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FESTINVITATION
»Der var en mand, som ville holde et
stort festmåltid og indbød mange. Da
festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom,
nu er alt rede! Men de gav sig alle som
én til at undskylde sig. Den første sagde
til ham: Jeg har købt en mark og bliver
nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder
dig, hav mig undskyldt. En anden sagde:
Jeg har købt fem par okser og skal ud at
prøve dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. Og en tredje sagde: Jeg har lige
giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme.
Tjeneren kom tilbage og fortalte sin
herre dette. Da blev husets herre vred og
sagde til tjeneren: Gå straks ud på byens
gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde
herren til tjeneren: Gå ud på vejene og
langs gærderne og nød dem til at
komme, så mit hus kan blive fyldt.
Teksten er en festinvitation fra Det
Nye Testamente, og en festinvitation
kalder på en festsang: ”Sikke en fest, vi
har haft nu i nat – åh ja, åh ja, åh, klokken var fem, da vore gæster gik hjem, og
de sang åh ja, åh ja, åh”. Jeg er vokset op
med at Johnny Reimar, søndag efter
søndag i Giro 413, sang for os hjemme i
stuen, om dén fest, som nogle ganske få
havde været til ugen forinden, og hvor
der var blevet samlet ind til et godt formål, og derfor skulle sangen afspilles.
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I fortællingen fra Det Nye Testamente, er festen lige ved at gå i vasken,
fordi alle de indbudte melder afbud i
en lind strøm, så først da der sendes
invitationer ud til alle dem, som ellers
ikke er inviteret, bliver det store festmåltid en realitet. Invitationerne går
ud til dem, som ingen ellers kan huske, eller vil huske – dem, som man
har glemt, at de overhovedet findes..
Invitationen er fra Gud, som med
sin kærlighed uafladeligt vil hente dig
ind i livet… Hm, lyder det som en
”syret” invitation at få? Måske som
noget, man kun vil snakke om henne i
kirken, og ellers parkerer dét som noget mærkeligt, måske noget temmelig
virkelighedsfjernt, noget for de få, og
ikke for alle? Og med rette, vil de fleste af os sige, at vi aldrig har fået en
direkte og personlig invitation fra
Vorherre selv.
Teologen og præsten K.E. Løgstrup
skrev engang i bogen ”Prædikenen og
dens tekst” at ”man skal læse søndagens evangelium med sit eget liv som
indsats” – som et understregning af, at
alt, hvad der er på færde i teksterne,
dét kommer os ved – og er ikke ”løst”
fra os, blot fordi der er et par tusinde
år imellem teksten og os lige nu. Der
foregår ikke noget i kirkerummet,
som ikke også har med menneskelivet
at gøre.
”Sikke en fest, vi har haft nu i nat”

synges der næsten mellem linjerne i
”Lignelsen om det store gæstebud”,
som Jesus fortæller, men begriber du,
at du har plads ved bordet?
Jeg er aldrig blevet inviteret, ku
være en indvending. Jøderne på Jesu
egen tid gjorde sig lignende overvejelser om, hvorvidt invitationen kun var
for de få. Hvis vi så spørger i dag:
Hvor, hvornår og hvordan bliver vi lige
inviteret? – ja, så lyder det gennem
århundrederne med Jesus egne ord til
os, som ku være enten ængstelige for
at ha overhørt Guds kalden, eller som
føler os højt hævet over at skulle være
modtagende: ”Jeg var sulten, og I gav
mig ikke noget at spise; jeg var tørstig
og I gav mig ikke noget at drikke; jeg
var fremmed, og I tog ikke imod mig;
jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj;
jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til
mig. Alt, hvad I ikke har gjort mod en
af disse mindste, det har I heller ikke
gjort mod mig”. Indbydelsen er givetvis anderledes og lyder måske også
andetsteds fra, end hvor vi havde
troet, at vi skulle høre den.
Der kaldes på dig og på mig, for at
vi ikke skal gå til bunds i vores eget.
For at vi ikke går til bunds i vores
selvtilstrækkelighed eller vores fortvivlelse – i sløvhed eller ligegyldighed.
Alle er indbudt til et liv, hvor
kærligheden skal og vil herske – en
provokerende og grænseoverskri-

Nyt fra
Menighedsrådet
dende kærlighed – men ligesom vi har
plads på gæstelisten, har vi også fået i
opdrag at være tjenere med en betroet
opgave, sådan som tjeneren har sine
opgaver i fortællingen.
Der eksisterede engang et århusiansk firma, som udlejede havetelte,
service, borde og klapstole – deres
motto var: ”Alt til festen, undtagen
gæsten” og det kan på sin vis godt
bruges om festinvitationen. Allerede i
den allerførste bog i Bibelen, i 1. Mosebog, fortælles det, at det ikke er godt
for mennesket at være alene, at vi er
skabt til fællesskab. Vi skal invitere
hinanden, det er en bunden opgave,
som jeg ikke nødvendigvis altid har
lyst til – og derfor er festinvitationen
også et korrektiv til, hvad jeg umiddelbart vil, hvad der passer mig, eller
dét, jeg synes godt om!
Digteren og forfatteren Benny Andersen sagde engang: ”Du må ta´ mig
på alt, bare ikke på ordet” – men det
er lige netop, hvad fortællingen i dag
gør, den tar´ os på ordet og sir: uanset om det forekommer dig virkelighedsfjernt eller – nært, at vi alle hentes ind for at sidde til højbords, til livets fest, så kan vi altid mærke, høre
og se det andet menneske, og hvad
han trænger til:
”Jeg var sulten, og I gav mig ikke
noget at spise; jeg var tørstig og I gav
mig ikke noget at drikke; jeg var frem-

