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Foredrag – koncerter – udflugter – fællesspisning

2018/2019 i Langå kirke og sognegård
Velkommen til endnu en sæson med spændende
arrangementer, foredrag og musik i Langå Kirke og sognegård.
Vi glæder os til at byde alle interesserede velkommen.
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September
Høstgudstjeneste
i Langå Kirke i samarbejde med Langå FDF
Søndag den 16. september
kl. 10.00 i Langå
Vi håber, som altid, på smukt sensommervejr,
så gudstjenesten igen i år kan blive afholdt
UDENDØRS. Efter gudstjenesten vil Langå FDF
tænde op under bålet og stå for en lækker
frokost.
Da vi skal fejre høsten, inviteres alle byens børn
til at gå optog som indledning til gudstjenesten.
Pluk en lille buket af sensommerens fine
blomster eller gå på ”rov” i dine forældre eller
bedsteforældres have og tag en lille kurv med
æbler, blommer, grøntsager eller andet godt fra
haven med. Vi mødes i våbenhuset kl. 09.50.
Foredrag: Musik bag tremmer og fællessang
Onsdag den 19. september
kl. 19.30 i Langå sognegård
Kan musikken nå ind bag murene og de barske
facader hos de indsatte i Enner Mark fængsel
ved Horsens?
- Det kan den, mener Kirsten Saurus Mehlsen,
som i 7 år har været musikmedarbejder ved
fængslet.
Ved foredraget fortæller hun, sammen med
tidligere indsat Søren Rønnehøj, om, hvad
musik kan betyde, når man sidder i fængsel.

Foredraget ledsages af billeder og musiklydklip
og Kirsten og Søren vil spille og synge for til
fællessange undervejs. Sangene er udvalgt
blandt favoritterne i fængslets fangekor.

Foredrag: Hvad vil det sige at være dansk?
v/ Esben Harding, cand.mag., lektor emeritus
Onsdag den 26. september
Kl. 14.00 i Langå sognegård
”Hvad er danskhedens væsen? Grundtvig skrev:
”til et FOLK de alle hører – som sig regne selv
dertil…” Danskheden er truet i disse år, men er
der grund til angst?

Koncert: Let og lifligt
- efterårskoncert med Den Jyske Sinfonietta
Søndag den 30. september
Kl. 16.00
Septembers sidste dag kan man i år nyde i
selskab med Den Jyske Sinfonietta i Langå kirke.
Den Jyske Sinfonietta spiller en klassisk
lettilgængelig kammermusikkoncert med
strygekvartet og blokfløjte. Programmet
indeholder blandt andet en fløjtekoncert af
Wolfgang Amadæus Mozart og serenade nr.
13 Eine kleine Nachtmusik. samt musik af Ernst
Krähmer.

Oktober
Filmaften: Niels Malmros’ Sorg og Glæde
Onsdag den 24. oktober
Kl. 19.30 i Langå sognegård
Den 24. oktober omdannes sognegården
til biograf, når vi i fællesskab skal se Niels
Malmros’ barske og smukke selvbiografiske film
Sorg og Glæde. Filmen skal ses som tematisk
optakt til den efterfølgende uges foredrag
med sorgforsker Mai-Britt Guldin fra Aarhus
Universitet.
Aftenens traktement vil i ægte biografstil bestå
af popcorn og kolde drikkevarer.

Foredrag: Sorgen som grundvilkår
v/ sorgforsker Mai-Britt Guldin
Onsdag d. 31. oktober
Kl. 19.30 i Langå sognegård
Den tid, den sorg, siger vi. Men den tid kommer
altid. For sorg er et grundvilkår for os alle.
Engang vil vi miste dem, vi elsker, og de vil
miste os. Sorg føler vi dog ikke kun, når et
menneske dør. Vi mærker også fortvivlelsen, når
vi lider andre af livets mange tab, fra skilsmisser
til alvorlig sygdom. Ifølge Mai-Britt Guldin,
sorgforsker ved Aarhus Universitet, skal vi ikke
tage sorgerne på forskud. Hvis vi til gengæld
tør give sorgen en plads i livet, når den dukker
op, kan dens smerte ikke bare forvandle sig til
erindringens glæde, men også lære os at leve.

