SOMMERSTAFET

2019
KANTER &
SPRÆKKER
SYV SPÆNDENDE
AFTNER I ÅRHUS
NORDRE PROVSTI

ELEV | ELSTED | HJORTSHØJ | LYSTRUP | EGÅ | SKØDSTRUP | SKÆRING

Så er syv kirker i Aarhus Nord igen gået
sammen om en herlig sommerstafet.
Denne gang kommer det til at handle
om at leve på kanten, som sårbar, som
politiker, som lovbryder, som forretningsmand og som kunstner. Der bliver
fortællinger om mennesker, som livet
er gået skævt for. Men der bliver også
masser af sprækker, som lyset kan
trænge igennem. Sådan omfavnes vi
af det håb, der kommer til os gennem
identitetsskabende fortællinger, gennem sang og musik, gennem kunst og
kreativitet, gennem skønhed og tro.
For livet er da værd at leve på trods af
det som smerter …

Det er gratis at deltage i stafetten
”Kanter og Sprækker”.
Tilmelding er ikke nødvendig, og man
er naturligvis ikke forpligtet på at
deltage samtlige aftner.

ELEV SOGNEHUS

TORSDAG DEN 6. JUNI KL. 19.30

ELSTED
SOGNEGÅRD
TORSDAG DEN 13. JUNI KL. 19.30
HJORTSHØJ
KIRKE
TORSDAG DEN 20. JUNI KL. 19.00
LYSTRUP KIRKE

TORSDAG DEN 27. JUNI KL. 19.30

EGÅ
SOGNEGÅRD
TORSDAG DEN 15. AUGUST KL. 19.30
SKØDSTRUP
KIRKE
TORSDAG DEN 22. AUGUST KL. 19.30
SKÆRING KIRKE

TORSDAG DEN 29. AUGUST KL. 19.30

ELEV
SOGNEHUS
”Tragilykkelige ommere”
Foredrag ved Mia Lejsted Madsen
”Tragilykkelige ommere” er mennesker, der bevæger sig på en knivskarp
kant (æg) ifølge kunstneren Conny
Maxwell Nørgaard. De kan falde ned
fra kanten, og det kan gå grueligt
galt, men sker det, må man rejse
sig – komme op på hesten igen og se
fremad. Der kan opstå noget lykkeligt
ud af det tragiske.
Foredraget handler om Kanter og
Sprækker i sindet, som det forekommer i og omkring os mennesker – set
gennem kunsten.
På Museum Ovartaci kender vi en
del til det sårbare sind i og med

torsdag
den 6. juni
kl. 19.30

vores rødder i psykiatriens historie. Vi
kender også det finurlige, fantastiske,
voldsomme og skæve – og de indblik
man igennem sprækkerne og kunsten
kan være så heldig at få.
Mia Lejsted Madsen fortæller om
sig selv: Jeg er uddannet cand. mag i
kunsthistorie og informationsvidenskab fra AU i 2003, og jeg blev ansat
som leder af Museum Ovartaci i 2004
efter et år som feltforsker for Kulturprinsen i Viborg.

www.elevkirke.dk

ELSTED
SOGNEGÅRD
Erik Scavenius – Mellem løgn og
overlevelse
Foredrag ved Birgithe Kosovic
Få statsledere har haft så enkel og
så vanskelig en opgave som Erik
Scavenius: at frelse sit land fra en
verdenskrig. Få statsledere er lykkedes så dygtigt med den. Få har været
så forhadt.
Gik Scavenius til kanten rent moralsk
eller fandt han den sprække, der
gjorde, at et lille ligegyldigt land i det
store spil ikke blev ædt helt?
Gjorde han kun det nødvendige ved
at bøje sig så dybt for tyskerne?
Eller opgav han noget altafgørende
for Danmark?

torsdag
den 13. juni
kl. 19.30

Hvor meget af sin frihed skal man ofre
for freden?
Hvor meget af sin fred skal man ofre for
friheden?
Hvordan svarer man uden at miste sig
selv?
Forfatter Birgithe Kosovic fortæller med
udgangspunkt i sin roman i to bind
”Den inderste fare”, et politisk, personligt romanportræt af Scavenius, om
manden bag masken.

