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VELKOMMEN

VELKOMMEN TIL
MØLLEVANG KIRKE-OG KULTURFESTIVAL 2019
Vi glæder os til at slå dørene op til årets festival i
Møllevang, der afholdes sidste uge i september.
Det er fjerde år i træk Møllevang Kirke- og Kulturfestival
løber af stabelen. En uge med foredrag, koncerter,
underholdning, fællessang og gudstjenester i og
omkring Møllevangskirken.
Programmet har store armbevægelser, dybe tanker,
smukke toner og høje ambitioner. Det håber vi, I kan
mærke! Denne gang er størstedelen af kirkebladet ændret til et festivalblad, hvor du kan finde omtale af kunstnere, oplægsholdere, samarbejdspartnere og praktisk
information om alle arrangementer på de følgende sider.

Hvorfor skal Møllevang egentlig have sin egen festival?
Der er efterhånden mange festivaler i Aarhus. Vi er privilegerede at bo i en by med et rigt musik-, kirke- og kulturliv. Der er mange aarhusianere, som lægger mange
kræfter i at bidrage til fællesskabet med viden og engagement. I Aarhus er der festivaler for enhver smag. Der
er en mængde store og små musikfestivaler for musikelskere i alle musikgenrer og for alle aldre. Der er Food-festival og Aarhus Gastro Week for de madinteresserede.
Der er Århundredets Festival med spændende foredrag
om en særlig periode i historien, der er Verdensbilleder,
som får midtbyen til at emme af rejsefeber og ja, Aarhus
Festuge naturligvis. Udbuddet er stort og det er nærliggende at spørge, om der overhovedet er brug for Møllevang Kirke-og Kulturfestival? Svaret er selvfølgelig: Ja!
For den kan noget, som ingen andre festivaler kan. Den
kan samle os her i Møllevang. Det er en festival for os,

der bor her. I Frydenlund, i Pip-kvarteret, i Vestervangen,
i Charlottehøj, i Dybedalen - ja, her i smørhullet mellem
Ringgaden og Ringvejen. Måske er det ikke byens største
navne, der er på plakaten, måske er det ikke byens mest
spektakulære rammer, måske rydder vi ikke forsiden i
landets aviser…. Men mindre kan også gøre det, for det
særlige er, at vi mødes her, lige hvor vi bor. De sidste tre
år har vist os, at der er mange gode grunde til, at vi har
brug for vores egen festival. En hel uge, hvor vi kan mødes om noget større, dybere, smukkere og sjovere end de
daglige indkøb og endeløse diskussioner om vejforholdene på Møllevangs Allé. Og det er egentlig grund nok!
Vi har bestræbt os på, at der skal være noget på programmet for enhver smag og håber, I vil benytte lejligheden til at få en oplevelse sammen med naboen eller dem
ovre på den anden side af vejen. Det er godt at mødes,
og her på de følgende sider kan du læse, hvad I og vi kan
mødes om.

Vi glæder os!
Anni Albæk og Hanne Jul Jakobsen
sognepræster i Møllevangskirken

MUSIK

THOMAS BUTTENSCHØN
Koncert, hvor også SMÅ-koret medvirker
Han er i løbet af de seneste 10 år gået
fra at være Danmarks gladeste solskinstroubadur med søde sange om kærlighed og gul sne til for alvor at have fået
noget på hjerte.
Thomas Buttenschøn er manden, der
har ordet i sin magt, både når han synger, når han taler, og når han skriver
sange, der kalder på at blive lyttet til.
Han tager sit publikum med på en rejse, hvor han igennem sine hverdagsfortællinger, sjove anekdoter og sto-

re budskaber, kombineret med hans
fantastiske musik, drager folk helt ind i
deres følelsers vold. Der vil både blive
grint og grædt, og Thomas formår om
nogen at skabe rum for, at det hele er
okay. SMÅ-koret, der bl.a. arrangerer
jazz gudstjenester med studenterpræsterne, og ugentligt øver i Møllevangskirken, medvirker på et par af numrene
under ledelse af Bjørg Olsen.
Efter koncerten åbner festivalcafeén i
sognegården med mulighed for at købe
øl, vin og vand til gode priser.

Fredag den 27. september
Kl. 19.30
I kirken
Entré: 100 kr.
Studerende: 50 kr.

LYDEN AF 50’ERNE
Krøniken om Kate og Konrad
Duoen ”Toner af Guld” består af det musikalske makkerpar og ægtepar Helle og
Dynes Skovkjær. De kommer denne formiddag med et underholdende koncertforedrag om tiden, før vi fik bil. Kate og
Konrad er et typisk dansk middelklasseægtepar anno 1955.

Konrad er på kontor og Kate er hjemmegående husmor.

Gennem de største danske hits fra slutningen af 40’erne til begyndelsen af
60’erne fortæller og spiller Kate og Konrad deres krønike.
I dette koncertforedrag plukker vi fløjlsgræs og planter smil og solskin, selvom
Kate af og til er hele ugen alene. Efter
koncerten er der mulighed for at hygge
sig sammen over et stykke smørrebrød.

