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Faurés Requiem med Haderslev
Domkirkes Pigekor
Se side 9

Tro er JOMO
T

ro er JOMO ikke FOMO, hørte
jeg én sige. Længe før jeg vidste,
hvad Fomo betød, hørte jeg mine
børn bruge begrebet. Det betyder fear
of missing out, det vil sige angsten for
at gå glip af noget og føle sig udenfor.
Vi kender det godt; følelsen af ikke at
være med, der hvor det vigtige og rigtige sker. Vi scroller ned over instagram eller facebook og ser billeder af
noget, vi gerne havde været en del af.
Vi trykker ”interesseret” og ikke ”deltager”, for der kunne jo komme noget
andet, vi hellere vil.
FOMO er et fænomen, og det er
en følelse, som er udbredt i vores tid.
Jeg har hørt unge beskrive lettelsen
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ved coronanedlukningen, fordi de
derved undgik FOMO. Vi var alle
lige, vi var fælles om at ”gå glip af ”.
Præstationsræset holdt vejret, og
FOMO blev på den måde til JOMO.
JOMO betyder joy og missing out.
Det vil sige glæden ved at gå glip af
noget og kunne læne sig tilbage og
være i det, som nu engang er mit
uden at have følelsen af at skulle være
et andet sted og være noget andet,
end det jeg er. Jeg vil mene, at JOMO
har med tro og kristendom at gøre.
Som jeg forstår kristendommens syn
på mennesket, så er vi ikke fra begyndelsen født som dem, vi er; vi er ikke
en eller anden kerne, som bare skal

vokse som en valmue eller en rose. Vi
er heller ikke alene en social konstruktion, så vi bliver os selv gennem
andre. Vi skaber også et selv. Jeg hørte
Kierkegaardforskeren Pia Søltoft beskrive mennesket og selvet som en
kugle lavet af velcrotape. Kuglen eller
bolden er hul, der er luft indeni, men
så ruller bolden gennem livet og bliver større og større. Noget hænger
på, og vi bliver et produkt af det, vi
møder: Gener, slægten, de valg vi
træffer og en lang række tilfældigheder. Ligesom de sociale relationer
sætter sig fast på kuglen. Til sidst får
vi faktisk en kerne. Vi kan ikke blive
hvad som helst, for det er ikke alting,

Nyt fra
Menighedsrådet
som hænger på. Men vi har friheden
til at sige, at dét vi er, er vi ikke alene
blevet, fordi dette og dette er hændt
os, men også fordi vi på baggrund af
den historie, som nu engang er vores,
kan vælge at gøre den til vores.
Jeg vælger altså, hvordan jeg vil
forholde mig til ”min bold”, og hvordan jeg vil gøre den til min. På den
måde er selvet hverken noget, som er
forud givet eller noget, som er konstrueret, men noget ganske bestemt som er
mit. Eller sagt på en anden måde: Det
er forholdet mellem nødvendighed og
frihed. Min bold rullede derhen, hvor
den nu gjorde, men jeg kan nu frit forholde mig til det. Jeg kan forholde mig
til mit eget selv. Det er det, Kierkegaard
kalder at leve forlæns og forstå baglæns. Der er ikke frit valg på alle hylder, og derfor giver det ikke mening at
tale om, at vi er, eller ikke er, den bedste udgave af os selv. De idealer og forestillinger, vi har om vores tilværelse
og os selv, passer sjældent på vores verden. Jeg kan så at sige blive nødt til at
gøre FOMO til JOMO, hvis jeg i
egentlig forstand vil leve et autentisk
liv. Sagt på en anden måde: Vi må
fortvivle helt i fortvivlelsen, gå ind i
angsten, når den viser sig og gå ind i
sorgens rum. Fortællingen om Jesus er
en lang narrativ vandring fra FOMO
til JOMO. Jeg hæfter mig ved kvinderne, der kom til Jesu grav. Den døde
var væk, og en engel sagde: Frygt ikke.
Alligevel hører vi, at de gik derfra med
lige dele frygt og glæde. Eller måske
var glæden størst, da de fortsatte ud i
livet og forsøgte at forstå baglæns.
Hanne Marie Houkjær ❚

Velkommen til Miki Hildebrandt
– ny organist og leder af børneog ungekoret
Menighedsrådet har ansat Miki Hildebrandt i en halvtidsstilling pr 1.
juli 2020. Miki skal vikariere for organist Jonas Hellesøe, indgå i diverse arrangementer samt samle og
lede kirkens børne- og ungdomskor. Vi glæder os til fremtiden og
samarbejdet med Miki. Mød Miki
på side 4.