November
Koncert: Kirkekoncert med Søren Huss
(billetter købes via arrangør - UDSOLGT!)
Mandag d. 12. november
Dørene åbner kl. 19:00
Koncerten starter kl. 20:00
Med sin fantastiske stemme, nærvær og
personlige fortællinger har Søren Huss
imponeret publikum landet over til sine
akustiske koncerter med sine smukke
kompositioner og stærke lyrik. Søren Huss har
i mange år været garant for nærværende og
smukke koncerter.
Til november tager Søren Huss på en akustisk
kirke turné, der også fører ham til Langå kirke.
Foredrag: Arktiske Skrøner - Jørn Riels
fortællinger fra Nordøstgrønland
v/ Lena Bjørn
Onsdag den 21. november
Kl. 14.00 i Langå sognegård
Riels lystige skrøner har et persongalleri
bestående af elskelige og barokke særlinge fra
fangststationerne i det nordøstlige Grønland,
Hør om Fjordurs hemmelige lidenskab, om
Emma, der var som lavet af lutter æbleskiver
og om magisteren der skulle studere bjørnenes
sovevaner.
Lena fortæller nogle af de skønne skrøner og
lidt om den reelle baggrund for Riels historier.
Lena Bjørn er historiefortæller, skuespiller og
dramatiker.

Hun arbejdede i mange år i konsulenthuset
Dacapo, med teater og historiefortælling.
Her brugte hun historiefortælling dels som
procesværktøj og dels som ledertræning.
I dag er hun fuldblods og fuldtids
historiefortæller.
Jørn Riel er forfatter. Oprindeligt er han
uddannet radiotelegrafist og navigatør. Han
boede ti år i Grønland fra 1953, og det var herfra
han hentede inspirationen til sine arktiske
skrøner. Han bor nu i Malaysia. Han modtog
"De Gyldne Laurbær" i 1995 og Det Danske
Akademis Store Pris i 2010.
Koncert: Randers Statsskoles kor synger julen
ind i Langå kirke
Torsdag den 29. november
Kl 19.30 i Langå kirke
Gymnasieelever fra Randers Statsskole holder
julekoncert i Langå kirke. De ca. 80 optrædende
elever er enten medlemmer af skolens kor,
orkester eller musikstudieretningshold. Siden
august har eleverne deltaget i skolens frivillige
musikaktiviteter efter skoletid for at indøve
musikken til skoleårets mange koncerter.
I slutningen af oktober drager eleverne på
hyttetur ved Grenå, hvor de arbejder intenst
med julerepertoiret. Resultatet kan man hører
torsdag aften d. 29.11., hvor koret vil synge en
række danske juletoner og engelske christmas
carols.
Orkesteret består af træblæsere og
messingblæsere, og de spiller udvalgte
instrumentalstykker. Desuden medvirker
skolens musikstudieretningshold med en række
a cappella-numre i form af velkendt julemusik.

December
Bankospil
Lørdag den 1. december
Kl. 9.30-14.00 i Langå sognegård
Bankospil til fordel for Danmission –
Fremtidsbørn.

Koncert: Julekoncert med Randers
Kammerorkester
Tirsdag den 4. december
Kl. 19.30 i Langå kirke
I samarbejde med Langå koncertforening
inviterer Langå kirke, traditionen tro, til
julekoncert med Randers Kammerorkester.