med, og I tog ikke imod mig; jeg var
nøgen, og I gav mig ikke tøj; jeg var
syg og i fængsel, og I så ikke til mig.
Alt, hvad I ikke har gjort mod en af
disse mindste, det har I heller ikke
gjort mod mig”.
En invitation til livet selv: ”festen
for festens skyld, livet for livets skyld”.
Det er også en invitation til at være
ødsel. Der er en ødselhed indbygget i
naturen, i skaberværket selv, berusende overflod. Hvorfor spares der
ikke på de hundrede-tusinder af trækfugle, som i foråret risikerede livet op
igennem Europa og som nu drager
sydpå igen? Hvad er meningen med
alle de millioner af sædceller, som aldrig når ægcellen? Hvorfor spares der
ikke på den vidunderlige blå efterårs
himmel? Hvordan kan der være så
mange nuancer af rødt, gult og brunt,
alle de blade, som sad grønne i foråret, klar til at springe ud, og som nu
falder og formulder? Eller alle vinterens snefnug, som er helt unikke, og
som på en vinterdag falder fra himlen
for at smelte og blive til vand og intet.
Det kan virke som spild! Men det er
naturens boblende overskud og ødselhed. Det er skaberværkets version af
”Sikke en fest, vi har haft nu i nat”. Vi
er inviteret: ”Festen for festens skyld,
livet for livets skyld”.
Susanne Kramer Madsen ❚

Søndag d. 22/9 kl. 13.00 indbyder
menighedsrådet til offentligt menighedsmøde i sognegården

Valg 2020 - kom og mød dit
menighedsråd
Efter dagens gudstjeneste serveres en let frokost i
sognegården. Menighedsrådet præsenterer kort
budget og regnskab, derefter stiller rådet op til
en snak om menighedsrådsarbejdet nu og efter
valget i 2020. Frokosten er gratis, men af hensyn
til kokken vil vi gerne have tilmelding. Dato for
tilmelding og nærmere oplysninger om arrangementet følger på hjemmesiden, så hold øje med:
www.risskovkirke.dk
Vel mødt
Rie Vestergaard ❚

Basar 2019
Lørdag d. 23. november kl. 10.00-14.00
Ingen november uden basar. Strikkede
karklude i regnbuens farver, syltede bær for
enhver smag, hjemmebagte småkager i kassevis, julepynt og hyggelige dekorationer til hele
den dejlige julemåned. Snup en kop kaffe med
kage, en frikadelle eller en gang suppe i cafeen
og hør gospelkoret synge imens. Prøv lykken i
tombola, lotteri eller raflebod og få måske en
julegave allerede en måned før juleaften. FDF
og De grønne spejdere sætter gang i aktiviteter for børn ude og inde.
Vi starter med en kort indledning i kirken
kl. 10, og så slår vi dørene op til de mange boder i sognegården kl. 10.30. Alle omkring basaren arbejder frivilligt og overskuddet går
ubeskåret til velgørenhed – kom og vær med
til at gøre dagen festlig.
På basarkredsens vegne
Rie Vestergaard ❚
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Mandag d. 2. december kl. 19.30

TAK TIL ERIK OG BRITT
Så kom tiden, hvor vi slutter vort
arbejde i Risskov kirke...
Britt begyndte sit virke som sanger i
kirkekoret i 1972 ved kirkens første organist, Carl Jørgensen, og Erik blev ansat som organist og kantor i 1980 efter
at have været vikar i nogle år. Og nu er
tiden kommet, hvor vi gør status over
de mange år og begivenheder, samtidig
med at vi afrunder vores arbejde.
Enkelte personer fra den første tid
ser vi heldigvis stadig i kirken - dengang sang Inger Sørensen i
koret og sad i menighedsrådet, og fra korets basplads hørte man Jørn
Fredbøg. Og Marinus
Hansen sørgede for, at vi
fik udbetalt løn...
Der var et stærkt fællesskab, og ved vort bryllup havde alle ansatte og
øvrige omkring kirken arrangeret reception oppe i "salen", det som nu er
korenes øverum!
Vi har stået for musikken i menneskers største situationer - deres højtider - det er blevet til et sted mellem 4
og 5.000 bisættelser, begravelser og vielser. Og vi har søndag efter søndag
levet med i kirkeåret og søgt at tolke
det i musik - det er blevet til 2-2.500
gudstjenester. Desuden er der blevet
afholdt nøjagtig 263 koncerter i den
tid. De har indeholdt meget forskellig
musik - bl.a. Bach, nyere seriøs musik,
musik for og med børn samt forårskoncerterne i sognegården.
Kort sagt har vi stået for lydsiden
ved højtider, som vedrører den enkelte såvel som fællesskabet. En stor
opgave, men en overordentlig meningsfuld opgave.
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Mange gode samarbejder har fundet
sted her. Kirketjenere, kordegne, kirkegårdsfolk - hver har passet sit og i
gensidig respekt for hinanden både
som sagkyndige og som mennesker.

