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SÅ TAGER VI FAT
...på en ny sæson.

Vi siger velkommen til nye konfirmandhold og nyt
juniorkonfirmandhold. Vi åbner KRUDTUGLE kirke for de små i vores
sogne. Og med dette kirkeblad sendes også et nyt ”det sker i Langå
sognegård” blad ud. Vi håber, at alle kan finde møder, foredrag,
aktiviteter og koncerter, som passer deres smag og interesser. Og
derudover byder efteråret også på en del gudstjenester, der skiller sig
lidt ud fra søndagens traditionelle højmesse: Høstgudstjenesten, Alle
Helgen, gudstjeneste med brugsanvisning, og også de korte andagter
sidste torsdag i måneden tages op igen.
Siden sidste kirkeblad er den nye dataforordningslov trådt i kraft. Det
betyder, at vi ikke længere kan bringe siden ”Kirkelige handlinger” med
navne over døbte, viede, bisatte og begravede. Det vil kræve en tung
administration, hvis siden skulle fortsætte. Det vil være nødvendigt, at vi
indhenter tilladelse fra alle familier, der skal nævnes på siden, og det ser
vi os ikke i stand til.
Ligeså skal man være sikker på, at ingen føler sig krænket over at komme
i kirkebladet med et foto. Vi vil for fremtiden være MEGET omhyggelige
med udvælgelse af billeder til kirkebladet. Vi håber på forståelse for, at
der kan komme en svipser her i begyndelsen.
/ACE

FRITIDSJOB
Vidste du, at man kan tjene penge på at synge i kor?

- det kan man!

Langå kirkes kor søger lige nu drenge og piger fra 6. klasse og opefter.
Kirkekoret består af en flok unge mennesker der er glade for at synge og som
hygger sig sammen.
Vi øver hver torsdag kl. 16.00-18.00 i annekset bagved Langå sognegård. Hver
sanger synger ca. hver anden søndag. Her møder man 10.00 og har fri 11.45.
Der er mødepligt både om torsdagen og de søndage, man skal synge. Vi synger
også i højtiderne, så du skal være frisk på at synge i julen, påsken og pinsen.
Ud over at have verdens hyggeligste fritidsjob, får man som korist gratis
sangundervisning, mulighed for at deltage i korstævner, en masse fede
oplevelser med sang og musik og meget mere
Kunne du tænke dig at være med?
Kontakt korleder Peer Munkgaard på tlf.: 50 58 34 76

KONFIRMANDSTART
Søndag den 2. september kl. 14.00
Alle nye konfirmander, der skal gå til forberedelse i Langå med
konfirmation i 2019 indbydes sammen med deres familier til START- OG
INDSKRIVNINGSMØDE søndag den 2. september kl. 14.00.
Vi mødes i kirken til ”gudstjeneste med brugsanvisning”. Det vil sige, at
der bliver fortalt hvorfor vi gør, som vi gør undervejs.
Efter gudstjenesten er der kaffe og orientering om forberedelsens forløb,
inkl. hvilke datoer det er godt at have reserveret fra start af.
Jeg har fået lov til at komme ned på skolen efter sommerferien og
finde 7. klasserne i et frikvarter – så vil jeg have tilmeldingsblanket
og brev med til alle jer, der ønsker konfirmation. Tilmeldingsblanket
vil jeg gerne have retur den 2. september sammen med KOPI af jeres
navne- eller dåbsattest. Selvom der er fokus på vores nye konfirmander
denne dag, skal det lige understreges, at gudstjenesten er for ALLE.
”Brugsanvisningen” er førhen blevet godt modtaget af de kirkegængere,
der har prøvet at være i kirke denne dag uden forbindelse til
konfirmanderne. De har taget kommentarerne som en nyttig repetition :-)
Peer, Pernille og jeg glæder os til at komme i gang og lære jer at kende –
og vi håber, at I, konfirmander, glæder jer til at blive husvante i kirken og
lære os at kende.

Hilsen
Anna-Christine Elming

FYRAFTENSANDAGT
Til efteråret genoptager vi fyraftensandagterne i Langå kirke den SIDSTE
TORSDAG i måneden:
Torsdag den 25. oktober
Torsdag den 29. november
Torsdag den 31. januar
Torsdag den 28. februar

kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 17.00

Andagterne er af ca. en halv times varighed. Vi synger 3 fællessalmer, vi
hører evangeliet til den kommende søndag. Vi hører koret synge et par
af de ting de arbejder med, og vi får lidt stille musik på orgelet.
En oplagt ”blå time” til at samle sig ro og fred midt i en travl hverdag.

