? De har virkeligt
taget det pænt, konfirmanderne og
deres forældre!
Når konfirmanderne umiddelbart før
deres konfirmation er ”til præst”,
dekorerer vi, hvis der er stemning
for det, deres papirsposer, som
hænger i våbenhuset under
konfirmationsgudstjenesten,
og
hvori telegrammer kan lægges.
Sidste år slog det mig pludselig, at
det måske er ved at være lidt
omsonst at plante den forventning i
konfirmanderne, at folk, der ikke
skal med til festen, kan finde på at
lægge en hilsen i deres pose på
dagen. For faktisk er mange af
poserne ret tomme. Skolen bringer
en hilsen både til konfirmander og
ikke-konfirmander, kirken gør det til
sine konfirmander, men ret mange
flere hilsner kommer der ikke i
poserne. Ikke længere.
Hvorfor mon? Fordi man forestiller
sig, at nutidens unge ikke sætter pris

på en hilsen uden en pengeseddel i?
Fordi vi ikke længere kommer
hinanden så meget ved, pga. tiden
eller at Mårslet ikke længere er en
landsby? Ærligt talt: Jeg tror, vi
tager fejl.
Når jeg igennem årene har spurgt
konfirmanderne, hvad de glæder sig
mest til i forhold til deres
konfirmation, så er det et
gennemgående svar, at de glæder sig
allermest til at se alle de mennesker,
der er kommet for at fejre dem. De
har forstået, at det er fællesskabet,
der bærer.
Jeg synes, vi skal vise årets
konfirmander, at de er favnet af et
fællesskab. Hvis du er aktiv i en af
byens mange foreninger, hvor der er
en mor eller far til en konfirmand,
hvis en genbo på vejen skal holde
konfirmation, hvis en fra
fodboldholdet eller hvis én af dine
kollegaer skal holde konfirmation, så
vil jeg love dig, at både Brugsen og
Rema1000 med glæde sælger dig et
kort, som du kan møde op med og
lade falde ned i konfirmandernes
poser. Vi vil sætte navnene op på
årets konfirmander i vore lokale
butikker, ligesom du også kan finde
dem her i bladet.
Lad os vise årets hårdt prøvede
konfirmander, at de er favnet af et
fællesskab.
Sognepræst Signe Høg

Aktiviteter
D. 1 + 3 juli kl. 09.30-10.15.
Morgensang i kirken*.

D. 12. august kl. 19.00-21.30
Menighedsrådsmøde i sognehuset.

Den. 22. september kl. 14.00
Dåbskluds strikkeklub i sognehuset

D. 30 juni + 2. juli kl. 10.00-10.45.
Musik og leg for børn*.

D. 18. august kl. 19.30.
Menighedsmøde i sognehuset*.

Den. 23. september kl. 17.00
BørneBamsegudstjeneste i kirken*.

D. 5 + 7 august kl. 09.30-10.15.
Morgensang i kirken*.

D. 26. august kl. 10.00-12.30
Frokostpausen i sognehuset.

D. 4 + 6 august kl. 10.00-10.45.
Musik og leg for børn*.

D. 8. september kl. 14.00.
Hyggeklubben i sognehuset

* Læs mere i bladet og på kirkens
hjemmeside.
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Konfirmander i Mårslet 2020.
Konfirmation 8.a, d. 29. aug. kl 9.30 v. Signe Høg:
Alberte Toft-Andersen
Benjamin Tolstrup Rich
Carl Rask Elmholdt
Gustav Christian Fredsted
Laura Gundelach Møller-Kjeldsen
Line Borggaard Carlsen
Matilde Sall Nielsen
Nikita Hope Hindsbak
Nikolai Sebastian Skovmand
Sille Frost Pedersen
Viktor Emil Nautrup
Konfirmation 8.a, d. 29. aug. kl 11.00 v. Signe Høg:
Anna Ellinor Albers Flink
Filippa Lee-Dam
Hannah Jelling
Ida-Marie Hjørnholm
Lærke Jønson
Mille Neergaard Poulsen
Mille Vernegren Thuesen
Samuel Lyngholm Udbye Andersen
Victor Lemtoft Agersnap
Victor Lyhne Nordtorp
Konfirmation 8.c d. 30 aug. kl 9.30 v. Signe Høg:
Anker Skovhus Dall
Christian Bang
Clara Hjorth Jespersen
Elias Sindri Pilman
Jonas Wraae Knudsen
Kamilla Høegh
Laura Emilie Nyboe
Oskar With Thomsen
Sofie Fogh Bærentsen
Vigga Harriet Dhejne Andersen
Konfirmation 8.c d. 30. aug. kl 11.00 v. Signe Høg:
Bertil Schousboe Flensted-Jensen
Frederik Bøgelund Hilmer
Frederikke Færch Lyngsø
Emil Molberg Andersen
Johanne de Place Bjørn
Lea Myrrhøj Cramer
Liva Isabella Zeuthen Nordentoft
Magnus Erdmann Mogensen
Mathias Vinter Vittrup
Nikoline Holm Bjerre