Det er egentlig ikke meningen, at
der her skal remses navne op, men alligevel skal samarbejdet med Lisbeth
Smedegaard Andersen nævnes. Hun
blev præst i 1980, og ret hurtigt begyndte forskellige tekster at komme
fra hendes hånd. De blev lagt "dugfriske" i dueslaget på kontoret, og Erik
satte musik til, som Britt og også menigheden afprøvede. I foråret 1988
opstod samlingen "Du bor i vor dag" hvorfra tre salmer nu står i Den danske Salmebog. Samlingen blev uropført i Vor Frue kirke af Aarhus kammerkor og os. Og ved flere lejligheder
blev der bestilt tekster til koncertbrug
i disse år - således sang de tre herrer i
koret om De vise mænds vandring, og
Britt sang jomfru Marias arie...
Og det sangglade fællesskab understreges ved, at ikke mindre end tre
af præsterne som en ganske naturlig
ting stillede sig op i koret, når det blev
udvidet til koncerter og optagelser.
Mange engagerede mennesker har
sunget i kirkekoret gennem årene. Og

Tak til Britt og Erik
I Risskov Sogns Kirkeblad fra august 1980 kunne man læse, at daværende
menighedsråd enstemmigt havde valgt Erik Haumann til ny organist. Menighedsrådet skriver, at det var ’en dejlig og tillige let opgave’ at vælge den nye
organist, som man allerede kendte som organistvikar og fra koncerter med
Britt Trusbak Haumann, der havde været ansat som korist i kirkens kor siden
1972. Erik tiltrådte 1. september 1980 og har været Risskov Kirkes organist lige
siden, men går nu på pension pr 31/8. Det samme gør Britt, der udover sin
ansættelse i koret også har optrådt som solist og været leder af kirkens børneog ungekor. Når dette blad udkommer, har vi allerede taget afsked med Erik og
Britt ved en reception d. 25/8. Fra menighedsrådet skal her dog endnu engang
lyde en varm tak til begge for et stort og professionelt musikalsk engagement
og mange, mange timers dejlig musik og sang gennem årene til gudstjenester,
kirkelige handlinger og koncerter. Vi ønsker Britt og Erik alt godt i deres nye liv.
Rie Vestergaard

Koncert med Gospelkoret Great Joy

det kor, som vi har nu, består af sangere, som har været med længe, og
som er meget erfarne og sammensungne. Mange nyskrevne ting har
lydt fra pulpituret, og nogle af disse er
efterfølgende blevet udgivet og opført
andre steder. Og især i de senere år,
har vi indstuderet og opført en række
vægtige værker fra korlitteraturen.
Ud over at danne par, har vi været to
selvstændige kollegaer med hver vores
fag. Britt har sin viden og erfaring
omkring solo- og korsang og pædagogik, og Erik spiller og skriver musik.
De seneste år har musikken haft 1.
sal i kirken som sine egne lokaler, og
her har den stortrivedes. Rammerne
er blevet noget nær ideelle i de rum,
som vi har fået indrettet.
Og orglet er jo et fint instrument
(det hører vi også fra kollegaer), som i
1978 blev bygget på en ret fremsynet
tanke. Det evner at kunne virkeliggøre
både gammel og ny musik - og da vi
ved ombygningen af kirken i 1999 fik
en meget bedre akustik, blev det et
sted, hvor man virkelig kunne spille
orgellitteraturen.
Et emne som kom til for tretten år siden er arbejdet med børn og musik.
Da Britt holdt i Den jyske Opera, blev
der oprettet et børnekor, hvor der blev
skabt et miljø - et musikalsk, socialt,
sjovt og eventyrligt univers, til hvilket
der har været meget stor opbakning
fra forældreside! Og 90-100 børn har
gennem årene været med i det, som
med tiden kom til at hedde børne- og
ungdomskoret.
Som en udløber af Britts samarbejde med institutionerne i sognet
blev der i 2013 afholdt "Sommer, sol
og sang". Selve dagen var kulminatio-

nen på en række øveformiddage i de
enkelte institutioner, og man samledes omkring 200 børn en juniformiddag i kirken i højt humør for
sammen at synge de ting, man havde
lært.
Og som en overbygning på det,
som førhen og andre steder hedder
babysalmesang, er der blevet afholdt
"koncerter for de allermindste (- og
deres forældre)".
I det hele taget har det ligget os
meget på sinde, at give musik- og
sangglæde videre til børn og unge.
Det har været en stor oplevelse at
stå som sanger på pulpituret i snart
fem årtier og se ned over kirken. At
opleve lyset blive forvandlet til farver
gennem mosaikkerne. At lytte til fællessangen - de mange menneskestemmer, der samles til én lyd, ét åndedræt. At se børnene blive opmærksomme på, at alle de voksne synger
sammen. Og det har også været en
gave at stå som solist og synge i det
fine, poetiske kirkerum.
Sangen og orglet er der jo til at
støtte - specielt i de ukendte salmer.
Juleaften, derimod, hvor menigheden
samles om "Dejlig er jorden", lytter vi
til suset af menneskestemmer i dybt
fællesskab. Og da har vi ofte set på
hinanden og dæmpet vore instrumenter - ja undertiden været helt
stille og bare lyttet.
Vi vil slutte med at bringe en stor
tak for sam-spillet og -sangen. Til
menighed såvel som medarbejdere.
Og selv om vi holder med at arbejde i kirken, vil vi i fremtiden dyrke
musik i mange andre sammenhænge
- sangen og musikken slipper vi aldrig!
Britt og Erik
11. juli 2019 ❚

Traditionen tro synger Gospelkoret Great Joy julemåneden ind
i Risskov Kirke. Koret har fået ny leder, Jakob Backer Schmidt,
der læser musikvidenskab og samtidig er aktiv i det århusianske korliv både som del af uddannelsen og som 1. bas i koret
Naura, der ledes Nanna Lærke, der nu stopper som korleder
for Great Joy og giver dirigentstokken videre til Jakob. Kom og
nyd en adventsstund med korets altid stemningsfulde repertoire, hvor svingende gospel og stille ballader afløser hinanden. Der er gratis adgang.
Tage Svendsen ❚