/ACE

KRUDTUGLEKIRKE I EFTERÅRET
I efteråret vil Langå kirke gerne invitere alle byens børn i alderen 0-3 år
til krudtuglekirke. Krudtuglekirken er noget helt nyt og vi glæder os til,
sammen med børnene, forældre, dagplejemødre, bedsteforældre mv., at
få nogle hyggelige formiddage med sang, leg og musik i kirken.
Vi mødes i kirken kl. 9.30 hvor vi laver sanglege, fortæller en lille
historie, sanser og leger. Efter kirken kan man hygge sig med hinanden i
sognegården, spise sine medbragte madpakker og lege - og de voksne
kan få en kop kaffe. Vi siger tak for i dag kl. 11.30.
Datoer:
Tirsdag den 11. september
Tirsdag den 9. oktober
Tirsdag den 6. november

kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30

Krudtuglekirken er gratis og kræver ikke nogen tilmelding - man møder
bare op på dagen.
Vi glæder os til at se en masse søde kirke-krudtugler
Kærlig hilsen
Anna-Christine,
Peer og Pernille

HØSTGUDSTJENESTE I LANGÅ KIRKE
I SAMARBEJDE MED LANGÅ FDF

SØNDAG DEN 16. SEPTEMBER KL. 10.00
Vi håber, som altid, på smukt sensommervejr, så gudstjenesten igen i år
kan blive afholdt UDENDØRS. Efter gudstjenesten vil Langå FDF tænde
op under bålet og stå for en lækker frokost.
Da vi skal fejre høsten, inviteres alle byens børn til at gå optog som
indledning til gudstjenesten. Pluk en lille buket af sensommerens fine
blomster eller gå på ”rov” i dine forældre eller bedsteforældres have og
tag en lille kurv med æbler, blommer, grøntsager eller andet godt fra
haven med. Vi mødes i våbenhuset kl. 09.50.

HØSTGUDSTJENSTE I TORUP KIRKE
SØNDAG DEN 16. SEPTEMEBER KL. 14.00

I år skal vi prøve at fejre høstgudstjeneste på en ny måde, har vi bestemt
i menighedsrådet.
Alt efter vind og vejr kan det være, at vi rykker udendørs, som vi
gjorde, med held, for år tilbage. Hvis ikke det er opholdsvejr, så har vi jo
heldigvis vores gode kirke.
Men, at vi har en dejlig kirke er ikke det nye. Det er tidspunktet, der er
nyt. I stedet for frokost byder vi i år på OVERDÅDIG KAFFEBORD efter
gudstjenesten. Det vil foregå i teltet, og vi vil lade snakken gå og synge
høstsange fra Højskolesangbogen.
Byens børn indbydes til at gå i optag ved gudstjenestens start – kom
med et lille udvalg af blomster, frugt og grønt. Det pynter i både kirken
og i teltet, og alle ”vi gamle” nyder børnenes indmarch så meget, - hvert
eneste år.
/ACE

EFTERÅRSMØDE I TORUP
- BLANDEDE BILLEDER FRA NIELS DRESCHER PEDERSENS ARKIV TORSDAG DEN 25. OKTOBER KL. 19.30

Kom til en spændende aften i
lokalområdets tegn, når Niels
Drescher Pedersen tager nogle af
sine bedste ’skud’ med og fortæller
gode historier og anekdoter,
hovedsageligt fra lokalområdet.
Niels Drescher Petersen er
ivrig amatørfotograf og er altid på pletten når der sker noget nyt i
lokalområdet – det har Langå-Torup pastorat mange gange nydt godt af
i form af gode billeder i kirkebladet og på vores hjemmeside, som Niels
bl.a. også står for. Også Randers Amtsavis har flere gange bragt billeder
fra Niels, der sammen med en god historie, er blevet bragt i avisen.
Vi glæder os til en hyggelig aften fyldt med gode historier.