Menighedsrådsvalg 2020
– trods benspænd
Forårets corona-nedlukning har
også fået betydning for menighedsrådsvalget. Det nytænkte offentlige
orienteringsmøde blev aflyst både
første og anden gang og er nu planlagt til d. 18. august – i skrivende
stund kan vi kun håbe at 3. gang er
lykkens gang, så orienteringsmødet
omsider bliver afholdt d. 18. august,
og at mange også får lyst til at
komme til valgforsamlingen d. 15.
september. Læs mere om mødet og
valget på bagsiden.

Et efterår med forbehold for
ændringer
Ingen ved, hvad fremtiden bringer i
forhold til coronaen. Alle efterårets
arrangementer, som omtales i dette
blad, kan derfor risikere at blive underlagt begrænsninger i deltagerantal
og blive ændret, flyttet eller aflyst, så
hold godt øje med hjemmesiden
www.risskovkirke.dk og undgå at gå
forgæves.
Rie Vestergaard ❚
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KONCERTER
Søndag 6. september kl. 16.00

Søndag d. 8. november 16.00

Søndag d. 6. december 19.30

Sensommerorgelkoncert med
Jonas Hellesøe

Koncert med
Henrik Brendstrup

Julekoncert med
Vokalensemblet
Gaia

Henrik Brendstrup er professor i cello
ved Det Jyske Musikkonservatorium
og turnerer hvert år rundt med
Chamber Orchestra of Europe. Han
er en efterspurgt solist og har indspillet talrige cd’er.
Til denne koncert spiller han uddrag af J.S. Bachs berømte cellosuiter.

Til denne koncert vil der ud over musik af Bach og Mendelssohn også være
lejlighed til at høre improvisationer.
Jonas Hellesøe har studeret improvi-

sation hos Jakob Lorentzen i Holmens
Kirke. Til denne koncert vil han improvisere over publikums favoritsensommersalmer.
Så tænk over hvilke sensommersange og -salmer, der er jeres yndlings
- så laver Jonas en liste med melodier,
❚
der improviseres over.

Tirsdag d. 3. november 19.30

Faurés Requiem
med Haderslev
Domkirkes Pigekor
Haderslev Domkirkes Pigekor synger
Gabriel Faurés berømte Requiem. Det
sker i samarbejde med et udvalgt
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ensemble fra Aarhus Symfoniorkester.
Haderslev Domkirkes Pigekor er
et af Danmarks førende pigekor med
45 sangere i alderen 12 - 20 år.
Pigekoret har et højt aktivitetsniveau og optræder årligt 20 - 25 gange
i ind- og udland ved koncerter, gudstjenester og events.
Udover ugentlige korprøver, gruppeprøver og korrejser modtager
pigerne soloundervisning i sang ved
erfarne sangere og sangpædagoger.
Koret turnerer hvert år i både indog udland, og rejste i foråret 2019 på
”Cathedral Tour Scotland” med koncerter i domkirkerne i Glasgow, Dunblane og Edinburgh.
Vores organist Jonas Hellesøe har
spillet med koret talrige gange og
medvirker på deres indspilning af
Kim Andre Arnesens Magnificat.
Vi er utroligt glade for at byde
Haderslev Domkirkes Pigekor vel❚
kommen til Risskov Kirke!

Vokalensemblet Gaia, der sidste jul også
gæstede Risskov Kirke, synger julen ind
med både klassisk og nyere julemusik.
Ensemblet dirigeres af Søren K.
Hansen, der underviser på konservatoriet i Aarhus og har dirigeret talrige kor
og orkestre både i ind- og udland.
Vi garanterer for en utrolig flot op❚
levelse til denne koncert.