SAMTALE FREMMER FORSTÅELSEN
Om Risskov Samtale Salon - en mulighed for dig, der er
optaget og udfordret af eksistens, tro og tvivl.
Til september starter en ny sæson af Risskov Samtale Salon
(RSS). Igennem undersøgende samtaler vil vi kredse om temaet:
Eksistensoplysning på grundlag af klassisk bibelske fortællinger
Enhver, som fx læser eventyr og romaner, eller ser film er ikke
i tvivl om, at her møder man forskellige udlægninger og tolkninger af grundlæggende fællesmenneskelige vilkår og problemstillinger.
Således også med religion. Religion er livstydninger.
I religiøse fortællinger, ritualer og symboler har mennesker
forsøgt at komme til rette med og forstå nogle af tilværelsens væsentlige livsspørgsmål og grundlæggende problemstillinger.
Ud fra læsning af udvalgte og kendte bibelske fortællinger vil vi lade os inspirere og udfordre med henblik på at
drøfte og undersøge afgørende eksistentielle spørgsmål og
udfordringer.
Ideen med RSS er at skabe et mødested og et frirum,
hvor vi igennem den åbne og undersøgende samtale forsøger
at hjælpe hinanden til to ting. Vi vil øve os i at indgå i en fælles samtale. Og vi forsøger at hjælpe hinanden til at blive
(bare en smule) klogere på nogle af de grundlæggende eksistensvilkår og -spørgsmål. Store spørgsmål, som der i en hektisk dagligdag ikke altid bliver tid og plads til at drøfte - og
som der heller ikke findes endegyldige svar på. Derfor er det
nogen gange vigtigere at stille undrende og igangsættende
spørgsmål end at nå frem til færdige og hurtige svar.
Der er ingen særlige forventninger til deltagerne - andet
end at man er optaget af at indgå i en drøftelse og dialog
med andre omkring grundlæggende tilværelsesspørgsmål.
RSS forløber fra september til april og finder sted kl. 1921 den sidste torsdag i hver måned. Det forventes, at man
deltager i hele forløbet. Der er begrænset deltagerantal - af
hensyn til at skabe trygge og fortrolige rammer, og for at
sikre kontinuitet fra møde til møde.
Der er introduktionsmøde torsdag den 19. september kl 19
RSS ledes af Knud Moos, medlem af menighedsrådet og seminarielærer i filosofi, religion og etik.
Tilmeldingsfristen er den 13. september – send en mail til
knudmoos@gmail.com
Knud Moos ❚
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Gudstjenester
Bedre
Oktober

November

Søndag d. 6. oktober

Søndag d. 3. november

16.s.e. trin. Luk.7,11-17

Alle Helgens Dag Matt.5,1-12

kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
kl. 16.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær,
Susanne Kramer Madsen og
Karen Margrethe Trolle
Viholm

Søndag d. 6. oktober
kl. 16.00 Musik-og
teatergudstjeneste: ”Job”
v. præsterne ved Risskov
Kirke
Søndag d. 13. oktober
17.s.e. trin. Luk.14,1-11

kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Søndag d. 20. oktober
18.s.e. trin. Matt.22,34-46

kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær

Torsdag d. 7. november
kl. 16.00 HalloweenGys:
Bibliotekar Simon Aakjær
Johannesen læser gysernoveller i kirkens kælder
kl. 17.00 Himmellys:
Gudstjeneste for børn og
familier m. efterfølgende
spisning
v. Karen Margrethe Trolle
Viholm

Søndag d. 24. november
Sidste s. i kirkeåret Matt.
25,31-46

kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Tirsdag d. 26. november
kl. 14.00 Gudstjeneste på
Hørgården, afd. 15
v. Susanne Kramer Madsen
Lørdag d. 30. november
kl. 11.00 Dåbs- og
familiegudstjeneste samt
afslutning for Strandskolens
minikonfirmander
v. Susanne Kramer Madsen

Søndag d. 10. november

kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Karen M. Trolle Viholm

21. s. e. trin. Joh.4,46-53

Søndag d. 1. december

kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

1. s. i advent Luk.4,16-30
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Søndag d. 10. november
kl. 16.00 Musikgudstjeneste
Tema: Døden og sorgen.
v. Hanne Marie Houkjær

Tirsdag d. 10. december
kl. 11.00 Julegudstjeneste
Jasminvej
v. Karen M. Trolle Viholm
Kl. 14.30 Julegudstjeneste
Hørgården - caféen
v. Hanne Marie Houkjær
kl. 19.00 Adventsgudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
Torsdag d. 12. december
kl. 17 Himmellyd og Ganefryd
v. Susanne Kramer Madsen