Foredraget er støttet af:

www.elstedkirke.dk

HJORTSHØJ
KIRKE
Hjortshøj synger. Sangaften med
forskellige vokalensembler
Der er ikke meget, der styrker fællesskabet som sang. Vi synger ikke,
som vi har gjort, men et af de steder,
hvor sangen lever, er i Folkekirken.
I Hjortshøj er vi optaget af sang og
musik, både i kirken og i byen. Menighedsrådet har gennem adskillige
år haft netop sang og musik som
indsatsområde, og byen er rig på
kor, sangere, musikere, komponister
og mindst én salmedigter. Kirken og
sognepræsten står desuden bag salmenetværket ’Syng Nyt’ og en lang
række salmearrangementer.
På denne aften vil vi invitere jer indenfor i vores syngende kirke, hvor I
kan møde korsang, solosang, fælles-

torsdag
den 20. juni
kl. 19.00

sang, musik og et par digte. Alt sammen om kanten mellem lys og mørke,
om midsommer, om fællesskab og om
menneskelivet. Blandt de medvirkende er Hjortshøj Kirkes Vokalensemble,
Vocal Line light, sopranen Katrine
Broch Møller, organisten Søren Kinch
Hansen, Clemens Knejterne, to at
kirkens børne- og ungdomskor, samt
lokale komponister, pianister og andre
godtfolk. Vi indleder aftenen med at
have grillen tændt i gården mellem
kirken, sognegården og Den Gamle
Skole fra kl. 18. Køb en pølse, en øl
eller en vand og nyd allerede kl. 19.00
det første musikalske indslag.
Se det præcise program på kirkens
hjemmeside fra d. 1. juni.

www.hjortshoejkirke.dk

LYSTRUP
KIRKE
Mennesker på kanten – og
musikkens sprækker af lys
Foredrag ved Kirsten Saurus
Mehlsen og Søren Rønnehøj
Kirsten Saurus Mehlsen har i syv år
arbejdet som musikmedarbejder på
det lukkede, topsikre fængsel Enner
Mark ved Horsens. Hun fortæller om
at være sammen med fanger, som
for manges vedkommende er mennesker på kanten.
Kisten Mehlsen fortæller, hvordan
det er at manøvrere på en arbejdsplads med maksimal sikkerhed, hvor
fangerne er inddelt i grupperinger,
der ikke må være sammen med
hinanden. Om at dirigere tre forskellige fangekor, og om at styre et band,

torsdag
den 27. juni
kl. 19.30

hvor de fleste, som udgangspunkt, ikke
kan spille. Om at ”så små frø” og opleve, at de slår rod, og hvordan musikken kan være med til at lette afsoningen og bringe sprækker af lys og glæde
ind i den ofte barske hverdag.
Kirsten Mehlsen er uddannet musikpædagog og musikterapeut og har
før sit fængselsarbejde undervist på
musik-, efter-, fri- og højskoler.
Søren Rønnehøj har haft flere små
domme, som for det meste er afsonet
i åbne fængsler. Med den sidste dom,
som blev afsonet i Enner Mark fængsel, har Søren tilbragt i alt syv år bag
tremmer. Han fortæller bl.a. om værdien af at have mulighed for at deltage i
kor og musik, mens man afsoner.

