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PÅSKE
Det er påske! Alting springer ud
alle knopperne er lige ved at briste,
det er livet, der vil leves. Det er Gud,
der vil trøste alle os, der måtte miste.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt og grønt
bliver det påske og opstandelse
og skønt.
( Holger Lisner, nr. 828 i 100 salmer)

Ja, i år falder påsken i sidste halvdel af april, så knopperne er nok
ved at briste ved den tid. Påsken falder forskelligt fra år til år alt
efter, hvornår 1. fuldmåne efter forårsjævndøgn viser sig. Det
kan vist aldrig blive senere end i år.
Men uanset hvornår påsken falder, så er det årets kirkelige
højdepunkt, og vi glæder os til en række gudstjenester for alle
sanser: Sang og musik, bibeltekster, der vækker os til live og
billeder på påskeløberen, der får os til at standse op og iagttage.
PALMESØNDAG: Historien er lige begyndt. Jesus og disciplene
kommer til Jerusalem og modtages af en jublende folkeskare.
Der er ikke ende på begejstringen.

SKÆRTORSDAG: Jesus spiser påskemåltid sammen med
disciplene for sidste gang. Han ved, hvad der venter ham i
morgen. Der er meget Jesus vil have sagt til afsked – hans
afskedstale er lang. Men ord har det med at blive glemt igen.
Derfor gør Jesus også et par handlinger, som bliver i folks
erindring. Den ene handling er, at han vasker disciplenes fødder,
den anden er, at han indstifter nadveren.
Skærtorsdag er der, ud over højmessen i Langå kl. 10.30, også
stille gudstjeneste i Torup kirke kl. 19.30. Her hører vi også om
de begivenheder, der finder sted om natten til langfredag.
LANGFREDAG er en stille og sørgelig dag. Der er ikke blomster
og levende lys i kirken. Flaget er på halv. Og salmer og tekster
maner til eftertanke. Hvor er der meget ondt og uretfærdigt til i
verden.
PÅSKEDAG: Men vi tror, at det gode vinder over det onde. Det
er PÅSKE! Og kirken er pyntet med et hav af gule blomster,
orglet spiller på hele pibetøjet – og sangen løfter taget. Graven
var tom, da kvinderne kom ud til graven. Den korsfæstede er
opstanden. Det fejrer vi også 2. PÅSKEDAG.
Det er håbet, og det gir os mod,
og det gør, at vi kan leve her med døden.
Det er håbets puls, der banker i vort blod,
når vi synes, vi må segne under nøden.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt af trods,
bliver det påske og opstandelse
hos os!
( Holger Lisner, nr. 828 i 100 salmer)

HUSK
FORÅRSMØDE I
TORUP:

ORBI
KURT KOMMER F
MARTS
ONSDAG D. 13.
KL. 19.30

HUSK:

FORÅRSKONCERT
i TORUP KIRKE
Den 23. maj kl. 19.30
Ved redaktionens slutning er
aftale mellem menighedsråd
og de optrædende endnu
ikke helt på plads.
Hold øje med hjemmesiden
www.ltpastorat.dk og opslag
ved kirken. Der kommer
besked, så snart som muligt.
Hilsen Torup Menighedsråd.

FASTELAVN
DEN 3. MAR
TS
KL 14.00
I TORUP KIR
KE

2. a, Langå skole, var på besøg i kirken
onsdag den 6. februar. Alle i klassen havde
lavet en flot tegning af en engel.
Klassen havde arbejdet med et engleprojekt
fra FUSR (Folkekirkens undervisnings- og
skoletjeneste i Randers). Projektet hedder:
Vilde væsener og buttede basser – om engle
til alle tider.
Og vi skal da lige love for, at eleverne var
hjemme i englestoffet. De kunne fortælle, at
keruber har 4 eller 6 vinger, 4 hoveder – og
et hjul, der kaldes galgal. Serafer har seks
vinger, to skjuler ansigtet, to skjuler fødderne
og de sidste to flyver de med.
Og så er der musikengle, hjælpeengle og
ærkeengle…..
Alle slags kan ses på elevernes tegninger,
som er udstillet i kirken indtil Maria
Bebudelsesdag.