Himmellyd & Ganefryd er en kort,
børnevenlig gudstjeneste i kirken på
ca. 25 min. Bagefter går vi over i sognegården og spiser sammen. Det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding.
Gudstjenesterne begynder kl. 17.00,
men I er velkomne i sognegården tidligere, hvis det passer bedst med af hentning i institution eller SFO.
Himmellyd & Ganefryd
torsdag den 26. september kl. 17.00
– Tak for mad!
Tænk engang, hvis havren på marken
ikke vokser, som den skal, så den kan
høstes? Hvad vil der så blive af havregrøden.
Tænk engang, hvis æbletræernes
æbler ikke bliver modne og søde, men

bare sure og hårde? Hvordan skal vi så
få lavet æbletærte og æblekage og æblebåde.
Hvor Er det godt, at kornet bliver
høstet, at æblerne hænger og bliver
modne, at vi kan trække gulerødder
op af jorden, og grave kartofler op.
Præst er Susanne Kramer Madsen
Torsdag d. 7. november kl. 16.00
og kl. 17.00 handler Himmellyd om:
HalloweenGys og HimmelLys
I de mørke og fugtige katakomber under Risskov Kirke har gysets mester,
bibliotekaren Simon, sat sig med en
stak grufulde og rædselsvækkende
gysernoveller. Mens der læses højt, vil
der være kakao og andet guf.
Herefter er der mulighed for at
stige op fra de mørke katakomber til

en kort, lys og børnevenlig gudstjeneste i kirken.
For dem, der har lyst er der fællesspisning i sognegården bagefter.
16.00 Gysernoveller i Risskov
Kirkes kælder v. bibliotekar Simon
Aakjær
17.00 Kort børnegudstjeneste
efterfulgt af fællesspisning i sognegården
Præst er Karen M. Trolle Viholm
Torsdag d. 12. december kl. 17.00
handler Himmellyd om alt dét, vi kan
vente på: vente på, at en rokketand
falder ud, vente på, at man får længere
hår eller længere ben, vente på den
første sne, og vente i adventstiden på,
at det bliver jul.
Præst er Susanne Kramer Madsen ❚

kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Søndag d. 8. december
2. s. i advent Matt.25,1-13

kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Karen M. Trolle Viholm

Kirkebil:
Til gudstjenester og arrangementer,
som Menighedsrådet står for, kan man
blive befordret til og fra kirke.
Bestilling på alle hverdage til kirkekontoret. Tlf. 86 17 99 33.
På lørdage eller tidlig søndag morgen kan bestilling ske til Aarhus Taxa,
Tlf. 89 48 48 48

Søndag d. 17. november

Børnekirke:

22. s. e. trin. Matt. 18,21-35

I forbindelse med søndagsgudstjenesterne er der børnekirke for de mindre
børn i tidsrummet fra efter dåben i kirken og frem til nadveren.

kl. 10.00 Gudstjeneste
V. Karen M. Trolle Viholm

Himmellyd og Ganefryd

3. s. i advent Luk.1,67-80

19. s. e. trin Mark. 2,1-12

Tirsdag d. 29. oktober
kl. 16.00 Skumringsgudstjeneste m. efterfølgende
spisning.
Særlig invitation til beboere,
familie og personale på
Hørgården og Jasminvej
v. præsterne ved Risskov
Kirke

Søndag d. 8. december
kl. 16.00 Musikgudstjeneste
Tema: Et barn er født
Cubanske rytmer – ”Jul i
Latinamerika”
v. Hanne Marie Houkjær

Søndag 15. december

December

Søndag d. 27. oktober
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Lørdag d. 23. november
kl. 11.00 Gudstjeneste –
Bazaråbning
v. Hanne Marie Houkjær

Dåbs- og familiegudstjenester
Dåbs- og familiegudstjenester
lørdag d. 28. september kl. 11.00
og lørdag d. 30. november kl. 11.00
Ved lørdagsgudstjenesterne er der
mulighed for barnedåb. Gudstjenesterne er børnevenlige. Vi laver plads
øverst oppe i kirken, så børnene kan
sidde på madrasser og følge med både

under barnedåb og ved prædikenfortællingen. Gudstjenesterne om lørdagen begynder kl. 11. Det er pianist
Mathias Jæger, som også synger i kirkens kor, der spiller klaver til gudstjenesterne.
Ved gudstjenesten i november deltager de elever fra Strandskolens 3.

klasser, som i efteråret har været med
til ”Lær din kirke at kende”. Efter
gudstjenesten går vi over i sognegården, til julestue. Her er der æbleskiver, kaffe/the og juice, og man kan
lave en juledekoration eller klippeklistre julepynt.
Alle er velkomne!
❚
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Jens Schou, Anders Singh Vesterdahl og Nis Bank-Mikkelsen

Camilla Dayyani

Tomas Clausen

Tue Lautrup

Jens Christian "Chappe" Jensen

Claude Chichon, Kristian Lassen, Peter Seebach,
Johs Jørgensen og Tina Lassen

MUSIKGUDSTJENESTER
Søndag den 6. oktober kl. 16.00
i Risskov Kirke.

