Det sker i Elev sogn
***************************************************

Fastelavnsgudstjeneste
Lørdag d. 2. marts kl. 9.30
Elev Borgerforening arrangerer traditionen tro
fastelavnsfest i Elev. Dagen starter med en festlig
gudstjeneste i kirken, hvor vi glæder os til at se en
masse udklædte børn inden tøndeslagning på skolen.
***************************************************************************************

Gudstjeneste med børneprogram og frokost
Søndag d. 3. marts kl. 9.30
Gudstjeneste v. Lene Dahl-Hansen med børneprogram og
efterfølgende kirkefrokost i sognehuset.
***************************************************************************************

”Sammen om kloden – Hjælp verden
med at blive klimaklar”
Sogneindsamling søndag d. 10. marts kl. 10
Hvis udviklingslandene ikke får hurtig og markant
hjælp til at tilpasse sig klimaforandringerne, vil sultkatastrofer, konflikter og
øget migration rydde dagsordenen. Men heldigvis kender vi allerede mange af
løsningerne på klimaudfordringerne. Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 25
lande, og altid ud fra princippet om hjælp til selvhjælp.
Meld dig som indsamler til Karen S. Bilde på tlf. 2012 0150.
***************************************************************************************

Løb, øl og samtaler om livet
lørdag d. 16. marts kl. 9-10
Hvad har løb, podcast, øl og eksistentielle samtaler
med hinanden at gøre?
Mød op og find ud af det, når løbeklubben og kirken
sammen inviterer til motion for både krop og hjerne.
Vi løber i 30 min. og snakker om livet i 30 min.

Det praktiske: Ingen tilmelding - vi mødes ved bålpladsen. Medbring høretelefoner og en telefon, du kan downloade podcast til.
***************************************************************************************

Vend !

-

Læs mere på: www.elevkirke.dk

-

Vend !
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Sorggruppe for unge

Eva Kirketerp (foto: Toke Hage)

Mandag d. 18. marts
Elev, Lystrup og Elsted kirker etablerer
sammen en sorggruppe for unge i alderen 1622 år. Specialpsykolog Eva Kirketerp står for
gruppen, der mødes 10 gange i løbet af et års
tid. Første gang mandag d. 18. marts i Lystrup.
Er du interesseret – eller kender du nogen, der kunne have gavn af dette tilbud
– kontakt Hans Boas: tlf. 2320 2392 eller Folkekirkesamvirket: tlf. 2481 5817.
*****************************************************************************************

Spaghettigudstjeneste
Torsdag den 21. marts kl. 17.00
Det er farven grøn, der er gudstjenestens centrum, nu
hvor foråret så småt begynder at spire frem fra jorden.
Bagefter spiser og hygger vi os sammen i sognehuset – pris 10 kr. pr. person.
***************************************************************************************

Meditationsgudstjeneste med mindfulness
Torsdag d. 28. marts kl. 20.00
Stilhed, pause, nærvær, musik, eftertanke … Der kommer
mange forskellige mennesker til meditationsgudstjeneste,
og alle har deres egen grund til at søge ind i kirkerummet.
Måske kunne det også være noget for dig? Kom og vær med!
****************************************************************************************

Gudstjeneste med kirkekaffe
Søndag d. 31. marts kl. 11.00 v. Lene Dahl-Hansen
****************************************************************************************

Vil du strikke dåbsklude, brygge kaffe, lave kødsovs
- eller måske noget helt andet 
Har du nogle timer til overs, og kunne tænke dig at give en hånd med f.eks.
ved at brygge kaffe, dække bord, røre i kødsovsgryderne, bage en kage eller
strikke en dåbsklud til et af de mange dåbsbørn i Elev - eller måske har du lyst
til noget helt andet, så kontakt endelig sognehusvært og frivilligkoordinator
Lea Hankil Andersen på: elevsognehus@gmail.com eller tlf. 42 56 22 25.
***************************************************************************************

Vend !

-

Læs mere på: www.elevkirke.dk

-

Vend !