Mandag den 23. september
Kl. 12.00
I sognegården
Entré: 50 kr. inkl. smørrebrød + vand/øl
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MUSIK

MARIA HELLEBERG OG MUSICANTIGA
Forfatterarrangement med koncert
Med udgangspunkt i Maria Hellebergs to seneste historiske romaner ’Stormene’ og ’Sommerfugl’ (samt den tredje og sidste roman i trilogien – hvis
den bliver færdig) tages publikum med på en rejse tilbage til den nordiske
middelalder, nærmere betegnet reformationstiden, hvor såvel historiske
højdepunkter som hverdagslivet belyses.
Forfatteren Maria Helleberg og ensemblet for historisk musik MUSICANTIGA er gået sammen om en ny form for forfatterarrangement: fortælling,
dragt, musik og dufte – totaloplevelse for alle sanser! Musicantiga (tidligere Almune & Götterfunken) har desuden, ud fra originale musikværker,
arrangeret og indspillet et helt CD-album, der fungerer som soundtrack til
romanen ’Sommerfugl’.
Arrangementet består af en vekslen mellem fortælling og understøttende
musik og forventes at vare halvanden time – med indlagt pause til en forfriskning undervejs.

FÆLLESSANG
Morgensang alle hverdage
Kom godt i sang! Begynd dagen
med en morgensang. Vi sætter
fokus på fællessangen i festivalugen og inviterer sammen med
områdets skoler og institutioner
til morgensang hver morgen kl. 8.30.
Kom og mærk, at det er godt at synge sammen. Vi synger hver dag tre sange fra Højskolesangbogen sammen, gamle og nye, og så er vi allerede godt
i sang med dagen! Bemærk af morgensang holdes forskellige steder hele
ugen, men at tidspunktet er det samme.

Torsdag den 26. september kl. 20.00
I kirken
Entré: 50 kr.

Mandag den 23. september;
Studenternes Hus,
Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C
Tirsdag den 24. september:
Aarhus BSS, lokale 2640 - 119B (R1) Store Sal, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aa. V
Onsdag den 25. september:
Møllevangskirken,
Møllevangs Allé 49, 8210 Aarhus V
Torsdag den 26. september:
Møllevangsskolens aula,
Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V
Fredag den 27. september:
Fælleshuset Frydenlund,
Fuglebakkevej 80, 8210 Aarhus V

SANG

HØJSKOLESANGAFTEN
Fællessang med Ole Dreyer og Anni Albæk i sognegården
Højskolesangaften i sognegården. Sognepræst Anni Albæk
lægger ud med at vælge et par sange, og derefter får alle mulighed
for at lægge en lap papir med et sangønske i en høj hat, som vi så
trækker op af.
Tag din ven/veninde i hånden og kom til en aften
med masser af fællessang.

Kom i god tid, så du har mulighed for at forsyne
dig i festivalcafeen. Aftenens pianist er Ole Dreyer,
der til daglig er organist i Møllevangskirken.

Onsdag den 25. september
Kl. 19.30-21.00
I sognegården
Entré: Gratis.
Øl, vin og vand kan købes

ÅBENT FOLKEKOR
Åben øvegang i Møllevang Folkekor
Har du opdaget, at sang gør dig glad? Det har vi! Møllevang Folkekor er et nyt kor, der synger sammen hver onsdag i Møllevangskirken. Du har mulighed for at opleve sangglæden, når koret holder
åbent hus. Koret ledes af Susanne Skov, som også står for denne
eftermiddag.
Vi bruger eftermiddagen på at indøve et par flerstemmige sange
fra den danske sangskat. Meningen er, at koret skal medvirke ved
gudstjenesten søndag den 29. september kl. 10.30.

Hvis man ikke kan være med søndag, er man alligevel velkommen
til at synge med lørdag.

Lørdag den 28. september
Kl. 15.00-16.30
I kirken
Entré: Gratis
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BØRN

SIGURD BARRETT
“Sigurd fortæller Bibelhistorier” er Danmarks bedst sælgende
børnebog, og med den har Sigurd Barrett fyldt mere end 250 kirker med bibelkoncerter for børn og voksne. Her i kirken kommer
han med nye sange og fortællinger, der er mindst lige så gribende, uhøjtidelige og hylende morsomme, som de plejer at være.

Mandag den 23. september kl. 17.00-18.00
I kirken
Entré: Gratis

Sigurd og vaskebjørnen Snapper er i storform, og I kan glæde jer
til en koncert, der med respekt for det kristne budskab sætter
gang i kirken, tankerne og ikke mindst føddernes vippen til musikken. Det bliver med andre ord svært at sidde stille, når Sigurd
og tøjdyret Snapper spiller og synger og laver sjov og ballade
med stof til eftertanke. Koncerten er gratis og henvender sig til
alle mindre børn og deres voksne.