Mandag d. 7. december kl. 19.30

Koncert med Gospelkoret Great Joy

❚

Gospelkoret afslutter efterårssæsonen
og byder velkommen til den traditionsrige julekoncert, hvor de med stemningsfulde ballader og svingende rytmer synger adventstiden ind. Der er
gratis adgang.
Tage Svendsen ❚

Lidt om mig
Jeg hedder Miki Hildebrandt, og jeg
er pr. 1/7-2020 Risskov kirkes nye
organist og korleder på deltid. Jeg
er født og opvokset i Herning, hvor
jeg som 9-årig startede i Herning
Kirkes Drengekor. Herigennem
startede jeg min musikalske karriere som sanger, organist, kor-leder,
pianist og klaverlærer. Jeg blev i
2009 uddannet organist fra Vestervig Kirkemusikskole ved organistog korleder Mads Bille og tog endvidere 1 års efteruddannelse som
korleder på Syddansk Musikkonservatorium ved Lone Gislinge i Esbjerg. Jeg flyttede til Århus i 2014,
da jeg blev optaget på AM-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og venter at færdiggøre
min kandidateksamen til jul 2020,
hvor mine hovedområder er klassisk sang, klassisk korledelse og orkesterledelse ved Lars Thodberg,
Carsten Seyer-Hansen og Søren
Kinch Hansen. Jeg har været velbevandret i Århus musikmiljø, siden
jeg flyttede til byen og har fungeret
som sanger i en god håndfuld af
Århus utallige kor.
Jeg flyttede til Risskov i maj
sammen med min kæreste Frida,
som også arbejder med musikken
bl.a. som sanger og violinist. Jeg nyder området herude og har nu spillet mine første gudstjenester i kirken, og jeg må sige, at Risskov kirke
har en skøn rumklang til både at

spille og synge i. Jeg kender kirkens
hovedorganist Jonas Hellesøe dels
gennem studiet, men også fra nogle
af de kor vi har koncerteret sammen i. Jeg ser frem til at starte kirkens børne- og ungdomskor og
indgå i et videre samarbejde med
Jonas, de øvrige ansatte ved kirken
og at hilse på menigheden.

Infomøder om børne- og
ungdomskor
I forbindelse med opstart af børneog ungdomskor holder jeg informationsmøder. Første møde er
d. 27. sept. kl 16.00 i sognegården.
Kontakt mig på korleder@risskovkirke.dk og hør nærmere og hold
øje med kirkens hjemmeside, der
også løbende vil informere om koret.
Det er planen, at koret, der er
for børn i 3. og 4. klasse, øver tirsdag eftermiddag.
Miki Hildebrandt. ❚
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Gudstjenester
September

Oktober:

Kl. 16 Gudstjeneste
v. kirkens præster

December

Søndag den 6. september

Søndag den 4. oktober

Søndag den 8. november

Søndag den 6. december

13. søn. efter trinitatis Matt.20,20-28

17. søn. efter trinitatis Mark.2,14-22

22. søn. efter trinitatis Matt.18,1-14

2. søn. i advent Luk.21,25-36

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Nina Bjarup Vetter

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Elisabeth Lidell

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær

Lørdag den 12. september
Kl. 11 Dåbsgudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
Kl. 13 Dåbsgudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

Søndag den 11. oktober

Søndag den 15. november

18. søn. efter trinitatis Joh.15,1-11

23. søn. efter trinitatis Mark.12,38-44

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

Søndag den 18. oktober

Lørdag den 21. november
Kl. 10 Morgensang i Risskov
Kirke – åbning af basaren
v. Nina Bjarup Vetter

Tirsdag den 8. december
Kl. 11.30 Gudstjeneste på
jasminvej
v. Nina Bjarup Vetter
Kl. 14 Julegudstjeneste på
Hørgården Afdeling 15
v. Nina Bjarup Vetter
Kl. 19 Adventsgudstjeneste i
Risskov Kirke
v. Hanne Marie Houkjær

September

Oktober

Søndag den 13. september

19. søn. efter trinitatis Joh.1,35-51

14. søn. efter trinitatis Joh.5,1-15

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær

Lørdag den 24. oktober
Kl. 11 Dåbsgudstjeneste
v. Nina Bjarup Vetter i
samarbejde med spejderne

Søndag den 22. november

Lørdag den 19. september
Kl. 11 Dåbsgudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Søndag den 20. september