www.lystrupkirke.dk

EGÅ
SOGNEGÅRD
Erfaringer med det skønne
Foredrag ved professor Dorthe
Jørgensen
Vi kender det alle. Midt i vores hverdagsliv stoppes vi, fordi vi rammes
af skønhed. Det kan være duften af
en kop kaffe, en særlig genstand, der
fanger vores opmærksomhed eller
erfaringer af storhed i naturen. Igen
og igen mødes vi af sprækker ind til
noget større.
Under overskriften Kanter og Sprækker vil Dorthe Jørgensen åbne det
æstetiske og kunstneriske rum, som
findes umiddelbart i vores liv og
hverdag.

torsdag
den 15. august
kl. 19.30

Hun vil lirke os ind i sprækker og lade
os støde på kanter på en måde, hvor
vi bliver opmærksomme på det skønne i livet og den store betydning, det
skønne har for os i vores dagligdag.
Dorthe Jørgensen er professor i filosofi og idéhistorie. I 2016 modtog hun
Dansk Forfatterforenings faglitterære
pris for sit forfatterskab med denne
begrundelse: ”Dorthe Jørgensen
modtager prisen for sit imponerende
og banebrydende forfatterskab. Dorthe Jørgensen forstår at undersøge og
beskrive det forunderlige i hverdagen,
og dette nærvær er vigtigt i alle livets
sammenhænge.”

www.egaakirke.dk

SKØDSTRUP
KIRKE
There´s a crack in everything!
Koncert med “Brothers of Mercy”
“There´s a crack in everything” –
sådan skrev og sang Leonard Cohen
i sangen “Anthem”, som gik hen og
blev en slags moderne fortolkning af
påskeevangeliet.
Og sådan har han faktisk gennem
hele sin karriere i lyrik og poesi
beskæftiget sig indgående med vores
menneskeliv, vores forhold til hinanden og ikke mindst vores forhold til
Gud.
Nu kan Leonard Cohen jo desværre
ikke selv komme til Skødstrup Kirke,
men det kan heldigvis ”Brothers of

torsdag
den 22. august
kl. 19.30

Mercy”, der gennem de seneste 20 år
har turneret rundt på barer, jazzklubber, i kirker, fængsler og på loppemarkeder og givet deres fortolkning af
Leonard Cohens sangunivers.
Det er godt, for så kan vi stadigvæk
– også her i Skødstrup – få lov til
at høre, at ethvert liv er fyldt med
kanter og sprækker; Vi kan høre, at
“there´s a crack in everything, that’s
how the light gets in.”
Vel mødt til en god aften i Skødstrup
Kirke
Foto: Fotograf: Thomas Kvist Christiansen,
ElboBladet

www.skoedstrup-kirke.dk

SKÆRING
KIRKE
Livet med og uden Djævelens
Penge - En familiekrønike fortalt
af Elsebeth Kirk
Elsebeth Kirk fortæller om sit oplæg:
”Alle familier har interessante familiehistorier. Det særlige ved min
familiehistorie er, at den er så veldokumenteret. Hans Kirk, Ellen Kirk
og Maren Kirk har alle skrevet bøger
og en del heraf med Kirk-familien og
Indre Mission som inspirationskilder.
I denne vestjyske familiehistorie har
det kristne budskab hos de fleste i familien fundet vej gennem alle kanter
og sprækker.

torsdag
den 29. august
kl. 19.30

Mit udgangspunkt i dette foredrag er
virkeligheden bag Hans Kirks roman
“Djævelens Penge”. Her er det tydeligt, hvordan religionen f.eks. havde
betydning for en stor del af Kirk-familiens forhold til penge.
Jeg vil i dette foredrag zoome ind på
fortællinger om, hvordan livet med
og uden Djævelens Penge har set ud i
Kirk-familien gennem tiderne.”
Vel mødt til en spændende aften i
Skæring med fortællinger, der kommer ud over kanten!

www.skaeringkirke.dk
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Tak til Statens Kunstfond for økonomisk støtte til
foredraget i Elsted Sognegård.
Tak til provstiudvalget for Aarhus Nordre Provsti,
som har bevilget et beløb til gennemførelse af
denne foredragsrække.