JONAS OG HVALEN

FOR DE SMÅ

Vi mødes i kirken, hvor
vi vil gå på opdagelse
i en gammel fortælling, men på en helt ny
måde. For vi skal både
høre, røre, dufte og
danse til fortællingen
om Jonas og hvalen.

Kirkerytmik for 0-4 årige
ved musikpædagog Vibeke Skou

Alle områdets børnehaver er velkomne. Der er plads til
max. 40 børn per dag.
Tilmelding til kirkekontoret efter først til
mølle-princippet.mølle-princippet.

Tirsdag den 24. sept. eller
onsdag den 25. sept.
Kl. 09.30-10.00
I kirken
Entré: Gratis (tilmelding
på kirkekontoret,
tlf.nr. 8615 8154)

Vi mødes i kirkerummet til rytmik og
musikalske sanglege,
salmer og sange for de
mindste. Programmet
tager ca. 45 minutter
og henvender sig til
0-4 årige. Alle er velkomne. Bagefter er
der kaffe, saft og brød i
krypten. Medvirkende:
Musikpædagog
Vibeke Skou og sognepræst Anni Albæk.

Fredag den 27. september
Kl. 10.00
I kirken
Entré: Gratis

TÆNKEPAUSER
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SKAM
Ved Carsten Stage, lektor i kultur og medier, Aarhus Universitet
Skam gør os ilde tilpas. Så snart vi føler os negativt bedømt, pibler sveden frem, rødmen stiger op i kinderne, og vi kigger febrilsk efter et musehul at krybe i. Heldigvis ser andre mennesker os ikke nødvendigvis sådan, som vi frygter. Alligevel er der ifølge Carsten Stage, blufærdig
skamforsker ved Aarhus Universitet, ingen grund til at bide hovedet af al skam. Skam kan være
en konstruktiv kilde til selvrefleksion og endda til politisk mobilisering. For uden nogen skam i
livet ville vi slet ikke kunne finde ud af at leve sammen.

Tirsdag den 24. september
Kl. 16.30-17.30
I sognegården
Entré: Gratis

MONSTRE

Ved Mathias Clasen, lektor i engelsk, Aarhus Universitet
Vi elsker paradoksalt nok fiktionens gys og den pirrende skræk, der bliver udløst i os, når vi møder den i bøger eller i forføreriske film om vampyrer eller morderiske aliens. Det mest slående
ved overnaturlige monstre er selvfølgelig, at de ikke findes i virkeligheden. Ikke desto mindre
bliver vi ved med at fortælle hinanden historier om spøgelser og uhyrer. Faktisk reagerer vi
ens på tværs af kulturer, når vi ser en gyserfilm. Engang var mennesket jaget af virkelige, sultne
monstre, der havde mennesker på menuen, og det har sat sig spor i vores dna, så vi kan vågne
på et splitsekund. Bag vores rationelle, moderne hjerner gemmer der sig et forskrækket primat,
som gyser ved synet af lysende øjne og glinsende hugtænder i tusmørket - præcis som vi gør i
biografens mørke, når monsteret maser sig ind på helten.

Onsdag den 25. september
Kl. 16.30-17.30
I sognegården
Entré: Gratis

SMERTE

Ved Troels Staehelin Jensen, professor i klinisk medicin, Aarhus Universitet
Smerte er ikke til at holde styr på. Den sidder aldrig kun lige dér, hvor det gør ondt, men også
altid i hovedet. Og uanset hvordan smerten end er opstået, begynder vi at hoppe og danse, bande og svovle eller skrige på livet løs for at holde den ud. Det er vist med god grund, at vi sætter
smerte og helvede sammen til ét ord. Alligevel skal vi ifølge Troels Staehelin Jensen, smerteforsker ved Aarhus Universitet, være taknemmelige for, at vi overhovedet kan mærke den. For uden
smerte ville vi hverken kunne føle glæde eller lyst, og så ville livet slet ikke være værd at leve.

Torsdag den 26. september
Kl. 16.30-17.30
I sognegården
Entré: Gratis
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FOREDRAG

PETER LUND MADSEN
Gud og hjernen
I dette både tankevækkende og underholdende foredrag giver hjerneforsker
og studievært Peter Lund Madsen svar på vigtige spørgsmål om, hvordan vores
hjerne fungerer og zoomer ind på religiøse og etiske spørgsmål som:

Søndag den 22. september
Kl. 15.00
I kirken
Entré: 100 kr.

Hvor kommer hjernen fra?
Hvad er vigtigst, følelser eller intelligens?
Var det Gud, der skabte hjernen, eller hjernen, der skabte Gud?
Hvor sidder syndens tændstof?
Hvor stærk er barmhjertigheden?
Hvad er det, verdens klogeste hund ikke kan?
Hvad adskiller os mennesker fra de andre dyr?
Og har vi overhovedet noget at være stolte af?

