DET SKER I MARTS

i kirker og sognegård
ARRANGEMENTER OG KONCERTER:
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5. marts kl. 19-21.30 i Ebeltoft Kirke
KulturCafé med Charlotte Rørth: Gud, du er jo lige her
Charlotte Rørths historie er vanvittig spændende, blandt
andet fordi hun har turdet bryde med sin egen blufærdighed og fortælle højt om det man kalder en ”overnaturlig” oplevelse.
Charlotte Rørth er journalist, vokset op i en ikketroende
familie og var ikke et religiøst søgende menneske, da
Jesus viste sig for hende i en kirke i Spanien. Oplevelsen tvang hende til at tage sit moderne rationelle liv op
til overvejelse. Til KulturCafeen deler Charlotte Rørth
sine overvejelser om at stå åbent frem og tale om sine
religiøse oplevelser, som det har vist sig, hun slet ikke
er ene om. Hun vil tale ud fra sin tredje bog ”Gud, du er
jo lige her”. Efter foredraget bydes der på en kop kaffe i
Sognegården. Foredraget er blevet til i samarbejde med
sognene omkring Tirstrup.

GUDSTJENESTER

1. marts 1. s. i fasten
Handrup 9.30 Heidi Bisgaard
Ebeltoft 11.00 Heidi Bisgaard

8. marts 2. s. i fasten
Dråby
9.30 Juma N. Kruse - Kirkekaffe
Ebeltoft 11.00 Juma N. Kruse - Kirkekaffe
15. marts 3. s. i fasten
Handrup 9.30 Maria Sønderby
Ebeltoft 11.00 Maria Sønderby - Stillingkoret medvirker
22. marts Midfaste
Dråby
9.30 Heidi Bisgaard
Ebeltoft 11.00 Heidi Bisgaard
26. marts
Ebeltoft 17.00 Heidi Bisgaard - Pizzagudstjeneste
29. marts Mariæ bebudelsesdag
Handrup 9.30 Maria Sønderby
Ebeltoft 11.00 Maria Sønderby
5. april Palmesøndag
Dråby
9.30 Heidi Bisgaard
Ebeltoft 11.00 Heidi Bisgaard - Familiegudstjeneste
Søhusparken onsdag 25. marts kl. 14.45
v. Heidi Bisgaard

KONTAKT
SOGNEPRÆSTER:
Heidi Bisgaard
Grønningen 11 ∙ 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 11 17 ∙ hbis@km.dk
Juma Nellemann Kruse
Kontoradresse: Kirkegade 13
8400 Ebeltoft
Tlf. 21 60 53 50 ∙ jukr@km.dk
Maria Sønderby
Bøgeslugten 4 ∙ 8400 Ebeltoft
Tlf. 21 80 41 60 ∙ mlsa@km.dk
KIRKEKONTORET:
Kirkegade 13 ∙ 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 16 74
Kordegn Linda Kvist Skytte
ebeltoft.sogn@km.dk
Kontoret er åben tirsdag til
fredag kl. 9-13, torsdag tillige
kl. 16-18
KIRKEGÅRDENE:
Kirkegårdsleder
Niels Jørgen Petersen
Tlf. 24 45 97 94
Kirkegårdskontoret på Ebeltoft
kirkegård Susanne Skødt
Tlf. 86 34 35 95
edh.kirkegaarde@os.dk
MEDARBEJDERE:
Kirketjener Lars Pedersen
Tlf. 21 23 21 42
Organist Christoffer Holmriis
Steffansen. Tlf. 51 27 04 23

Torsdag 26. marts kl. 17.00 i Ebeltoft kirke
Pizzagudstjeneste: Jesus og påsken – Musikalsk
dukketeater
I stykket er Jesus en dukke, der fortæller historien om
drengen, der blev født i Betlehem, og som levede et
meget spændende liv. Dukken er i dialog med såvel
Maria, Johannes Døberen som alle de andre omkring
dem.
Det er en oplevelse fyldt med musikalske og enkle,
konkrete virkemidler: Masser af usædvanlige instrumenter, et højtalertårn der snakker, og et evigt foranderligt kostume. Der fortælles gennem musik, men
også gennem samtale, interaktion med publikum og
hele kirkerummet. Forestillingen er allerede i gang,
når publikum kommer ind i kirken. Publikum inddrages i historien og bliver medspillere i den fascinerende
beretning om Bibelens superhelt nr. 1. Vi oplever sjov
og alvor, tristhed og stor glæde. Børnekoret synger
undervejs. Efterfølgende er der pizza i Sognegården.
Arrangementet er gratis.