Søndag den 25. oktober

15. søn. efter trinitatis Luk.10,38-42

20. søn. efter trinitatis Matt.21,28-44

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Esben Thusgård

Tirsdag den 24. november
Kl. 14 Gudstjeneste på
Hørgården afd.15
v. Hanne Marie Houkjær

Onsdag den 23. september
Konfirmandstarts
gudstjeneste
Kl. 17 Risskov Skole
Kl. 19 Strandskolen
v. præsterne

Tirsdag den 27. oktober
Kl. 11 ”Lysningsgudstjeneste”
i Risskov Kirke med Hørgården
og Jasminvej (Efterfølgende
frokost)
v. kirkens præster

Søndag den 27. september

Torsdag den 29. oktober
Kl. 17 Himmellyd og ganefryd
v. Susanne Kramer Madsen

16. søn. efter trinitatis Joh.11,19-45

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
Tirsdag den 29. september
Kl. 14 Gudstjeneste på
Hørgården afd.15
v. Nina Bjarup Vetter

Søndag den 1. november
Allehelgensdag Matt.5,13-16 eller
Matt.5,1-12

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Nina Bjarup Vetter
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Sidste søn. i kirkeåret Matt.11,25-30

Søndag den 13. december

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Esben Thusgård

3. søn. i advent Matt. 11,2-10

Torsdag den 26. november
Kl. 17 Himmellyd og ganefryd
v. Susanne Kramer Madsen
Lørdag den 28. november
Kl. 11 Dåbsgudstjeneste og
afslutning for minikonfirmander
v. Susanne Kramer Madsen
Søndag den 29. november
Første søndag i advent Matt.21,1-9

November
November

December

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
Kl. 16 Musikgudstjeneste om
advent og længsel - Afrika og
Karen Blixen
v. Hanne Marie Houkjær

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Esben Thusgård

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 sønd
ag morgen kan bestilling ske til
Aarhus Taxa, Tlf. 89 48 48 48.

Børnekirke:

Himmellyd og
Ganefryd

Dåbs- og familiegudstjenester

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, mød blot op!

Lørdag den 12. september kl.11.00 &
kl. 13.00 v. Susanne Kramer Madsen
Lørdag den 19. september kl. 11.00
v. Hanne Marie Houkjær
Lørdag den 24. oktober kl. 11.00
v. Nina Bjarup Vetter (i samarbejde
med spejderne)
Lørdag den 28. november kl. 11.00
v. Susanne Kramer Madsen (sammen med 3. klasser fra Strandskolen, som har deltaget i ”Lær din
kirke at kende”)
Ved disse lørdagsgudstjenester er der
mulighed for barnedåb. Der vil være
en fortællende prædiken, og børnene
har mulighed for at følge med, når der
❚
er dåb.

Der er både musik, sang og fortælling
– en stund sammen sidst på dagen –
for børn, voksne, bedsteforældre, naboer, mødre/fædre grupper. Man er
også velkommen, selvom man ikke har
børn.
Gudstjenesterne begynder kl. 17.00,
men I er velkomne i sognegården tidligere, hvis det passer bedst med af
hentning i institution eller SFO.
Torsdag den 29. oktober kl. 17 er en
gudstjeneste, som handler om træer:
der er æbletræer, blommetræer, oliventræer, slægtstræer, kundskabstræer
og livstræer. I kirken er der mange fortællinger om træer, hvorfor mon?
Torsdag den 26. november kl. 17 er
en gudstjeneste, som handler om sten:
der findes glatte sten, runde sten og
nogle sten, som er ru og kantede. Der
er sten til at stable højt, til at kaste
med og til at tegne på. Nogle sten bliver til fliser, andre bliver til smutsten.
Kom og vær med – vi fortæller histo❚
rier om sten – og maler på sten!