ANNE-CATHRINE RIEBNITZSKY
Smaragdsliberen - litteraturforedrag

Mandag den 23. september
Kl. 19.30
I sognegården
Entré: 50 kr.

I dette foredrag fortæller Anne-Cathrine Riebnitzsky om sin seneste roman
”Smagradsliberen”(2018), der har fået flotte anmeldelser.
Bogen handler om et smagradsliberen Pierre Levy, der mirakuløst vender tilbage til livet, for derefter at begynde slibningen af en usædvanlig stor smagrad,
hvilket står i kontrast til hans datters liv. Datteren bliver nemlig kidnappet på en
rejse i grænseegnen mellem Georgien og Aserbajdsjan. Men deres blik for skønhed i livet har de til fælles.
Smaragdsliberen er en poetisk og livsbekræftende fortælling om tilværelsens
skrøbelighed, og Anne-Catrine Riebnizky deler gavmildt ud af sin egen tro og
tanker om livet og døden.
”Jeg har en dyb tro på, at Gud er med mig, selv ind i døden. Og jeg følges også med
Gud hver dag, hvor jeg hele tiden finder tid til bøn. Det er også sådan, jeg begynder
dagen, inden jeg sætter mig til at skrive. Og jeg opfatter det også som mit kald at
skrive”, udtalte Anne-Cathrine Riebnitzsky til Kristeligt Dagblad i 2018.

FOREDRAG

ESBEN KJÆR
Sorgen er en kraft
”Det interessante ved sorg er ikke, at den gør så ondt. Det interessante er, hvordan den kommer til at ændre alt, hvad vi tænker og tror om livet – hvem vi er som
mennesker, resten af vores liv.” Sådan siger journalist og P1-vært Esben Kjær efter at han mistede sin syvårige søn, Sebastian, til kræft. Han er forfatter til bestselleren ”Min usynlige søn – kunsten at leve med sine døde resten af livet” (Gyldendal 2016). En delvist personlig, delvist research-baseret bog, der samtidig er
en krads kritik af vores fattige forhold til døden.
Esben Kjær nøjes ikke med at se sorg som et terapeutisk problem, der skal løses, men beskriver som noget nyt sorg som en transformerende kraft, der ændrer alle aspekter af folks liv, og som vi derfor skal forme. Vi skal gøre det i samarbejde med de døde. De går nemlig ikke væk, men lever videre indeni os som
en skabende kraft. Vi kommer med andre ord til at have et levende forhold til de
døde resten af livet. Tro er nødt til at være konkret, mener Esben Kjær, der inviterer os ind i sit eget sorgforløb.

Tirsdag den 24. september
Kl. 19.30
I sognegården
Entré: 50 kr.

CLEMENT KJERSGAARD
Danmark: Om det vi tror på – og det vi tvivler på

Verden omkring Danmark er i disse år præget af en stærk politisk turbulens.
Men Danmark er ikke upåvirket og vil også blive anderledes.
Første del af foredraget handler derfor om en række af de samfundssektorer,
der i disse år er under stærk forandring: Politik, kirke, medier, uddannelse.
Hvad er det for nogle vilkår, de gamle autoriteter og fællesskaber skal lære at
fungere i? Hvad kræver det af dem? Hvad vil der opstå til erstatning for det, der
forsvinder?
Derefter er det tilhørerne, der sætter dagsordenen med spørgsmål, indlæg og
kommentarer.
Clement Kjersgaard kommer i øvrigt ”hjem til Aarhus”. Det er her, han har boet
det meste af sin barndom. I 2002 grundlagde han magasinet RÆSON. Han har
vundet flere tv-priser, Publicistprisen og Den Berlingske Journalistpris.

Onsdag den 25. september
Kl. 10.45-13.30
I sognegården
Entré: 50 kr. inkl. smørrebrød
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FOREDRAG, KROP OG ÅND

PIA SØLTOFT
Kierkegaard i dag – om at forblive sig selv tro i en travl tid
For Kierkegaard er et menneske ikke bare den, det er.

Torsdag den 26. september
Kl. 13.30-15.30
I sognegården
Entré: 15 kr. for kaffe og kage

Det skal gøre en aktiv indsats for at vælge, vinde, finde og blive sig selv. Men
hvordan har selvet det i en travl tid som vores, hvor enhver skal være omstillingsparat og forandringsvillig? Kan man have for travlt til at være sig selv? Ja,
kan man måske haste sig selv forbi?
Foredraget vil sætte Kierkegaards overvejelser om, hvad et menneske er ind i
en nutidig kontekst.

KIRKEYOGA
Yoga og samtale ved Kristine Roel Dam Joensen
Kristine Roel Dam Joensen er kristen funderet yoga- og meditationsinstruktør.
Kristine arbejder med yoga, meditation og krop i en kirkelig sammenhæng i
bevægelse, tilbedelse og bøn til Gud.

