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3. SEPTEMBER KL. 13.30

SÆSONOPSTART

10. SEPTEMBER KL. 13.30

PÅ SIT YDERSTE
Daniel Boysen
Forfatter

17. SEPTEMBER KL. 13.30

MALEREN
CARL LARSSON
Lena Pedersen
Foredragsholder

Vi starter efterårets sæson med gudstjeneste
i kirken. Herefter går vi ned i sognegården til
kaffebord og hyggeligt samvær.
Kaffebordet er gratis denne gang.
Daniel Boysen er forfatter og bor i Møllevang.
Han vil læse op af sin nyeste roman På sit yderste. Den handler om en kvinde, som besøger sine
forældres grav og synker ned i minder. Kort efter
rammes hun af en hjerneblødning. Hun forsøger
at erindre sit liv, men blødningen modarbejder
hendes hukommelse. Hvad er virkeligt? Og er det
virkelig hende?
Carl Larsson er kendt og elsket for sine idylliske
og virtuose skildringer af familielivet i hjemmet
i Sundborn i Sverige. Vi kender hans motiver
fra plakater, kagedåser, postkort og platter, og
vi skal denne eftermiddag høre om hans liv og
virke.

24. SEPTEMBER KL. 13.30

JENS MUNK
Studenterpræst

1. OKTOBER KL. 13.30

RIMSMEDEN
FRA BLEGIND
Klaus N. Jørgensen
Digter
8. OKTOBER KL. 13.30

BIBLIOLOG
Louise Bjerre-Pedersen
Kkirke- og kulturmedarbejder

Vi får besøg af studenterpræst Jens Munk, som
sætter fokus på et teologisk emne. Der vil være
tid til spørgsmål og dialog om emnet.

Klaus Nørgaard Jørgensen fik i 2017 stillet diagnosen Parkinsons sygdom. Dette nye livsvilkår fik
ham til at begynde at digte, og han har blandt andet
udgivet digtsamlingen ”Parkie dage og digte”. Vi skal
høre uddrag fra denne bog og andre fortællinger.

Kirke- og kulturmedarbejder Louise Bjerre-Pedersen leder en bibliolog. Det er en arbejdsform, som
tager udgangspunkt i bibeltekster. Der arbejdes i en
samlet gruppe om teksterne, og ved hjælp af dialog
anskueliggøres tekstens indhold og betydning fra
mange forskellige synspunkter.

15. OKTOBER KL. 13.30

FÆLLESSANG
MED HEROLD

Traditionen tro leder Herold en eftermiddag
med fællessang. Han præsenterer en række sange, som er tilsat små historier og anekdoter. Efter kaffen er der frit valg fra Højskolesangbogen.

Johan Herold
Tidl. skoleinspektør

22. OKTOBER KL. 13.30

LIVSESSENESER
Else Merethe Bastholm
Digter og maler

29. OKTOBER KL. 13.30

KÆRLIGHED OG
KONGEBREV
Ingelise Dalberg-Larsen og
Helle Kappel Kjær
Fortællere

Else Merethe er digter og maler, og hun vil
komme og læse op fra hendes bog Livsessenser. Digtene handler om mange store emner i
tilværelsen; men sproget er samtidig enkelt og
lettilgængeligt. Hun viser også et par af hendes
malerier frem og fortæller, hvordan hun finder
inspiration til både malerkunsten og hendes
digte.
Det bliver et glædeligt gensyn med to fortællere,
som levende og nærværende fremfører historier
af Jeppe Aakjær og Karen Blixen. En eftermiddag
i godt selskab.

5. NOVEMBER KL. 13.30

NYE PRALBØNNER
- snigpremiere
Hanne Jul Jakobsen
Sognepræst

12. NOVEMBER KL. 13.30

FÆLLESSANG

19. NOVEMBER KL. 13.30

LIVSMOD
Anni Albæk
Sognepræst

Hanne Jul Jakobsen er ved at lægge sidste hånd
på en ny samling pralbønner.
Den udkommer først til foråret, men vi har fået
lov at høre nogle af digtene, før de går i trykken.
Undervejs vil vi også synge sammen.

I dag udkommer den 19. udgave af Højskolesangbogen, og vi skal se, hvad den gemmer på
af nye og gamle sange.

Sognepræst Anni Albæk vil fortælle om livsmod både som vi møder det i hverdagen og ud
fra bibelske fortællinger

26. NOVEMBER KL. 13.30

L. VAN BEETHOVEN
250 ÅR
Peer Kjær Andersen
Musikformidler

3. DECEMBER KL. 13.30

JULEHISTORIER
Pia Voxtorp
Revyskuespiller

10. DECEMBER KL. 13.30

ADVENTSFEST

Ludwig van Beethoven hører til de helt store i
musikhistorien og til trods for en stigende døvhed, skabte han mesterværker, der har bevaret
deres appel til i dag. Vi slår ned på nogle vigtige
øjeblikke i hans liv og lytter til små bidder af hans
musik.

Kom til et anderledes foredrag, hvor revyskuespiller Pia Voxtorp causerer over julen med lunefulde historier fra gamle dage og nyere tid.

Vi mødes i kirken, hvor Møllevangskolens kor
går Luciaoptog og synger julesange for os. Herefter serveres der æbleskiver og kaffe i sognegården.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Møllevangskirken byder alle velkommen til torsdagssamvær.
Der er altid kaffebord, som koster 15 kr.

Kontakt:
Kirke- og kulturmedarbejder Louise Bjerre-Pedersen tlf. 21 68 58 35

Gangbesværede har mulighed for at bestille kirketaxa på kirkekontoret inden kl. 12 dagen før
arrangementet på tlf. 86 15 81 54.
STED
Møllevangskirkens sognegård,
Fuglesangs Allé 48
8210 Aarhus V.
I sognegården er der installeret teleslynge.

HVER GANG
KL. 13.30-15.30