Praktikant i efteråret

Mit navn er Charlotte Krog Brandbyge. Som led i Pastoralseminarieuddannelsen skal jeg i efteråret 2020
følge sognepræst
Susanne Kramer
Madsen i fem uger
og varetage forskelligt sognepræstearbejde. Det glæder jeg
mig meget til! Jeg
bor sammen med
min mand og to børn i Brabrand,
hvor jeg de seneste ni år været engageret i menighedsråd, dialogarbejde
m.v. ved Gellerup Kirke. Desuden har
jeg sideløbende været i gang med et
såkaldt paragraf 2 forløb hos biskop
Henrik Wigh Poulsen. Efter de afsluttende eksaminer har Kirkeministeriet
godkendt biskoppens indstilling til, at
jeg efter Pastoralseminariet kan søge
stilling som præst i Den danske Folkekirke. Privat holder jeg meget af at tilbringe tid sammen med mine børn,
familie og venner og jeg henter ny
energi og samler tankerne, når jeg arbejder i min have og løber ture.
Charlotte Krog Brandbyge. ❚

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

Tirsdag 3. november

Højskoleforedragene foregår
i sognegården og er gratis,
men husk en 20’er til kaffe
og kage.
Højskoleudvalget ved Karen
Lund, Lene Hübertz, Ulla
Scäfer

Torsdag 1. oktober

Sognepræst ved Vejlby kirke
Kåre Egholm Pedersen

Tro på Gud
– om kristendom i en
sekulær verden

Musikgudstjeneste den 29. november 2020 kl. 16 i Risskov Kirke

Fra forbudskultur til
påbudskultur

Tema: Mit Afrika
– advent og Karen Blixen
Musikken bliver til denne lejlighed
leveret af den Gambianske komponist,
koraspiller og sanger Dawda Joberteh,
Sal Dibba, Chappe & International
Stygekvartet.
Ved denne gudstjeneste vil advents
tekster om håb og længsel, forjættelse
og opfyldelse blive bragt i spil med
Karens Blixens tekster om og fra
Afrika. Med bøgerne Den afrikanske
farm (1937) og "Skygger paa Græsset"
(1960) skabte Karen Blixen en myte
om et liv i frihed og oprindelighed,
der imødekom en romantisk længsel
hos læserne i det borgerlige Europa.
Ligeledes er brevene, hun skrev i
Afrika vidnesbyrd om at have hjemme
i et andet land end der, hvor hun var

8

RISSKOV KIRKE · Efterår 2020

født. Her kunne hun bedre udfolde
sig i overensstemmelse med sit ubændige temperament. Hos de sorte folk
på farmen fandt hun en oprindelig
livskraft og aristokratisk stolthed, som
i hendes øjne var gået tabt i det borgerlige Danmark. Den afrikanske
farm er ligeledes et vidnesbyrd om,
hvordan Karen Blixen som storyteller
komponerede sit liv; hvordan natur
og kultur, frihed og rettet-hed, længsel
og opfyldelse spiller en afgørende
rolle i hendes livsforståelse.
Dawda Jobarteh er barnebarn af
den berømte Alhaji Bai Konte og viderefører den stærke vestafrikanske
Griot-tradition som traditionel musiker, skjald og historie fortæller.
Dawda Jobarteh har samarbejdet
med bl.a. Pierre Dørge, Mussa Diallo,

Christian Hjortkjær, ph.d. og
højskolelærer på Silkeborg
Højskole

– hvorfor den nye moral gør
de unge psykisk syge

Ida Corr, Caroline Henderson, SCRAM,
Den Sorte Skole, CTM, Palle Mikkelborg, Rumpistol, Suleymane Faye,
Toumani Diabaté.
Jens Christian Chappe Jensen, der er
fast ”kapelmester” ved disse musikgudstjenester, har arrangeret musikken
for strygere til Dawda Jobartehs kommende CD, hvor han selv medvirker på
saxofon. Det er netop musik fra denne
CD, som vil danne grundstammen til
denne musikgudstjeneste, hvor også
Dawdas faste samarbejdspartner, perkussionisten Sal Dibba medvirker.
Desuden vil en international strygekvartet være med til at gøre denne
musikoplevelse helt enestående. Hanne
Marie Houkjær er liturg og prædiker
Hanne Marie Houkjær. ❚

I dag er der meget få ting,
som de unge ikke må – men
der er utrolig mange ting, de
skal. De skal få sig en uddannelse, leve sundt, leve
længe, leve lykkeligt, og så
skal de først og fremmest
være begejstrede og huske
at nyde det.
Det betyder, at hvad der
var 68’ernes frisættelsesprojekt, er blevet den nye
generations udmattende
krav, et ideal der ikke er
selvvalgt, og som derfor afføder skam og utilstrækkelighedsfølelser. Men betyder det, at vi har tabt en hel
generation til psykiske sygdomme? eller er der håb at
hente i den mest pligtopfyldende ungdom i lang tid?