Lørdag den 28.september
kl. 9.30
I kirken
Entré: Gratis

Det er en rolig yogaform, hvor vi bruger længere tid i hver stilling og har god
tid til en afsluttende meditation. I denne yogatime får du mulighed for at give
dig hen og blive guidet ind i en dybere vejrtrækning og rodfæstelse. De fysiske
øvelser vil give dig styrke, balance og et roligere åndedræt.
Undervejs vil Kristine invitere til at meditere over for eksempel et digt, et bibel- og salmevers eller et eksistentielt tema. Hun bruger et åbent sprog for at
hjælpe dig ind på din egen vej. Vi vil slutte timen af med en meditation i liggende hvilestilling. Der er yogamåtter, som man kan låne.

Efter yogatimen er der mulighed for at tale sammen om, hvad KirkeYoga er og
kan over en kop te.

KROP OG ÅND

SAMTALEBRUNCH
Samtale mellem journalist Charlotte Rørth og sognepræst
Hanne Jul Jakobsen
Journalisten Charlotte Rørth var hverken et religiøst eller spirituelt søgende
menneske, da Jesus bogstaveligt talt viste sig for hende og talte til hende i et
sakristi i byen Úbeda i Spanien. Oplevelsen var et mentalt og fysisk lynnedslag,
der tvang hende til at tage sit moderne rationelle liv op til overvejelse. Hun har
de seneste år skrevet tre bøger, hvor hun fortæller om sin egen og andres religiøse oplevelser. Hun kalder sig selv ”en modvillig troende”. Oplev en samtale mellem Charlotte Rørth og sognepræst Hanne Jul Jakobsen om religiøse oplevelser
og om at være troende i 2019.
Lars Park Damtoft laver lækker brunch, som serveres under samtalen, og der
bliver mulighed for spørgsmål fra salen.

Lørdag den 28. september
Kl. 11.00-13.00
I sognegården
Entré: 125 kr.

PILGRIMSVANDRING
Ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell
De seneste år har mange moderne mennesker grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også
om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed, og om en søgen efter helt
andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med
den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne
flytte sig mentalt? Pilgrimstanken er en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser.
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell leder denne vandring, som begynder og slutter i
Møllevangskirken. Vandringen tager ca. 1,5 time.

Lørdag den 28. september
Kl. 13.00-15.00
Ved kirken (mødested)
Entré: Gratis
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GUDSTJENESTER

JAZZ GUDSTJENESTE
Gudstjeneste med kirkens band og sognepræst Anni Albæk

Vi starter festivalen med en jazzgudstjeneste. Kirkens velklingende band
under ledelse af Ole Dreyer spiller ved gudstjenesten. Det er en lidt anderledes gudstjeneste, hvor gamle og nye salmer får jazzede rytmer og akkorder.
Det er en gudstjeneste med stærke ord, smukke billeder, bønner til eftertanke og kendte ritualer i ny klædedragt.

Søndag den 22. september kl. 10.30
I kirken
Entré: Gratis. Det er muligt
efterfølgende at købe kaffe
og lune cookies til 15 kr.

HØJMESSE MED FOLKEKORET
Gudstjeneste med Møllevang Folkekor og sognepræst Hanne Jul Jakobsen
Vi slutter festivalen med en gudstjeneste, hvor det nye folkekor i Møllevang medvirker med et par numre.
Har man lyst til at synge med, kan man øve sammen med koret lørdag den 28. september kl. 15.00
(læs mere om det side 5). Gudstjenestens tema er bekymringer.
Bekymringerne har det med at tårne sig op, som bunker på skrivebordet
eller stille sig i kø i de sene nattetimer. Hvad kan vi gøre for at de ikke bider
sig fast i os? Måske skal vi turde give lidt slip på kontrollen?

Søndag den 29. september kl. 10.30
I kirken

MAD

VERDENSMAD
Fællesspisning med kvinder fra Fælleshuset Frydenlund
I flere år har Fælleshuset Frydenlund arrangeret fællesspisning med mad
fra forskellige dele af verden. I anledning af festivalen rykker de denne
fredag aften ned i sognegården og inviterer på en kulinarisk oplevelse og
hyggeligt selskab. Der vil være noget for enhver smag.
Velkommen til en skøn fredag aften for hele familien.

Fredag den 27. september
kl. 17.30
I sognegården
Entré: 20 kr. for voksne og
10 kr. for børn (3-12 år).