Koncertfortællingen JOB
- Roman om et enkelt menneske
Nis Bank-Mikkelsen, skuespiller v.
Århus Teater, Cafe Teatret, Folketeatret og roller på Det kongelige Teater.
Har medvirket i tv-serier, herunder
Matador, Forsvar og Krøniken. Medvirket i satireprogrammet Rytteriet.
Kendt som en suveræn oplæser. Omvandrende blanding af Aladdin, Bellman, og Rytter. Suveræn bibeloplæser.
Anders Singh Vesterdahl, Harmonikaspiller, med verdensmusik som sit
speciale. Centralt medlem af The Middle East Peace Orchestra. Han spiller
jævnligt sammen med den navnkundige Lelo Nika, der regnes blandt verdens bedste. Anders Singh Vesterdahl
har gennem mange år dannet duo
med Henrik Goldschmidt.
Jens Schou, soloklarinettist med
speciale i klezmermusikkens melankoli og livsglæde. Soloklarinettist i
Odense Symfoniorkester. Klarinetlærer ved danske musikkonservatorier,
docent på konservatoriet i Odense.
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Som kammermusiker medlem af Den
fynske trio, og LINensemble.
Nis Bank-Mikkelsen, Jens Schou
og Anders Singh Vesterdahl har bearbejdet romanen JOB (fra 1930) af den
østrigske forfatter JOSEPH ROTH til
en KONCERTFORTÆLLING. Omgivet af den jødiske musik, klezmer
musikken som de er eksperter i. En
musik, der altid er i mol, men samtidig er tapper og livsbekræftende og
bærer en enestående optimisme i sig.
Netop derfor er det fortælleforstærkende at bringe klezmermusikken ind
i midten af fortællingen om JOB.
I romanen Job omskriver Joseph
Roth Det Gamle Testamentes beretning om "En mand ved navn Job fra
landet Uz" til en fortælling om en almindelig, russisk-jødisk skolelærer
ved navn Mendel Singer. Om de frygtelige ulykker der rammer ham, om
hans fromhed, om hans tvivl og om
belønningen, som venter den troende.
Job er i fortællingen ikke nogen bibelsk patriark, snarere en antihelt,
som man kender den f.eks. hos en
Woody Allen. I sin søgen efter et
bedre liv lykkes det Mendel at emigrere til Amerika. Det forjættede land.
Mendel Singer må da snart indse, at
Amerika blot gentager de hidtidige li-

delser nu blot som the american way.
Det går fra skidt til værre. Som i Biblens historie om Job skal Mendel fratages alt, inden han får det dobbelt
igen.
Fortællingen afsluttes med en
stumfilmsagtig, tragikomisk optimisme. Mendel Singer halvt Charlie
Chaplin halvt den gammeltestamentlige Job, forsoner sig med sin skæbne
og med sin Gud.
❚

Søndag den 10. november kl. 16.00
Musikgudstjeneste

Tema: Døden
og sorgen
Ved denne gudstjeneste vil vi gennem
musik, sang, tekstoplæsning og refleksioner forsøge at give døden og sorgen
og dermed livet og taknemmeligheden udtryk.
Camilla Dayyani, sanger
Tomas Clausen, pianist
Maher Mahmoud, oud
Tue Lautrup, violin
Jens Christian "Chappe" Jensen,
saxofon
Præst Hanne Marie Houkjær

Camilla Dayyani er sanger. Hun har
udgivet fire album hovedsagelig med
originalmusik. Hun er en meget alsidig sanger, som både kan opleves i
moderne kompositionsmusik med
Athelas Ensemblet, børnesange med
Sangskattekisten, iranske folkesange
og med sin jazzkvartet. Med afsæt i
den danske sangtradition fletter hun
sine persiske rødder og sin passion for
jazzen sammen til et personlig udtryk.
Med sin varme og klare stemme fanger hun sit publikum med gode tekster og smukke melodier.
Tomas Clausen er jazzpianist og
komponist af jazz & third stream/
crossover. Han har arbejdet som pianist og indspillet med Palle Mikkelborg, Dexter Gordon, Ben Webster,
Miles Davis og mange internationale
jazz-artists siden 1970erne.
Maher Mahmoud spiller arabisk oud.
Han er uddannet fra ”The Higher Institute of Music I Damascus” hvor han
har studeret oud og både Arabisk og
klassisk vestlig musik. Han har taget solistuddannelsen i rytmisk komposition
på Det Kongelige Danske Konservatorium. Han har spillet med big band,
symfoniorkestre, ensembler og som so-

list. Han har en særlig interesse for verdens musik og ny kompositions musik.
Tue Lautrup er violinist. Uddannet i Århus og Paris. Han debuterede
og er ansat i DR Radiosymfoniorkestret. Han er som kammermusiker
fast medlem af Diamant Ensemblet
og Zapolski Kvartetten og optræder
desuden jævnlig som gæst ved bl.a.
Trio con Brios koncerter.
Jens Christian "Chappe" Jensen er
Saxofonist og komponist. Jens Christian "Chappe" Jensen er professor
ved Det rytmiske Musikkonservatorium og orkesterleder for Blood,
Sweat, Drum’n Bass Big Band. Han er
musikalsk tilrettelægger af musikgudstjenester i Risskov Kirke.
❚

Søndag den 8. december kl. 16.00
Cubanske rytmer
– ”Jul i Latinamerika”

Tema: Et barn
er født
Claude Chichon, sang
Tina Lassen, kor og sang

Kristian Lassen, klaver
Peter Seebach, percussion
Johs Jørgensen, bass
Jens Christian Chappe Jensen,
saxofon
Præst Hanne Marie Houkjær
Denne musikgudstjeneste vil give en
oplevelse af, hvordan man synger julen ind i katolske lande som Colombia, Chile, Argentina med flere. Julens budskab, om barnet der blev
født i en krybbe i en stald, spiller en
central rolle i disse lande. ”Jul i Latinamerika” præsenterer katolske julesange spillet på trommer, harmonika, bas, klaver, percussion og saxofon. Sangenes rytmer og budskab
om fred og befrielse bærer de latinamerikanske folks håb om retfærdighed og frihed i lande med undertrykkelse og politisk diktatur. ”Jul i
Latinamerika” har rod i en musikalsk tradition, hvor det rytmiske er
med til at bære budskabet frem.
Man får lyst til at danse. Også det er
juleglæde. Komponist, saxofonist og
professor på Det Jyske Musikkonservatorium Jens Christian Chappe
Jensen arrangerer de fælles salmer
og det musikalske forløb i gudstjenesten.
❚
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KONTAKT
Højskoleeftermiddage
Højskoleforedragene foregår i sognegården og
er gratis, men husk en 20’er til kaffe og kage.
Højskoleudvalget ved Karen Lund,
Lene Hübertz, Ulla Scäfer