Konfirmation 8.b, d. 5. sep. kl. 9.30 v. Trine Nissen:
Amalie Riise Schleimann-Pedersen
Ane Aastrup
Anton Hamann Tulstrup
Gustav Veile Holmgaard
Hannibal Emil Schrøder
Liva Bermann Palmø
Signe Hammerschmidt Neerstrand
Victor Bech Rasmussen

Konfirmation 8.b, d. 5. sep. kl. 11.00 v. Trine Nissen:
Amalie Christine Schreiner Nansen Scherfig
Anna Randrup Winding
Caroline Mathilde Schulz Nielsen
Emil Victor Pedersen
Frederik Kjærgaard
Jonas Lydum Aveta
Maya Sørensen
Mie Pilegaard Sørensen
Signe Hansen

Konfirmation 8.d, d. 6. sep. kl. 9.30 v. Trine Nissen:
Alberte Klimat Zacho
Gustav Bech Thygesen
Johanne Sigvardt Larsen
Magnus Middelfart Jørgensen
Nathalia Valenzuela Mak
Nicolaj Bendix Jensen
Rune Lykke Christensen
Sophie Lindbirk

Konfirmation 8.d, d. 6. sep. kl. 11.00 v. Trine Nissen:
Alberte Sand Nielsen
Andrea Hønborg
Andrea Zacho-Broe
Asker Fischer Jørgensen
Emma Wagtmann
Jonas Meldgaard Tvist
Signe Yde Hansen
Thilde Borchert Grimar
Victor Coco Lilhauge
William Lundgaard Laustsen
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Friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven
Søndag den 16. august kl. 11.00

Mårslet menighedsråd har gjort klar til at tage imod i et
smukt kirkerum i det fri med blomster, opstillede
stolerækker og friskbagt alterbrød.
Kom derfor og vær med - store og små! Medbring
gerne madkurv til efter gudstjenesten.
Skulle det blive regnvejr, har vi kun enkelte pavilloner, så
husk paraplyen. Hvis det regner meget kraftigt rykker vi
indenfor i kirken.
Vi håber på godt fremmøde uanset vejret.
Alle er hjerteligt velkomne!
Engen mellem åen og Brugsen får en særlig overjordisk
skønhed over sig, når det indtages som et kirkerum under
åben himmel.
Den 16. august afholder vi gudstjeneste og dåb i det fri.
Signe Høg står for dåb og prædiken og Århus Brassband
leverer tonerne til vores fælles salmesang.

Sommeraktiviteter
Hvad skal du lave i ferien?

I sommerferien kan du deltage i sjove aktiviteter i
Mårslet Kirke! Du kan gå på lokalhistorik skattejagt,
starte dagen med morgensang eller tage barn eller
barnebarn med til musik og leg. Hold øje med
Facebook og www.marslet-kirke.dk for mere
information.
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Frokostpausen
- et fællesskab for mænd
Næste gang
26. august
kl. 10.00-12.30
i Mårslet Sognehus.

Gudstjeneste på Kildevang
Vi begynder kl 14.30 ved kaffebordet, hvor vi taler om salmevalg og
gudstjenestens form. Præsten vil læse søndagens tekst og herudfra holde et
mindre oplæg. Vi synger salmer, der bliver mulighed for at modtage nadver
og præsten lyser velsignelsen. Til sidst laver vi videre på vores egne
andagtsbøger.
Næste gang er d. 4. september ved Signe Høg.

Vi lægger ud med rundstykker og
kaffe. Bagefter er der underholdning og frokost. Tilmelding er ikke
nødvendig, men modtages gerne.
Velkommen!

BørneBamsegudstjeneste
Bamserne holder sommerferie,
men er tilbage d. 23. september.
Sæt kryds i kalenderen og så glæder vi os til
at se børn og bamser til sang, fortælling og
bamsehygge snart igen!