VI MANGLER INDSAMLERE TIL
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
SOGNEINDSAMLING
SØNDAG DEN 10. MARTS

Meld dig som indsamler
Giv et par timer af din søndag og vær med til at gøre en forskel
for verdens udsatte.
Vi mødes i sognegården kl. 9.30 til et rundstykke og en kop
kaffen inden ruterne fordeles, og afslutter indsamlingen igen kl.
13.00.
Tilmelding kan ske til:
Anna-Christine Elming på på: ace@km.dk / 51511949
eller til Naja Rassing på 3028 4611

Kom til spændende foredrag med
sognepræst Peter Ulvsgaard
Indtryk fra USA
Onsdag den 20. marts
Kl 14.00 i Langå sognegård

Fra toppen af World Trade Center til klosterliv i Washington
DC. Sognepræst Peter Ulvsgaard fortæller fra flere rejser og fra
et længerevarende ophold på katolsk kloster og studier ved
Catholic University of America i hovedstaden Washington DC
før fly spredte terror og verden blev en anden. Fortællinger
fra et uventet møde med en anden verden til venskaber over
Atlanten.
Foredraget er gratis og kræver ikke tilmelding - kaffe/te og kage kan
købes til 20 kr.

Forårskoncert i festlig stemning
v/Michelle Nora Lind, Anne Mette Stæhr
og Emma Oemann
Onsdag den 3. april
Kl. 19.30 i Langå kirke

Årets forårskoncert i Langå kirke bliver en rigtig festkoncert, når Michelle
Nora Lind (sopran), Anne Mette Stæhr (piano) og Emma Oemann
(Mezzosopran) fylder kirken med operahits, små fortællinger og skuespil.
Programmet består af en række lieder og arier med fortællingen i fokus.
Michelle og Emma introducerer musikken undervejs, og spiller små
dramaer i de mange skønne duetter.
Der er smukke romantiske sange af Brahms og Mendelssohn, folkelige
sange som Scarborough Fair, legende samspil fra Humper-dincks Hans
og Grethe, og store øjeblikke fra operahistorien som fx Summertime,
Blomsterduetten, Carmens Habanera, O mio babbino caro, Orloffskys
arie fra Flagermusen og Meine Lippen Sie küssen so heiss.
Første afdeling er hovedsageligt sange med et folkeligt præg på dansk,
engelsk og tysk, og her er masser af fortælling og humor.
Anden afdeling er et dyk ned i operaens og operettens verden, som
yderligere kommer forbi det franske og det italienske repertoire.
Koncerten er både for det almindelige og det musikinteresserede publikum
- og naturligvis gratis.

KIFF et nyt tilbud fra kirken
Fra april måned starter et nyt tilbud til par, som har været igennem
en skilsmisse, og som ønsker at få et godt samarbejde omkring deres
børn. KIFF står for kursus i fælles forældreansvar.
Kurset er både for forældre, der lige er gået fra hinanden, og for dem,
hvor bruddet ligger længere tilbage. Det er også muligt at deltage på
kurset uden den anden forælder.
•
•
•
•
•
•

Kurset varer 12 timer fordelt over 3 weekenddage med mindst
14 dages mellemrum.
Det er et pædagogisk tilbud – ikke gruppeterapi.
Man deltager i kurset sammen med andre par.
Undervisningen er fælles, det der omhandler personligt ind
hold drøftes udelukkende med den anden forælder.
Man skal være indstillet på at indgå i samtaleøvelserne med
den anden forælder.
Kurset er gratis.

Undervisere er Benitta Bendi Frandsen og Anja Aagaard Christensen, som i flere år har arbejdet med børn og voksne, der har været
igennem en skilsmisse. Undervisningen i KIFF er et samarbejde med
Langå Kirke, men er ikke forkyndende.
Info om forløbet og opstart kan findes på Facebook i, dagspressen og
som forskellige opslag.
Ved spørgsmål kontakt: Anja på 61 67 71 54

Illustration: Center for familieudvikling

KONFIRMATIONER
I 2020 & 2021
I 2020 KONFIRMERES
DEN NUVÆRENDE 6. A DEN 3. MAJ 2020
DEN NUVÆRENDE 6.B DEN 10. MAJ 2020
KONFIRMANDER FRA TORUP DEN 8. MAJ 2020.
I 2021 KONFIRMERES
DEN NUVÆRENDE 5. A DEN 2. MAJ 2021
DEN NUVÆRENDE 5.B DEN 9. MAJ 2021
OG KONFIRMANDER FRA TORUP DEN 30. APRIL 2021.
” den nuværende klasse” regnes efter skoleåret 2018-19.
Alle konfirmationsgudstjenester begynder kl. 10.00