Tirsdag d. 8. oktober kl. 14.30
Henrik Wivel forfatter,
dr.phil.

gene”, startede med genopdagelsen af Mendels love i 1900, blev fulgt op af beskrivelsen
af DNA’s struktur i 1953 og kulminerede med
kortlægningen af hele menneskets arvemasse i 2001. Jeg vil fortælle om, hvordan den
samtidige udvikling af forståelsen af genetik
og evolution spillede en vigtig rolle i fremkomsten af arvehygiejne og eugenik. I foredragets anden halvdel, vil jeg diskutere, hvordan nutidens enorme landvindinger indenfor
genterapi og genetiske tests skaber vigtige
etiske dilemmaer.

Snedronningen
Henrik Wivel fortæller
om den svenske forfatter og nobelpristager
Selma Lagerlöfs dramatiske liv og forfatterskab. En kvinde, der
mistede sit elskede barndomshjem
Mårbacka i Värmland og erobrede det tilbage
i kraft af vilje og talent. Det er en historie om
succesens pris, men også om en helt nødvendig frigørelse både kunstnerisk og kønsmæssigt.
Henrik Wivels prislønnede biografi "Snedronningen" (1988, 2005) er af kritikken blevet betegnet som en "klassiker om en klassiker". Forfatteren har skrevet en lang række
andre bøger i krydsfeltet mellem litteratur,
billedkunst, arkitektur, film og teologi. Han
modtog i 2017 "Den faglitterære pris" sammen med astrofysikeren Anja C. Andersen.

Tirsdag d. 5. november kl. 14.30
Tobias Wang, professor. Institut for Bioscience Aarhus Universitet

Evolution,
genetik og
arvehygiejne
”At æblet ikke falder langt fra stammen” er
en gammel erkendelse, men en egentlig forståelse af genetikken kom først i det tyvende
århundrede. Det tyvende århundrede, som
blandt biologer kaldes for ”century of the
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sen Skam et forskningsmæssigt overblik
over nogle af de mest gængse forståelser af,
hvad skam er, og hvilken rolle den spiller i
samfundet. Den diskuterer desuden om
skammen altid er destruktiv, eller om vi også
skal forstå den som et udtryk for menneskets evne til at iagttage sig selv udefra, og
dets evne til at række ud mod andre med
fare for afvisning. Måske kan skammen
endda være et godt sted at begynde en meningsfuld samtale om, hvilket samfund og
hvilke fællesskaber vi har lyst til at leve i:
Hvordan kan vi bekæmpe den destruktive
skam, men værne om den konstruktive?”

Præster
Kirkebogsførende
sognepræst
Hanne Marie Houkjær
Gyldenrisvej 7
8240 Risskov
Tlf. 23 11 50 49
e-mail: hmho@km.dk

Tænkepauser
Onsdag d. 18. september kl. 19-21

Onsdag d. 20. november kl. 19-21

Dan Ringgaard, professor i Nordisk sprog og
Litteratur. Institut for
Kommunikation og
Kultur. Aarhus Universitet

Jeppe Sinding Jensen,
emeritus lektor. Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for
Religionsvidenskab.
Aarhus Universitet

Litteratur

Religion

Litteraturens epoke er forbi. Vi har forladt
Gutenberg-galaksen og er rejst ud i det uendelige digitale univers, hvor andre medier har
overhalet bogen – og med litteraturen, som
vi kender den. Men litteraturen lever videre,
både i bøger og på alle mulige andre steder.
Den er den kunst, vi til hver en tid laver med
sproget. Og så er den en særlig måde at forstå verden på, som er værd at holde fast ved
uanset hvilke nye kredsløb, vi går ind i.

Hvad siger religionsforskningen om sit emne
– ’religion’? Som et humanistisk fag må Religionsvidenskab se på, hvad mennesker mener og gør. Metafysiske emner om noget
’overnaturligt’ ligger uden for videnskabelig
rækkevidde og forbliver en trossag. Tænkepausen ’Religion’ ser på de nyeste udviklinger og indsigter inden for faget, fra antropologiske til psykologiske tilgange. Hvad religioner selv siger er fagets materiale, men rigtigt mange forskellige teorier og metoder er
med til at give et rigt billede af ’religion’ som
et menneskeligt fænomen. Det ser vi nærmere på.

Onsdag d. 23. oktober kl. 19 - 21
Carsten Stage lektor i
Nordisk Sprog og Litteratur. Institut for Kommunikation og Kultur.
Aarhus Universitet

Skam
”Med udgangspunkt i eksempler fra medier,
populærkultur og litteratur giver tænkepau-

Sognepræst
Susanne Kramer Madsen
Skovbakkevej 33
8220 Brabrand
Tlf. 60 45 96 08
e-mail: skm@km.dk