På gensyn!
Jørgen Brandt Andersen,
Tlf. 2979 0264
og Knud Lunderskov,
Tlf. 4011 0175

God sommer
Sognepræst,
Signe Høg

Hyggeklubben
Vi forventer at starte d. 8. september, såfremt forholdene tillader
det. Se mere i næste blad eller
hold dig orienteret på kirkens
hjemmeside.

Mandagscafé
2. mandag i måneden

kl. 9.30 - 11.00
i Sognehuset
Se datoer på hjemmesiden

Mariehønen

Mariehønen er legestuen for børn fra 0 år til 0. klasse
sammen med deres forældre.
Vi spiser lidt eftermiddagsmad, synger, hører små fortællinger fra Bibelen, leger og laver andre aktiviteter.
Sognehuset mandag kl. 16.15-17.30.
Vil du vide mere, så kontakt:
Jette Kristoffersen, 6084 5520
Susanne Lunderskov, 6086 2617

Lærkereden

Lærkereden er for alle børn fra 0. klasse til og med
3. klasse.

Der bydes på frisklavet kaffe, te og
rundstykker samt en hyggelig snak i et
uforpligtende samvær med andre fra
Mårslet Sogn
- og så er det tilmed helt gratis.
Ingerlise Wendland
Kirsten Cramer

Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og
deltager i mange forskellige aktiviteter.
Sognehuset mandag kl. 16.15-17.30
Vil du vide mere, så kontakt:
Mette Nørgård Pedersen, 4095 4529
Dorthe Bjerge, 3029 2663
Har du lyst at se om klubberne er noget for dig, er du
velkommen til at møde op og prøve det eller kontakte en
af lederne.
Børneklubberne er tilknyttet Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler.
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Sorggruppe i Mårslet Sogn
Så er det igen muligt at deltage i en sorggruppe. Den
begynder mandag den 6. september 2020 kl. 16.00
Gruppen mødes i Mårslet Sognehus. Et møde varer
ca. to timer, og der afholdes møde hver anden mandag, i alt 8 gange.
”Som jeg har det lige nu, er det godt at være sammen
med andre og at blive hørt og forstået”. Det er et af de
udsagn, vi har hørt i tidligere grupper.
Det kan være svært at finde personer i ens omgangskreds, som i længden kan rumme og forstå den smerte, som sorgen over at have mistet en af sine nærmeste, indebærer.
Et andet udsagn er: ”Min omverden synes, jeg hurtigt
skal se at komme videre, men så hurtig er sorg ikke,
skal jeg hilse og sige”.

Har du brug for, eller kender en, der har brug for at
deltage i gruppen for voksne, kan henvendelse ske til
Susanne Lauritsen, tlf.nr. 2532 4657 eller
mail susanne.lauritsen@gmail.com
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

I gruppen er der tavshedspligt, men deltagerne lærer
selvfølgelig hinanden at kende. Det kan give mulighed for at få en kontakt, som man også efter forløbets
afslutning kan have glæde af.
Gruppen ledes af Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm.

Menigheds– og informationsmøde
18. august kl. 19.30—Velkommen!

Vidste du, at der i
efteråret 2020 afholdes
menighedsrådsvalg
overalt i Danmark?

Overvejer du om en plads i menighedsrådet er noget for dig?
Hos Mårslet Kirke er vi altid glade for at møde nye
folk, som har lyst til at bidrage og være en del af
vores lokale fællesskab. Vores opgaver spænder
bredt. Her kan du byde ind med det, som netop du
er god til og interesserer dig for og være med til at
præge dit lokalområde.
Kom og hils på os d. 18. august og hør mere!

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst ved menighedsrådets formand.
Valg af dirigent.
Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og om kommende opgaver.
Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, samt om muligheden for
afstemningsvalg.
Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.
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Konfirmation foråret 2021
I begyndelsen af september begynder de nye konfirmandhold ved Mårslet Kirke.
Man behøver ikke at være døbt for at kunne deltage, men man skal være tilmeldt.
Tilmeldingen sker senest ved vore to velkomst-arrangementer, der foregår i
Mårslet Kirke kl. 19.00 med deltagelse af både konfirmand og forældre.
De, der går i 7.a og skal konfirmeres d. 25. april, inviteres til indskrivning
ved Signe Høg d. 1. september.
De, der går i 7.b eller 7.c og skal konfirmeres hhv. d. 30. april eller d. 2. maj,
inviteres til indskrivning ved Trine Nissen d. 9. september.
Inden da må I forældre til en evt. kommende konfirmand meget gerne tilmelde jer med NemId via folkekirken.dk. Se under ”Livets begivenheder”, konfirmation. Se desuden Mårslet Kirkes hjemmeside for nærmere
information om tidspunkter for konfirmationsforberedelsen. Her finder man desuden Mårslet Kirkes politik i
fht. persondata, og en blanket, der skal underskrives i henhold til dette.
Man kan også få hjælp til at indskrive sit barn på indskrivningsaftenen, hvis man medbringer sit NemId.
I er til enhver tid velkomne til at henvende jer til én af os præster, hvis I har spørgsmål til dette, eller I har
brug for at tale med os om, hvorvidt konfirmation er det rigtige for jer eller ej.