Kåre Egholm Pedersen har
med Tro på Gud skrevet en
bog om, hvad det vil sige at
leve i en sekulær tid.
Engang stod troen på
Gud ikke til diskussion. Gud
var ikke alene skaber og opretholder men også garanten for tilværelsens urokkelige orden. I dag forholder
det sig nærmest omvendt.
Med afsæt i den canadiske filosof Charles Taylors
tanker om sekularisering vil
Kåre Egholm Pedersen med
sit foredrag sætte fokus på
troens vilkår i vores moderne verden: Har kristendommen relevans i dag set
ud fra tro contra modernitet
og sekularisering?

Nationalitet er
noget vi gør
Nationalitet er noget helt
særligt. Den giver ikke bare
alle os med papirerne i orden visse rettigheder og
pligter inden for den stat, vi
bor i. Den er også en identitet, som kryber ind under
huden på os, fra vi er børn.
Vi kan derfor slet ikke lade
være med at udtrykke vores
nationalitet, f.eks. når vi
spiser, drikker, synger eller
bare opfører os forventeligt
inden for vores lands grænser.
Så identitet er ikke kun
noget, vi har, men også noget vi gør. Enhver nationalitet rummer dog også mange
elementer udefra. Vi bruger
dem blot på vores egen nationale måde.

Onsdag d. 21. oktober
Kl. 19-21

Tænkepauser
Tænkepauser
Onsdag d. 16. september
kl. 19-21

Sascha Emilie Mathiasen
Stopa, videnskabelig assistent. Institut for Kultur og
Samfund - Grundtvig Centeret. Aarhus Universitet

det egentlig, vi gør, når vi
ærer nogen? Og hvad gør
æren ved os?
Efter 68-oprøret, der
satte en ære i skamløshed,
er det blevet svært at tage
æren alvorligt som andet
end et levn fra en svunden
tid. Identitetspolitik, krænkelseskultur og #metoo afslører dog behovet for ære
som et grundlæggende træk
ved menneskelivet, der lever videre under dæknavne
som anerkendelse og værdighed og aldrig har været
så omdiskuteret som i dag.
I det moderne samfund er
normerne for, hvordan vi
opnår personlig og samfundsmæssig ære i højere
grad end tidligere under forandring, og det kan virke
både frisættende og angstprovokerende.
I foredraget tager vi en
tænkepause til at fordybe
os i ærens historie fra Adam
og Evas febrilske forsøg på
at dække deres skam over
den ærbare kvinde Jesus og
til vores anerkendelsessyge
nutid, hvor vi jagter likes på
de sociale medier for at
dække vores eksistentielle
nøgenhed og forsøger at
knokle os til ære og værdighed i arbejdslivet.

Onsdag d. 18. november
kl. 19-21

Ære

Michael Böss, historiker og
samfundsforsker og lektor
emeritus på Aarhus Universitet, forfatter og foredragsholder og har udgivet 20 bøger.

”Vil du elske og ære?” Vi
kender alle vielsesritualets
spørgsmål, og mange af os
er endda selv blevet spurgt.
Men de færreste har sikkert
gjort sig begrebsanalytiske
overvejelser, da de stod der
i kirken og tænkte på den
elskede og på kærligheden.
Og på stegen og bordplanen. At elske, det giver ligesom sig selv, men hvad er

Mennesket
Stort set alle samfund har
fortællinger om menneskets oprindelse, og de fleste har også en fortælling
om en afslutning på menneskets eksistens som fx
skabelse og dommedag i
den kristne fortælling. Fortællingerne om menneskets
skabelse og død synes at
have været fortalt, siden
mennesket udviklede det
abstrakte sprog for måske
ca. 100.000 år siden. Her i
Vesten var den kristne fortælling gyldig i ca. 1500 år
indtil 1860’erne, hvor den
endegyldigt blev erstattet
af en videnskabelig fortælling i form af evolutionen
fra abe til menneske, en
fortælling der skulle bygge
på konkrete observationer
og objektive videnskabelige
beviser. Videnskaben overtog her samtidig religionens
rolle med at give os som
mennesker en meningsfuld
identitet. Det interessante
ved de videnskabelige oprindelsesfortællinger er, at
de ligesom de religiøse skal
give mening for dem, de er
henvendt til. Da det, der er
meningsfuldt, er meget forskelligt, har videnskabens
historier tilsvarende varieret
i forhold til tidsåndens skiften siden 1860’erne, nationale prestiges, kønspolitiske forhold, internationale
konflikter osv. Disse variationer skal imødekomme det
krav, der opstår af, at det, vi
var i fortiden, bestemmer,
hvad vi er i dag – og det er vi
ikke ligegyldige overfor.
I foredraget vil Ole Høiris
vise, hvordan videnskaben
også er tvunget til at fortælle myter, der passer til
tiden og modtagerne af
disse fortællinger.
Anni Severinsen