"

KLIP UD OG GEM

KUNSTUDSTILLING I MARTS
I marts måned udstiller Anne-Mette Nyland en
serie malerier i Sognegården under titlen ”Dynamic Silence”. ”Jeg har været optaget af stilhed
gennem nogle år, det har været og er stadig min
kilde til inspiration. Malerierne er lavet under et 6
måneders arbejdsophold i Barcelona i 2015, hvor
jeg boede som nabo til Gaudis katedral Sagrada
de Familia, som er en sansemæssig og kraftfuld
oplevelse af dekoration, skulptur, symbol, glasmosaik, lys og rum. Men på trods af det stærke
indtryk bliver man fyldt med stilhed, når man
træder ind i katedralen”.

"

Klip ud og gem

Fredag 27. marts kl. 19.30 i Dråby Kirke
Johannespassionen af J.S. Bach med Ensemble Zimmermann og Det Jyske Vokalensemble
Med orkester, kor og solister genfortælles den dramatiske påskeberetning fra Johannesevangeliet. Med sine
gribende arier og medrivende kor- og orkestermusik
kan Johannespassionen betragtes som en ”kirkelig
opera”, og er et af de væsentligste værker i kirkemusikhistorien.
Opførelsen ledes af Lars Colding Wolf, der er specialist i opførelse af barokmusik. Entré: 80 kr. Billetter kan
købes på www.go-syddjurs.dk
Søndag 5. april kl. 11.00 i Ebeltoft Kirke
Familiegudstjeneste Palmesøndag
Påsken er fuld af mysterium. Hvad blev der egentlig
af hyrderne julenat? De oplevede
det mest fantastiske, men så
forsvandt de. Eller gjorde de?
Børnekoret under ledelse af
Jeanette Bonde medvirker.
Juniorkonfirmanderne
deltager også denne søndag.
INDSAMLING PALMESØNDAG TIL KOFOEDS SKOLE
Kofoeds Skole hjælper socialt udsatte mennesker med
at hjælpe sig selv til et bedre liv. Det gør skolen bl.a.
gennem værkstedsarbejde, undervisning, rådgivning,
praktisk hjælp og socialt samvær.
Vi opfordrer til at støtte Kofoeds Skole ved at give en
gave i kirkebøssen Palmesøndag eller på MobilePay
til kirkens nr. 70075 - husk at skrive på tekst, hvem
bidraget er til.

Se mere på:
Facebook og ebeltoftkirke.dk

Børnekorleder Jeanette Bonde
Tlf. 40 44 80 76
korleder.ebeltoftkirke@gmail.com
MENIGHEDSRÅDET:
Formand Per Norup Koch
Tlf. 61 20 18 69
perkoch@mail.dk
Næstformand Ronald Pedersen
Tlf. 23 63 70 81
irp@paradis.dk
Kirkeværge Hans Berg  
Tlf. 24 44 08 02
hansberg@mail.dk
Web-ansvarlig Kurt Hansen
Tlf. 86 34 00 17
kurt47@live.dk
Nyheder fra sognet:
Tilmelding til elektronisk
udgave af DET SKER via
mail: ebeltoft.sogn@km.dk
Redaktion af DET SKER:
Maria Sønderby

Kirkebilen kan bestilles på telefon
86 37 14 10 - bestilles dagen før.
Menighedsrådet ønsker at gøre
opmærksom på, at Kirkebilen kan
bestilles af alle sognets beboere
og at det gælder kørsel til såvel
gudstjenester som til arrangementer og møder i Sognegården.

Menighedsrådsmøde:
Se hjemmesiden