To nye kor!
Elsker du at synge?
Har du lyst til at være del af et fællesskab
hvor vi synger dejlig musik, arbejder med krop og stemme, klang, støtte, udtryk, synger enstemmige og
flerstemmige sange, laver koncerter og har det rigtig hyggeligt sammen?

Ved Mårslet Kirke starter vi to kor d. 20 august;
Englekoret (3-5. klasse). Torsdag kl. 13.45-15.00.
Stjernekoret (6. klasse og op). Torsdag kl. 15.15-16.30.

Korene ledes af kirkens organist Kasper og kirkekulturmedarbejder Kirsten, som begge har en uddannelse i
musikledelse og er vant til at arbejder med børn og stemme. Kasper og Kirsten har ærmerne fulde af god musik og
glæder sig til at byde sangglade børn og unge velkomne!
Tilmelding og mere information:
Englekoret: Kontakt Kirsten på: kkm.maarsletkirke@gmail.com
Stjernekoret: Kontakt Kasper på: Kasper.fonnesbaek@gmail.com
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SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0234
SKH@km.dk
Fridag: mandag

Kontakt Kirken

ORGANIST OG KORLEDER
Kasper Fonnesbæk Andersen
Tlf. 2371 9226
kasper.fonnesbaek@gmail.com
Fridag: mandag/tirsdag
KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag

SOGNEPRÆST
Trine Bredahl Nissen
tlf. 4041 6401
TBNI@km.dk
Fridag: mandag
KORDEGN
Mette Østgaard Henriksen
Personregistrering Syd
Tlf. 8629 3440
Telefontid:
Man, ons, fre: 09.30-13.30
Tirs: 10.00-13.30
Tors: 09.00-16.00
moh@km.dk
KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener.maarslet@gmail.com
Fridag: mandag
KIRKE-&KULTURMEDARBEJDER
Kirsten Margrethe Bach
Tlf. 4022 4076
kkm.maarsletkirke@gmail.com

GRAVER
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Træffes kl. 12.00 - 12.30
- ellers på kirkegården,
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
graver@maarslet-kirke.dk

Kirken er åben
Mårslet Kirke er normalt åben i
dagtimerne mandag til fredag. Alle er
velkomne til at gå ind og slappe af fra
dagens stress og nyde roen i det
smukke kirkerum.
Kirkebil
Til gudstjenester kan ældre og dårligt
gående bestille gratis transport, der
henter i hjemmet. For bestilling af
kirkebil ring til kirketjeneren senest
fredag kl. 8.30 på
tlf. 8629 8190.
Mårslet Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Dato for næste menighedsrådsmøde:

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Erik Lund Sørensen
Tlf. 2872 9395
eriklundsoerensen@mail.tele.dk

Onsdag den 12. august
kl. 19.00-21.30

KIRKEVÆRGE
Ole Kleis
Tlf. 2687 4804
olekleis@gmail.com
KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarslet-kirke.dk
Menighedsrådets møder er offentlige
og alle er velkomne til møderne.

Mårslet Kirke er på Facebook
Find os, følg os og giv os gerne et LIKE!

Babysalmesang -nyt hold
Kom og vær med når vi laver sjov for de mindste!
Vi spiller på små instrumenter, puster sæbebobler, lytter til smukke klange, oplever det smukke kirkerum, synger og
Leger—alt sammen i en tryg og rolig atmosfære, hvor samværet med de små er i centrum.
Når vi er færdige holder vi barselscafé i våbenhuset, med kaffe, snacks og tid til at hyggesnakke, pusle og putte.
Alle med babyer fra 2-12 måneder er velkomne.
Babysalmesang varetages af kirkekulturmedarbejder Kirsten Bach,
som er uddannet fra musikkonservatoriet med speciale i sang og musik for småbørn.
Et forløb strækker sig over 8 gange og koster 200 kr. inklusiv kaffe/snacks.
Nyt hold 11. august kl. 10.00. Åbent for tilmelding nu.
Kontakt Kirsten på kkm.maarsletkirke@gmail.com