Ole Høiris, docent emeritus
ved Afdeling for Etnografi
og Antropologi ved Aarhus
Universitet.
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KONTAKT

Kunst i sognegården

En perlerække af jubilæer
For pilgrimspræst Elisabeth Lidell er
2020 store jubilæumsår, og tanken var
at fejre dette med flere forskellige
arrangementer i april. Grundet coronaen måtte alt desværre aflyses, men
nu prøver vi igen og håber at kunne
fejre Elisabeth i oktober.

Lørdag den 3. oktober kl. 10
Bibelmeditation med
Elisabeth Lidell
’Man må øve sig for at kunne vandre
mod Gud’. Sådan udtrykte mystikeren
Ignatius af Loyola (1491-1556) sig.
Alle kan finde vej til Gud, men man
kan have brug for hjælp. Derfor: velkommen til Bibelmeditation på denne
efterårsdag,
hvor vi slår
følge med hinanden. Metoden kaldes ”lectio divina” og
er klostrenes
ældgamle måde
at læse Bibelen
på ”med bønnens blik”, hvor
stilhed spiller
en vigtig rolle.
Medbring Bibel, madpakke og en notesbog som
’åndelig dagbog’. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell leder dagen, hvor vi fordyber os i bibelske tekster. Arbejdet foregår i en gruppe med 12 deltagere.
Bibelmeditationen foregår i Risskov
Sognegård; vi begynder kl. 10 og slutter med en meditativ andagt i kirken
kl. 15.30. Indimellem vandrer vi i stilhed og ’gumler’ på Guds ord. Tilmelding til elisabeth@lidell.dk senest den
25. september.
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Lørdag den 3. oktober kl. 16-17.30
Foredrag i Risskov Sognegård

Præst (40 år), pilgrim (20 år) og pilgrimspræst (10 år)
I 1980 blev Elisabeth Lidell ordineret i Københavns Domkirke, hvor
hun var ansat i 10 år med særlig forpligtelse for økumeniske relationer. I
2000 gik hun sin første pilgrimsvandring på caminoen i Spanien. Det blev
en rejse fra hoved til hjerte. Evangeliet
fik ben at gå på, og med den erfaring i
bagagen fik hun inspirationen med
hjem til den danske Folkekirke. Siden
da har hun arbejdet med pilgrimsvandring som en meningsfuld trospraksis. Kirkegangen i ’Guds grønne katedral’ fik mange knubs i starten, men
denne form for kristent fællesskab har
vist sig at være bæredygtigt og er nu
nået fra græsrødderne og har spredt
sig til det danske kirkeliv. Det er
denne spændende rejse, Elisabeth vil
fortælle om.
Elisabeth Lidell. ❚

Søndag den 4. oktober
Elisabeth er præst ved højmessen i
Risskov Kirke. Efter gudstjenesten
fejrer vi jubilaren med bobler og lidt
sødt til kaffen. Alle er velkomne, og vi
håber mange vil være med til at gøre
dagen festlig for Elisabeth.
Menighedsrådet

