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OPLYSNING - VIDEN - SAMVÆR

ONSDAG 16. SEPTEMBER

ELSE MIKKELSEN

Bedemand

Else Mikkelsen - en ganske
almindelig bedemand i
Nørresundby - og så dog

ONSDAG 30. SEPTEMBER

RUNE LYKKEBERG
Chekfredaktør på Dagbladet
Information

Vesten mod vesten
– det politiske menneske

ONSDAG 21. OKTOBER

LEIF V.S.
BALTHZERSEN
Mag.art.

Beethoven 250 år

Else Mikkelsen var sygeplejerske igennem 20 år.
Nu arbejder arbejder Else bevidst med sorg og
krise som bedemand. Specielt tilbyder Else en
børnekuffert til børn, som har mistet. Else fortæller om dagligdagen som bedemand, et arbejde der aldrig bliver rutine. Arbejder blandt pårørendes og børn og fortæller om, hvordan der
siges farvel i eget tempo. Hvorfor er vi bange for
at tale om sorg og død.
Else har en mission om at gøre død og sorg mindre farlig at tale om. I foråret hørte vi om sorg.
Kom og hør Else fortælle om det, som også er
svært i livet.
Hvordan kan det være, at den vestlige verden,
der har opnået frihed, lighed, velstand og fremskridt på et niveau, ingen havde regnet for muligt, er ved at tabe til sig selv? Det har Rune Lykkeberg sat sig for at undersøge i bogen
”Vesten mod Vesten” (2019), som sætter
rammen for denne formiddag. Bogen handler
om det politiske opbrud fra efterkrigstiden til
Brexit og Trump.

Ludwig van Beethoven fylder 250 år. Han er er af
musikhistoriens største komponister, han levede
i en tid med revolutioner, og han revolutionerede
selv musikken. Beethoven blev født i Bonn, men
boede det meste af sit voksenliv i Wien. Hans
musik tiltrækker fortsat et stort publikum hele
verden over, og hans særlige personlighed og
særlige skæbne – hørelidelsen – fascinerer

stadig. Mag.art. i musikvidenskab, tidl. musikchef Leif V.S. Balthzersen fortæller om fødselarens liv og hans musikalske univers, der er
kæmpestort: Symfonier, klaversonater, operaen

Fidelio, strygekvartetter, solokoncerter, korværker osv.

ONSDAG 11. NOVEMBER

Som i mange lande, er der også i Danmark bygget mange moderne kirker, ikke mindst i Aarhus
området.
Det gav arkitekter og kunstnere nye muligheder
og os, der bruger disse kirker til gudstjenester
og meditation, en fylde af nye symboler, der inspirer vores tro.
Pater Meister viser nogle modeller, som han har
skabt til meditationer, der på forbløffende måde
viser en fælles tro, der i nutiden har præget vore
kristne kirker.

ADOLF MEISTER

S.J., præst og billedkunstner

Moderne kirkearkitektur

ONSDAG 2. DECEMBER

ANNE ODGÅRD
EYERMANN
kirkemusiker, korleder,
komponist, medlem af
sangbogsudvalget

Godt nyt!

Alle udgaver af Højskolesangbogen har deres
særkende. Det gælder naturligvis også den helt
nye 19. udgave, som både er en fortsættelse af
traditionen og en fornyelse, farvet af samtiden.
Anne Odgård Eyermann vil med afsæt i sangene
pege på nye retninger i Højskolesangbogen og
fortælle om udvalgets overvejelser i forbindelse
med udvælgelsen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
STED
Møllevangskirkens Sognegård,
Fuglesangs Allé 48
8210 Aarhus V.
I sognegården er der installeret teleslynge.

PRIS OG TILMELDING
• For alle fem foredrag betales 250 kr. Man kan
vælge kun at overvære enkelte foredrag til
65 kr. pr. gang, og det er ikke nødvendigt at
tilmelde sig på forhånd.
• Inkluderet i prisen er 2 stk. smørrebrød og
kaffe. Øl og vand kan købes.
• Forudgående tilmelding modtages gerne på
kirkekontoret, tlf. 86 15 81 54.

DAGSPROGRAM

HØJSKOLEUDVALGET

Kl. 10.45 Indledning og sang
Kl. 11.00 Foredrag
Kl. 11.45 Frokost
Kl. 12.15	Foredrag og debat med
foredragsholderen
Kl. 13.30 Afslutning

Sigfred Lauridsen, Henning Damsgård
Pedersen, Birthe Madsen, Inger Danielsen,
Ellen Lauridsen, Richard Vestergaard, Annette
Andersen, Anni Albæk, sognepræst, Hanne Jul
Jakobsen, sognepræst, Louise Bjerre-Pedersen,
Kirke- og kulturmedarbejder
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