VIL DU VÆRE
FRIVILLIG?
Der er brug for mange hænder i forbindelse med Møllevang Kirke-og Kulturfestival. Hvis du har lyst og tid,
kan du give en hånd med. Det kan være med noget
praktisk under festivalen som for eksempel billetsalg,
kaffebrygning, salg af øl/vand eller hjælp med oprydning. Det kan også være inden festivalen med PR og
kommunikation. Vi har for eksempel brug for nogle,

der vil være behjælpelige med at hænge plakater op.
Det kan også være, at du selv har en idé til noget, der
kan forbedre arrangementet. Vi er altid åbne for forslag og gode input.
Kontakt: Kirkekontoret på tlf.nr. 86158154 eller
moellevang.sogn@km.dk
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PRAKTISK INFO

Priser
Foredrag
med Peter Lund Madsen
Koncertforedrag med Toner af guld inkl. smørrebrød
Foredrag
med Anne-Cathrine Riebnizky
Foredrag
med Esben Kjær
Foredrag
med Clement Kjærsgaard inkl. smørrebrød
Foredrag
med Pia Søltoft inkl. kaffe/kage
Koncert
med Marie Helleberg og band
Verdensmad 		
Koncert
med Thomas Buttenschøn
Samtale
med Charlotte Rørth inkl. brunch

Partoutkort 300 kr.

(søndag, side 8)
(mandag, side 3)
(mandag, side 8)
(tirsdag, side 9)
(onsdag, side 9)
(torsdag, side 10)
(torsdag, side 4)
(fredag, side 13)
(fredag, side 3)
(lørdag, side 11)

Gratis arrangementer
Morgensang 		
Familiekoncert med Sigurd Barrett
Tænkepause: SKAM
Tænkepause: MONSTRE
Højskolesang i sognegården
Tænkepause: SMERTE
For de små 		
KirkeYoga 		
Pilgrimsvandring
Folkekor 		

Billetter kan købes på:

(alle hverdage, side 4)
(mandag, side 6)
(tirsdag, side 7)
(onsdag, side 7)
(onsdag, side 5)
(torsdag, side 7)
(fredag, side 6)
(lørdag, side 10)
(lørdag, side 11)
(lørdag, side 5)

www.moellevangskirken.nemtilmeld.dk
eller på kirkekontoret

100 kr.
50 kr.
50 kr.
50 kr.
50 kr.
15 kr.
50 kr.
20 kr. (10 kr. for børn)
100 kr. (50 kr. for studerende)
125 kr.

Partoutkort
300 kr.
Som noget nyt er det i år
muligt at købe et partoutkort på kirkekontoret.
Partoutkortet er personligt
og giver adgang til alle
festivalens arrangementer.
Det giver også adgang til
Verdensmad (fredag) og
Samtalebrunch (lørdag),
men af hensyn til mad og
antallet af pladser til de
to arrangementer, kræver
det, at man tilmelder sig
særskilt.

PRAKTISK
INFO
KIRKEBLAD
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September
Opstart af minikonfirmander
Onsdag den 4. september kl. 13.30-15.30 (kræver tilmelding)
Tekst til debat
Onsdag den 4. september kl. 19.30 i krypten

Opstart af Torsdagssamvær
Torsdag den 5. september kl. 13.30-15.30 i kirken og sognegården
Opstart af konfirmander
Tirsdag den 10. september kl. 15.00-16.30 (kræver tilmelding)
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 17. september kl. 19.00-21.00 (Krypten)

Oktober

Torsdagssamvær

SU-middag
Tirsdag den 1. oktober kl. 18.00-21.00

SU-middag
Foto: Hans Kristian Bjørn

Maden er billig og selskabet godt. Efter maden er man velkommen
til at blive og hyggesnakke.
Maden koster 15 kr. Drikkevarer kan købes. Vi har MobilePay.
Arrangementet er i samarbejdet med UngK (Aarhus’ ungdomskirke).
Tekst til debat
Onsdag den 2. oktober kl. 19.30

Boglancering af Hanne Jul Jakobsen nye bog, Hjemmerørt
Torsdag den 24. okotber kl. 19.30-21.00 i sognegården

Sognepræst Hanne Jul Jakobsen præsenterer sin tredje bog, der udkommer til oktober. Bogen hedder ”Hjemmerørt” og består af refleksioner og
digte, som på forskellige måder kredser om begrebet hjem. Forts. næste side

Hanne Jul Jakobsen
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KIRKEBLAD

Hanne skriver om hjem, både som det erfaringsnære og helt hverdagsagtige,
og som en eksistentiel religiøs følelse af at høre til. Bogen forsøger at svare på,
hvad der gør, at vi føler os hjemme et sted.
Der bliver serveret et glas bobler, og det er muligt at købe et signeret eksemplar af ”Hjemmerørt”.
Børnenes festival
– en dag med kreative workshops, hygge og fede oplevelser
Lørdag den 26. oktober kl 10.00-17.30

Vi stiller skarpt på klima, men med håb som fortegn. Vi vil bl.a. skabe kunst af
skrot og med mening. En dag for skolebørn fyldt med plads til sjov, grin, alvor,
venskaber og dig.
Hvad er meningen? Kristendomskursus fra grunden
Søndag den 27. oktober kl. 12.30-15.00 (kræver tilmelding)
Meditation
Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30-21.00

November

Børnenes festival

Retrætedag
Lørdag den 2. november kl. 10.00-16.30

’Stilhedsdag’ med kristen meditation
- ved fhv. sognepræst Svend Kjærgaard.
Der vil være forskellige nærværs-øvelser, meditation på bibeltekst, kreativt
udtryk og udveksling samt bøn.
Deltagelse er gratis. Folk fra sognet har førsteprioritet til pladserne (max. 15
pers.). Andre kan blive skrevet på venteliste til evt. ledige pladser efter tilmeldingsfristen. Undervejs spiser vi en fælles frokost. Hver deltager medbringer
en lille ting/ret hertil.
Nærmere oplysninger om retrætedagen og tilmelding hos Helle Munk-Petersen, e-mail: helle@munkpetersen.dk
Efter tilmelding senest torsdag 10. oktober får de tilmeldte et informationsbrev med praktiske oplysninger.