KIRKETUR
ONSDAG D. 22. MAJ
KL. 12.30
Destinationen for den traditionsrige kirketur går i år til Vejle, hvor vi
skal se og opleve Nørremarkskirken.
Indenfor vil vi få en rundvisning af sognepræst Tove Bjørn Jensen,
der vil vise og fortælle om kirken og dens udsmykning af kunstneren
Peter Brandes.
Vi glæder os meget til en hyggelig og spændende tur der, foruden
Nørremarkskirken, naturligvis også vil byde på kaffe og kage et
hemmeligt sted :-)
Vi mødes på Langå kirkes P-plads kl. 12.30 og forventer at være i
Langå igen ca. kl. 18.00.
Tilmelding: senest den 14. maj. på tlf.: 5151 1949 / mail: ace@km.dk,
eller på kupon, som afleveres i våbenhuset.
Prisen for turen er 70 kr. som betales på dagen.

Tilmelding til kirketur onsdag d. 22. maj 2019:
Navn:_______________ 		

antal:______________________

Adresse:____________________________________________________

Afleveres senest den 14. maj

INVITATION TIL FØDSELSDAG
/
byens bOrn

KÆRE: alle

HVER GANG DER ER NOGEN DER HAR FØDSELSDAG,
SÅ SKAL DET FEJRES! MED FLAG OG SANG OG FEST. OG
DET GÆLDER SELVFØLGELIG OGSÅ, NÅR KIRKEN HAR
FØDSELSDAG.
DERFOR VIL DET GLÆDE MIG AT SE DIG/JER TIL FEST I
ANLEDNINGEN AF MIN FØDSELSDAG:

tirsdag d. 4. juni
o
kl. 9.00 for de 0-3-Arige
o
og kl. 11.00 for de 3-6-Arige
JEG BOR PÅ:

Ulstrupvej 30 (det er det store
o
hvide hus med klokketArn

)

JEG GLÆDER MIG MEGET TIL AT SE DIG/JER!
KÆRLIG HILSEN:
o

LangA kirke

DET SKER
I LANGÅ & TORUP KIRKER
Dato

Tid

3/3
6/3
10/3
12/3
13/3
20/3
3/4
9/4
22/5
23/5
4/6

14.00
18.00
9.30
9.30
19.30
14.00
19.30
9.30
12.30
19.30

Arrangement

Fastelavn, Torup
Fællesspisning med Thylanders jazztrio, Langå
Folkekirkens Nødshjælps sogneindsamling, Langå
Krudtuglekirke, Langå
Forårsmøde i Torup Kurt kommer forbi
Foredrag: Indtryk fra USA, Langå
Koncert: Forårskoncert i festlig stemning, Langå
Krudtuglekirke, Langå
Kirketur, Langå
Forårskoncert i Torup kirke
09.00/11.00 Kirkens fødselsdag for de 0-3 årige /3-6 årige, Langå

GUDSTJENESTER PÅ KILDEVANG
UGE:		DATO:			PRÆST:
12		
20. marts 		
A-C Elming
15		
10. april		
Børge Jensen
18		1. maj			A-C Elming
21		
22. maj		
Børge Jensen
24 		
12. juni		
A-C Elming

GUDSTJENESTER
I LANGÅ & TORUP KIRKER
DAG
10. marts
1. s. i fasten
17. marts
2. s. i fasten
24. marts
3. s. i fasten
31. marts
Midfaste
7. april
Maria Bebudelse
14. april
Palmesøndag
18. april
Skærtorsdag
19. april
Langfredag
21. april
Påskedag
22. april
2. Påskedag
28. april
1. s. e. påske
5. maj
2. s. e. påske
11. maj
lørdag
12. maj
3. s. e. påske
17. maj
Bededag

LANGÅ

TORUP

10.30
Børge Jensen
9.00

-

10.30

-

9.00

10.30

10.30

-

10.30

-

10.30

19.30

10.30

-

10.30

-

-

10.30

Der henvises til Øster Velling kirke 10.30
Konfirmation
10.00
Konfirmation
10.00
-

Konfirmation
10.00
10.30

GUDSTJENESTER
I LANGÅ & TORUP KIRKER
DAG
19. maj
4. s. e. påske
26. maj
5. s. e. påske
30. maj
Kr. Himmelfartdag
2. juni
6. s. e. påske
9. juni
Pinse
10. juni
2. pinsedag
16. juni
Trinitatis

LANGÅ

TORUP

10.30

-

10.30

-

-

10.30

10.30

-

10.30

-

-

10.00

10.30

-