Sognepræst
Karen Margrete
Trolle Viholm
Tlf. 52 50 32 43
e-mail: kamv@km.dk

Kirkekontor
Kordegn Lars Behrmann
Solbakken 2, 8240 Risskov
tlf. 86 17 99 33.
E-mail: risskov.sogn@km.dk
Åbningstid: mandag-fredag
kl. 9.30–12.30
Kirkegårdskontor
Kirkegårdsleder Bjørn Hessellund
Dinesen, Solbakken 2, 8240 Risskov,
tlf. 86 17 99 34.
E-mail: bd@risskovkirke.dk
Åbningstid: mandag-torsdag
kl. 12.30–13.30,
fredag kl. 11.30–12.30.
Kirkegårdslederen træffes i øvrigt
på kirkegården mandag–torsdag
kl. 7–15, fredag kl. 7–12.30
Organist
Tlf. 86 17 99 37.
E-mail: organist@risskovkirke.dk
Kirketjener
Jan Kvistgaard, tlf. kirken: 86 17 19 86.
E-mail: kirketjener@risskovkirke.dk
Lisa Kock Nielsen, tlf. kirken 86 17 19 86
E-mail: kirketjener@risskovkirke.dk

Pilgrimspræst
i Aarhus Stift
Elisabeth Lidell
Tlf. 22 37 19 50
e-mail: elisabeth@lidell.dk
www.elisabethlidell.dk
www.pilgrimsvandring.dk

Menighedsrådets formand
Rie Vestergaard,
Casper Møllers Vej 21,
8240 Risskov,
tlf. 21 63 53 83.
E-mail: menighedsråd@risskovkirke.dk

Århus Y’s Men’s Club „Nordstjernen“
Marinus Hansen, Krathusvej 18,
8240 Risskov, tlf. 86 17 85 08
De grønne pigespejdere
www.pigespejder.dk/risskov,
Gruppeleder: Desirée Nyborg,
tlf. 86 26 29 02, mobil: 24 44 54 02.
E-mail: desireenyborg@gmail.com
Ellevang-Risskov FDF
www.fdfellevang.dk,
Kredsleder: Margrete Aakjær Christiansen,
tlf. 30 28 82 40, E-mail: aakjaer.c@gmail.com
Besøgstjenesten
Kontaktperson: Ellen Michelsen,
tlf. 86 17 79 43 / 40 19 75 28
Babysalmesang
Tilmelding på kirkens hjemmeside: www.risskovkirke.dk
Sorggruppe for børn
Sorggruppen for børn mellem 7–12 år
Rie Vestergaard:
E-mail: rievester@gmail.com, tlf. 21 63 53 83.
Eva Taps
email: evataps@gmail.com, tlf. 28 45 79 40
Gospelkor
www.facebook.com/GreatJoy/Risskov
Korleder Jakob Backer Schmidt
E-mail: gospelkoretgreatjoy@gmail.com
Basarkredsen
Else Pedersen, tlf. 86 21 36 52
Forum for singler:
Jytte Feddema, tlf. 86 17 42 78
Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev om
kommende arrangementer og gudstjenester på
www.risskovkirke.dk

Næste blad
Deadline for stof til bladet: 14. oktober 2019
Sendes til Rie Vestergaard: villakirken@gmail.com
Ansvarshavende:
Anne-Marie Frederiksen og Rie Vestergaard

www.risskovkirke.dk

Layout: Søren Kirkemann
Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S
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Samtale mellem forfatter Puk Qvortrup
og sognepræst Hanne
Marie Houkjær om
livet og døden
Der tales om sorg som aldrig før. I kirken
og kristendommen tales der med udgangspunkt i evangeliet direkte om døden og
opstandelsen. Digtere og billedkunstnere
har gennem kunsten skabt billeder til opbyggelse og trøst.
Nogle mener at sorgreaktioner ud over
et halvt år er patologisk sorg. Hvilket betyder at sorg er blevet en diagnose. Andre
fastholder at sorgen er en grundfølelse og
at der er mange måder at sørge på. I gamle
dage talte man om et helt sørgeår, hvor
hele det omgivende samfund værnede om
den sørgende.
Kirken har i hele kristendommens historie varetaget ritualet omkring fødsel og død.
Alle Helgens gudstjenesterne er blevet nogle
af Folkekirkens mest besøgte gudstjenester.
Kirken og kunsten er således fælles om
at søge efter sprog og billeder der beskriver
døden og sorgen. I Risskov Kirke er der på
Alle Helgens dag to gudstjenester hvor vi
mindes vore døde. Derudover indbyder vi
til en salonsamtale mellem forfatter Puk
Qvortrup og sognepræst Hanne Marie
Houkjær om livet og døden, og til en musikgudstjeneste den 10. november (se s. 8)
med musik, sang, oplæsning og refleksion.
Hanne Marie Houkjær ❚
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Onsdag den 6. november kl. 17.00 - 18.15
i Risskov Kirke.
Sognepræst Hanne Marie Houkjær med
forfatter og journalist Puk Qvortrup om
hendes roman ”Ind i en stjerne”
En samtale om at miste, om tab og sorg. Men også
en samtale om at mærke Guds fravær, og om hvordan man finder fodfæste igen. Om spirituel søgen
og åndelig længsel. Om kærligheden, der viser sig
på ny og om sorgens rum, man altid bærer med sig.
Puk Qvortrups bevægende roman IND I EN
STJERNE om sorgens inderste væsen er en af forårets mest omtalte debutromaner - og allerede
solgt til udgivelse i flere lande.
Det er en roman om at miste sin elskede, om at
stå tilbage med et barn i hånden og et i maven. En
rørende fortælling om tab og sorg og om at fastholde livet på trods af den ubærlige død.
Puk Qvortrup er forfatter og journalist. Hun
har blandt andet skrevet artikler for Weekendavisen, Kristeligt Dagblad og Information. Ind i en
stjerne er hendes skønlitterære debut. Hun bor i
Aarhus med sin familie.