Svend Kjærgaard

KIRKEBLAD
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Koncert i Helligåndskirken
Søndag den 3. november kl. 16.00 i Helligåndskirken

Vi skal høre et værk fra 1600-tallet af Heinrich Schütz. Værket falder i tre dele,
akkompagneres af orgel og cello og har 6 solister.
Herefter opføres værker af den estiske komponist Arvo Pärt, hvis særlige stil
netop er inspireret af kormusikken fra det 14. og 16. århundrede. Hans musik
bærer stærkt præg af hans egen religiøsitet og er kendetegnet ved minimalisme, smukt og enkelt.
Entre: 50 kr.
Alle helgen
Søndag den 3. november kl. 10.30

SU-middag
Tirsdag den 5. november kl. 18.00-21.00
Tekst til debat
Onsdag den 13. november kl. 19.30
Menighedsmøde
Søndag den 17. november kl. 12.00

Mødet for dig, der gerne vil vide mere om nye tiltag i kirken, tårnbyggeriet og
kirkens økonomi. For dig, der gerne vil have indflydelse på, hvilken vej Møllevangskirken skal. Derudover vil der være et kirkeligt eller samfundsmæssigt
relevant foredrag. Følg med på hjemmesiden.
Yderligere oplysninger på kirkekontoret eller hos menighedsrådets formand.
Revolutionen i Kristus. Kristendomskursus fra grunden
Søndag den 24. november kl. 12.30-15.00 (kræver tilmelding)
Meditation
Tirsdag den 26. november kl. 19.30-21.00

Koncert i Helligåndskirken

Det ugentlige
Tirsdag: Konfirmander
kl. 15.00 – 16.30
FDF
kl. 17.10
Onsdag: Morgenandagt
kl. 08.45
Minikonfirmander
kl. 13.30-15.30
Folkekor
kl. 19.30
Torsdag:Torsdagssamvær
kl. 13.30-15.30
Fredag: Morgenbøn (Gellerup 		
Kirke) 		
kl. 08.30
For de små
kl. 10.00
Spirekoret
kl.14.00-14.50
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GUDSTJENESTER

September

Oktober

November

December

Søndag 1.
Søndag 8.
Søndag 15.
Søndag 22.
Søndag 29.
Søndag 6.
Søndag 13.
Søndag 20.
Søndag 27.
Tirsdag 29.
Søndag 3.
Søndag 10.
Søndag 17.
Søndag 24.
Søndag 1.

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 19.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

11. søn. efter trinitatis
12. søn. efter trinitatis
13. søn. efter trinitatis
Jazz Gudstjeneste * - læs side 12
15. søn. efter trinitatis - læs side 12
16. søn. efter trinitatis
17. søn. efter trinitatis
18. søn. efter trinitatis
Jazz Gudstjeneste *
Jazz Gudstjeneste med SMÅ-koret
Alle helgens dag
21. søn. efter trinitatis
22. søn. efter trinitatis
Jazz Gudstjeneste *
1. søn i advent med fredslys

Anni Albæk
Hanne Jul Jakobsen
Loa Mortensen
Anni Albæk
Hanne Jul Jakobsen
Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Anni Albæk
Hanne Jul Jakobsen
Loa Mortensen
Hanne Jul Jakobsen
Jens Munk
Hanne Jul Jakobsen
Anni Albæk
Anni Albæk

* Jazz gudstjeneste med rytmiske toner og efterfølgende cookies og god kaffe i sognegården.

Lokalcenter
Fuglebakken

Gud og
Spaghetti

En gang om måneden er der gudstjeneste på Lokalcenter
Fuglebakken i deres festsal. Efterfølgende er der kaffe og kage.
Onsdag
Onsdag
Onsdag

18. september
23. oktober		
20. november

Onsdag
Onsdag

30 oktober kl. 17.00
27. november kl. 17.00

kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30

Lørdagsdåb
Lørdag den 5. oktober kl. 11
Lørdag den 9. november kl. 11
Lørdag den 7. december kl. 11

