Onsdag 26. februar 2020

Emmersbæk Kirke

BØRN I SKYGGEN
Hjælp til børn og unge i sorg
”Jeg er sådan et skyggebarn” siger Lise på 13 år. Hendes lillebror var syg af knoglekræft, og familiens fokus var rettet mod lillebror og Lise blev glemt.
Der er desværre mange børn, der lever i de voksnes blinde vinkel, og er alene med deres sorg. Det kan være sorgen over at have en syg bror, at man har mistet sin mor eller
far, eller selv er kritisk syg. Sorgen kan også have en helt anden årsag. De voksnes berøringsangst med sorg og døden, kan også være årsagen til, at barnet er alene med sorgen.
SKYGGEBØRN ønsker at hjælpe de børn og unge, der har et behov uanset årsag til sorgen.
SKYGGEBØRN driver på nuværende tidspunkt 17 samtalegrupper, og opretter løbende
nye. Målet med grupperne er at hjælpe børnene til at sætte ord på deres følelser,
samtidig med, at de møder andre i samme situation som dem selv. Efter snart 30 års
arbejde med børn i sorg, er det SKYGGEBØRNs erfaring, at samtalegrupperne er en
uvurderlig støtte for børnene.
SKYGGEBØRN tilbyder i visse tilfælde også individuelle samtaler, hvis der er behov
for dette, men oftest med henblik på at starte op i gruppe efterfølgende.
Løbende opretter SKYGGEBØRN grupper på landsplan og udvider snarest i Aarhus. Forhåbningerne er medio 2020.
Alle tilbud til børnene og deres forældre er gratis.

Planer om en kirke i Emmersbæk

De første planer om en kirke i Emmersbæk blev drøftet allerede omkring 1960, og i 1963
forelå Kirkeministeriets godkendelse af købet af arealet til kirken og kirkegården.
Flyttekirken
Den første kirke var en vandrekirke, en
trækonstruktion som de kendte Ahuse.
Bygningen blev indviet af biskop Erik
Jensen den 10. september 1972, den
fik status af kapel med tilladelse til at
afholde gudstjenester.

Men det viste sig snart at de store stigninger i oliepriserne betød, at denne kirke blev alt
for dyr at varme op. Derfor besluttede menighedsrådet at søge om tilladelse til opførelse
af en ny kirkebygning samme sted.
Anlæg af kirkegård
Samtidig med flyttekirkens indvielse, blev kirkegården anlagt. Det naturskønne område,
som kirken er placeret i, blev bevaret og kirkegården er i dag en meget smuk skovkirkegård, med mange forskellige gravpladser. En af egnens smukkeste kirkegårde.

Foruden de traditionelle gravpladser med
gange og hække, er der anlagt urnehave og
plænebegravelsespladser, ligesom der er
gravsteder i skovbunden.

I 1980 blev det vedtaget at bygge et nyt kapel og menighedshus til afløsning af vandrekirken.
Bygningen er tegnet af arkitektfirmaet Friis & Moltke fra Århus og har en kvadratisk kirkesal. Kirken har også en konfirmandstue, køkken, garderobe, toiletter, våbenhus og præsteværelse. Gulvbelægningen i alle rum består af træfliser.
I kirken er der plads til 170 personer, hvis man udvider rummet med den indsatte skydedør.
Klokkestablen blev udført i limtræ af Lilleheden Limtræ, men i 2015 måtte klokketårnet
rives ned på grund af uheldig konstruktion. Klokken er fra Holland og er fra 1982. I klokken står der skrevet ”Ære være Gud i det højeste og på jorden fred i mennesker, der har
hans velbehag” (Lukas 2, 14).

Udsmykningen af kirken er udført af kunstneren Valdemar Foersom Hegndal, der har
lavet en smuk glasmosaik til det korsformede vindue i kirken.

Døbefont, alterbord og prædikestol er af limtræ. I døbefonten er et dåbsfad af messing.

I Emmersbæk kirke er der ophængt et
kirkeskib. I 1984 blev skibet hængt op (i
det daværende kapel og menighedshus)
ved gudstjenesten 1. søndag i advent. Skibet, en tremastet bark, er bygget af Niels Chr. Christensen ("Kesse-Peter") fra
Hirtshals.

Ved siden af kirkerummets dør er der på
væggen placeret en Kristus-figur, udført i
sten af kunstneren Oluf Jensen.

I forbindelse med tilbygningen af menighedslokaler i 1997 fik kirken et nyt orgel,
bygget af orgelfirmaet Bruno Christensen
og Sønner. Instrumentet har 12 stemmer.
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Hold da helt op !
Kirken var helt fuld ..
Måske er det kindkys
og krammere der skal
til ,,,