Vi er en gruppe frivillige, der har oprettet et
Kunstudvalg i Risskov kirke. Kunstudvalget
består af Barbara Carlsen, Lennart Lund,
Merete Sandahl, Inge-Lise Schmidt Laursen,
Annette Kampmann Ilfeldt samt Bjarne
Haubo, der repræsenterer menighedsrådet.
Det første møde blev afholdt i slutningen af juni måned. Vi fik mange ting på
plads. Og de fremtidige arbejdsopgaver er
mange: Vi vil udvælge kunstnere, udarbejde
en plan over hvornår der er udstillinger, og at
der bliver en kontinuitet i datoerne. Vi håber
at få den udstillende kunstner til at afholde
en Artist talk i forbindelse med åbningen af
udstillingen. Risskov kirke vil være vært ved
ferniseringen.
Der vil blive nye udstillinger 2-3 gange
årligt. Så vidt det er muligt, vil vi trække på
kirkens medarbejdere, således at vi får så
bred en vifte af samarbejdspartnere ind i
vores arbejde med kunsten. Det kan for eksempel være: musiske indslag, optræden,
oplæsning og/eller...?.
Kunstudvalget håber, at der vil komme
rigtig mange mennesker til vores arrangementer og ser frem til at se dig til udstillingerne. Annonceringen vil foregå ved opslag i
kirkebladet og på Risskov kirkes hjemmeside: Kalenderen, ligesom Facebook og nyhedsbrevet, der udsendes d. 1. i hver måned
formidler nyheder omkring kunsten i sognegården.
Inspiration modtages med taknemmelighed på denne mail:
akampmannilfeldt@gmail.com
Annette Kampmann Ifeldt ❚

Basar 2020
Lørdag d. 21. november kl. 10.00-14.30
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 ❚

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

Sognepræst
Susanne Kramer Madsen
Ådalsvej 6 C
8240 Risskov
Tlf. 60 45 96 08
e-mail: skm@km.dk

Sognepræst
Nina Vetter Bjarup
Tlf: se www.risskovkirke.dk
e-mail: NBV@km.dk

Sognepræst
Esben Thusgaard
Tlf: 51 14 73 87
e-mail: etk@km.dkk

Pilgrimspræst
i Aarhus Stift
Elisabeth Lidell
Tlf. 22 37 19 50
e-mail: elisabeth@lidell.dk
www.elisabethlidell.dk
www.pilgrimsvandring.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
Jonas Hellesøe
Tlf. 86 17 99 37.
E-mail: organist@risskovkirke.dk
Korleder
Miki HIldebrandt
tlf.: se kirkens hjemmeside
E-mail: korleder@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
Menighedsrådets formand
Rie Vestergaard,
Casper Møllers Vej 21,
8240 Risskov,
tlf. 21 63 53 83.
E-mail: risskovmr@gmail.com

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.
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:19. oktober 2020
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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Menighedsrådsvalg 2020
Valgforsamling d. 15. september
kl. 19.30 i sognegården
Mød op til valgforsamling 15. september 2020 og vær med til at vælge retningen for kirkens arbejde i Risskov
sogn. Enten ved selv stille op som
kandidat eller ved at være med til at
vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne, og efterfølgende er
der mulighed for debat. Valget af menighedsrådene foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt
til menighedsrådet. Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent
den 29. november 2020
Mødet indledes med inspiration
fra 3 sognebørn fra 3 forskellige gene-

rationer, der spiller ud over temaet
’Derfor er Risskov Kirke min kirke’

derefter serveres kaffe og kage og selve
❚
valgforsamlingen indledes.

Menighedsrådet - Danmarks største nærdemokrati
Det er Menighedsrådet, der er
med til at beslutte, hvordan kirken
skal være lige netop i det enkelte
sogn. Skal vi have traditionelle
højmesser eller helt andre gudstjenesteformer? Skal kirkens arrangementer henvende sig til børn,
unge, midaldrende, seniorer eller
alle? Hvad skal sognegården bruges til? Satser vi på vikar- og kon-
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sulentbistand eller på faste ansættelser? Skal kirken stå åben for alle
eller skal den låses af? Skal kirke,
sognegård, præsteboliger restaureres, hvordan og i hvilket omfang?
Hvordan skaber vi trivsel og sikrer
det gode arbejdsmiljø? Hvilke opgaver kan frivillige løse, og hvordan finder vi frivillige til alle opgaver? Det er blot et udpluk af de

problemstillinger, menighedsrådet
må forholde sig til, og hvis kirken
skal leve og være levende for folk i
sognet, er det helt afgørende, at
der er nogen, der vil være med til
at tage beslutninger og levere den
indsats, der er brug for.
Valgbestyrelsen v. Annie Severinsen,
Susanne Rysgaard, Rie Vestergaard