HVAD DU KAN BRUGE
KIRKEKONTORET TIL:
Kirketaxa
Hvis du er gangbesværet, er du
meget velkommen til at bestille
en kirketaxa til din transport til
og fra kirken.
Ring til kirkekontoret, tlf.
8615 8154, inden kl. 12 dagen før,
hvor du har brug for kirketaxaen.
Kirketaxa til søndag bestilles
senest fredag kl. 12.
Fødsel/faderskab
Er du ugift, skal du melde
faderskabet på www.borger.dk
inden 14 dage, ellers indleder
Familieretshuset en faderskabssag.
Begge forældre skal have en
digital signatur.
Dåb
Første henvendelse er til
kirkekontoret, hvor datoen
aftales.
Vielse
Henvendelse til kirkekontoret,
hvortil prøvelsesattesten fra
rådhuset fremsendes.
Dødsfald
Dødsfald meldes senest 2 dage
efter til kirkekontoret.
Begravelse/bisættelse
Tidspunkt for begravelse/bisættelse
aftales med kirkekontoret.

KIRKEKONTORET
Møllevangs Allé 47-49, 8210 Aarhus V.
Tlf.: 86 15 81 54
moellevang.sogn@km.dk
Åbningstider
Mandag til fredag kl. 10.00 - 13.00
Torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00.
På kirkekontoret møder du:
Daglig leder Elise T. E. Kokholm

Kontakt til menighedsrådet
Formand
Michael Pedersen, tlf.: 51 26 28 79
Næstformand og kasserer
Lise Marie Steinmüller, tlf.: 21 43 88 06
Kontaktperson
Helle Munk-Petersen, tlf.: 30 89 30 57
helle@munkpetersen.dk
Kirkeværge
Alex Hansen Tlf.: 21 61 02 16
alex-hansen@mail.tele.dk

Møllevangskirkens kirkeblad
Udkommer: 1. marts, 1. juni,
1. september og 1. december.
Oplaget er på: 6.300 stk.
Trykkeri: WERKs Grafiske Hus as.
Deadline:
Stof til næste blad, der udkommer
1. december 2019, skal afleveres senest
mandag d. 14. oktober 2019
på mail til Allan Skovsgaard Wien:
asw@km.dk
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PRÆSTERNE, ORGANISTEN
OG KIRKETJENERNE HAR
FRIDAG OM MANDAGEN.
PRÆSTERNE TRÆFFES
EFTER AFTALE.

Præster
Sognepræst Hanne Jul Jakobsen
Kirkebogsførende
Tlf.: 29 29 96 95
hjja@km.dk
Sognepræst Anni Albæk
Tlf.: 24 27 81 54
alal@km.dk
Studenterpræster
Jens Munk
Tlf.: 60 20 26 40
studenterpraest@au.dk
Loa Mortensen
Tlf.: 21 68 55 95
pastor@au.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Louise Bjerre-Pedersen
tlf. 21 68 58 35
kk@moellevangskirken.dk
Organist
Ole Dreyer
Tlf.: 86 15 24 90
oledreyer@outlook.dk
Træffes efter aftale
Kirketjener
Jan Christensen
Tlf. 29 24 87 65
kt@moellevangskirken.dk
Kirketjener, PR,
og vikar på kirkekontoret
Allan Skovsgaard Wien
asw@km.dk
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KALENDEROVERSIGT FOR FESTIVALEN
SØNDAG 22.9.
Jazz Gudstjeneste kl. 10.30
side 12
Peter Lund Madsen kl. 15.00
side 8

MANDAG 23.9.
Morgensang i Studenternes Hus kl. 8.30
side 4
Lyden af 50’erne kl. 12.00
side 3
Sigurd Barrett kl. 17.00
side 6

TORSDAG 26.9.
Morgensang på Møllevangskolen kl. 8.30
side 4
Pia Søltoft om at være tro mod sig selv kl. 13.30
side 10
Tænkepause SMERTE kl. 16.30
side 7
Koncert: Maria Helleberg og Musicantiga kl. 20.00
side 4

FREDAG 27.9.
Morgensang i Fælleshuset kl. 8.30
side 4

Anne-Cathrine Riebnitzsky kl. 19.30
side 8

For de Små kl. 10.00
side 6

TIRSDAG 24.9.

Verdensmad kl. 17.30
side 13

Morgensang i Aarhus BSS kl. 8.30
side 4
Tænkepause SKAM kl. 16.30
side 7
Esben Kjær om sorg kl. 19.30
side 9

ONSDAG 25.9.
Morgensang i kirken kl. 8.30
side 4
Clement Kjersgaard kl. 10.45
side 9
Tænkepause MONSTRE kl. 16.30
side 7
Højskolesangaften i sognegården kl. 19.30
side 5

Koncert: Thomas Buttenschøn kl. 19.30
side 3

LØRDAG 28.9.
KirkeYoga kl. 9.30
side 10
Samtalebrunch med Charlotte Rørth kl. 11.00
side 11
Pilgrimsvandring med Elisabeth Lidell kl. 13.00
side 11
Folkekoret kl. 15.00
side 5

SØNDAG 29.9.
Højmesse med Møllevang Folkekor kl. 10.30
side 12