LET & LIFLIGT

EFTERÅRSKONCERT MED DEN JYSKE SINFONIETTA
SØNDAG DEN 30. SEPTEMBER KL 16.00 I LANGÅ KIRKE

Septembers sidste dag kan man I år nyde i selskab med Den Jyske
Sinfonietta i Langå kirke.
Den Jyske Sinfonietta spiller en klassisk lettilgængelig
kammermusikkoncert med strygekvartet og blokfløjte. Programmet
indeholder blandt andet en fløjtekoncert af Wolfgang Amadæus Mozart
og serenade nr. 13 Eine kleine Nachtmusik. samt musik af Ernst Krähmer.
Vi ser frem til en dejlig musisk oplevelse i kirken.

ALLEHELGEN
DEN 4. NOVEMBER 2018
TORUP KL. 10.00
LANGÅ KL. 16.00
TORUP
Vi mødes kl. 10.00 i Torup kirke til en
kort gudstjeneste. Derefter går vi lidt ud
i det fri og standser undervejs og hører
teksterne til Allehelgensdag.
Tilbage ved kirken vil der være tid til at
gå på kirkegården og sætte blomster/lys.
Og derefter slutter vi i kirken med et par
salmer og lidt orgelmusik.
Traditionen tro, nyder vi en kop kaffe og
en bolle inden vi tager hjem.

LANGÅ
I Langå Kirke har vi tradition for en
musikgudstjeneste af den ene eller anden
slags på Allehelgensdag. I år er vi stolte
af at kunne præsentere MANUELA RAUFF.
Hun er harpenist og sanger. Hun skriver
selv sange, og vi vil komme til at høre
nogle af dem. Og der vil selvfølgelig også
være fællessang og læsninger, der hører
til på Alle Helgen.
Gudstjenesten begynder kl. 16.

LUCIAOPTOG I TORUP KIRKE

SØNDAG DEN 16. DECEMBER KL. 14.00
Til vores dejlige juletradition, skal vi bruge nogle raske piger og drenge
til at gå Luciaoptog til gudstjenesten i Torup Kirke.
Alle børn fra Langå og Torup er velkomne, og har du en fætter eller
kusine der brænder for at være med, er de bestemt også meget
velkomne. Hvis det er noget for dig, så få din mor eller far til at kontakte
vores organist Peer Munkgaard på tlf. 5058 3476.
Luciaoptoget bliver til i samarbejde med byens børn, deres forældre,
Juniorkoret og vores organist Peer Munkgaard. Vi regner med at vi op til
selve Luciaoptoget øver et par gange i Torup Kirke, det skal vi nok melde
ud når vi kommer lidt tættere på, det bliver sandsynligvis et sidst-påeftermiddagen-arrangement, når vi øver. Der vil være lidt saftevand,
frugt og sikkert også en lille smule sødt til at lindre stemmerne efter vi
har øvet. Der vil selvfølgelig være kaffe til de voksne.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen, interesserede, må
rigtig gerne melde sig hos Peer inden den 15. november, så har vi god
tid til at få planlagt øvedagene.

GUDSTJENESTER PÅ KILDEVANG
UGE:

DATO:

PRÆST:

31
34
37
40
43
46
49

1. august
22. august
12. september
3. oktober
24. oktober
14. november
5. december

Børge Jensen
A-C Elming
Børge Jensen
A-C Elming		
Børge Jensen
A-C Elming
Børge Jensen

DAG

LANGÅ

TORUP

2. september
14. s. e. trin.
9. september
15. s. e. trin.
16. september
16. s. e. trin.
23. september
17. s. e. trin.
30. september
18. s. e. trin.
7. oktober
19. s. e. trin.
14. oktober
20. s. e. trin.
21. oktober
21. s. e. trin.
25. oktober
torsdag
28.oktober
22. s. e. trin.
4. november
Alle Helgen
11. november
24. s. e. trin.
18. november
25. s. e. trin.
25. november
s. s. i kirkeåret
29. november
torsdag
2. december
1. s. i advent
9. december
2. s. i advent

Konf. start
kl. 14.00

Kl. 10.30

Kl. 9.00
Høst
Kl. 10.00

Høst
Kl. 14.00

Kl. 10.30

-

Kl. 9.00

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Børge Jensen
Kl. 9.00

Ingen
Kl. 10.30
Andagt
kl. 17.00
Børge Jensen
Kl. 9.00
Kl. 16.00
Børge Jensen
Kl. 9.00
Ingen
JK-afslutning
Kl. 10.30
Andagt
Kl. 17.00

Pilgrimsvandring
Kl. 10.00
Ingen
Børgen Jensen
Kl. 9.00
-

Kl. 14.00

Kl. 10.30

Kl. 10.30

-