Januar
Fællesspisning: Humor som medicin
- Nytårskur og underholdning v/ Erik Lindsø
Onsdag den 9. januar
Kl. 18.00 i Langå sognegård
Fællesspisning og underholdende foredrag om
livsmod, livslyst og livsglæde ved forfatter og
foredragsholder Erik Lindsø.
”Det handler om at ændre mismod til livsmod,
og jeg gør det ved at tage fra de muntre og
give til de skuffede,” siger Erik Lindsø - forfatter,
kulturjournalist og højskolemand. Der venter
et par muntre og livsbekræftende timer, hvor
lattermusklerne bliver rørt, når Erik Lindsø
holder foredrag.
Fællessang: Sangeftermiddag med sange fra
de 100 nye salmer og højskolesangbogen
v/ Louise Svane og Niels Erichsen
Onsdag den 23. januar
Kl. 14.00 i Langå sognegård
Sangerinde og stemmecoach Louise Svane vil,
sammen med pianist Niels Erichsen, denne
eftermiddag sprede kendskabet til nogle
af de skønne nye 100 samler. Herudover vil
højskolesangbogen også blive taget frem og
der vil være mulighed for at ønske.
Alle kan være med uanset stemmepragt eller
mangel på samme! I fællesskab bliver vi alle
gode gode.
Kom og vær med!

Februar
Filmaften: Niels Arden Oplevs To Verdener
Onsdag den 20. februar
Kl. 19.30 i Langå sognegård
Vi lader endnu engang duften af popcorn
sprede sig i sognegården når der holdes
filmaften med Niels Arden Oplevs
prisbelønnede film To Verdener. Filmaftenen
fungerer som optakt til den efterfølgende
uges foredrag med den lokalt bosatte tidligere
Jehovas vidne, Dorthea Friis.
På aftenen vil der, i bedste biografstil, blive
serveret popcorn og kolde drikke.

Foredrag: Livet efter udstødelse – fordrag med
tidligere Jehovas vidne, Dorthea Friis
Onsdag den 27. februar
kl. 19.30 i Langå sognegård
Kom til spændende foredrag med tidligere
Jehovas vidne og næstformand i Støttegruppen
for tidligere Jehovas Vidner, Dorthea Friis, der
åbenhjertigt fortæller om, hvordan hun, efter
at være blevet udstødt som 19-årig, kom videre
efter en barndom som Jehovas vidne.
Foredraget er en forlængelse af
filmforevisningen To Verdener, men foredraget
kan sagtens opleves uden at have set filmen.

Marts
Fællesspisning og musikalsk underholdning
v/ Thylanders jazztrio
Onsdag den 6. marts
Kl. 18.00 i Langå sognegård
Spring aftensmaden derhjemme over og kom
til fællesspisning i sognegården med skøn
jazzmusik leveret af Thylanders Jazz Trio.
Thylanders Jazz Trio består af Peter Just
Rasmussen (piano), Line Thylander (vokal/
percussion) og Simon Brøde Holm (kontrabas).
Trioen spiller dejlige velkendte melodier af
danske samt amerikanske komponister, så
repertoiret spænder vidt - lige fra Carl Nielsen,
Billie Holiday, Gitte Hænning til Oscar Peterson
og Leonard Cohen. Numrene er nænsomt
fortolket i et lettere jazzet udtryk, så der både er
nostalgi og musikalsk fornyelse i luften.
Foredrag: Indtryk fra USA
v/ sognepræst Peter Ulvsgaard
Onsdag den 20. marts
Kl 14.00 i Langå sognegård
Fra toppen af World Trade Center til klosterliv
i Washington DC. Sognepræst Peter
Ulvsgaard fortæller fra flere rejser og fra et
længerevarende ophold på katolsk kloster og
studier ved Catholic University of America i
hovedstaden Washington DC før fly spredte
terror og verden blev en anden. Fortællinger
fra et uventet møde med en anden verden til
venskaber over Atlanten.

April
Koncert: Forårskoncert i festlig stemning
v/Michelle Nora Lind, Anne Mette Stæhr og
Emma Oemann
Onsdag den 3. april
Kl. 19.30 i Langå kirke
Årets forårskoncert i Langå kirke bliver en rigtig
festkoncert, når Michelle Nora Lind (sopran),
Anne Mette Stæhr (piano) og Emma Oemann
(Mezzosopran) fylder kirken med operahits, små
fortællinger og skuespil.
Programmet består af en række lieder og arier
med fortællingen i fokus. Michelle og Emma
introducerer musikken undervejs, og spiller små
dramaer i de mange skønne duetter.
Der er smukke romantiske sange af Brahms og
Mendelssohn, folkelige sange som Scarborough
Fair, legende samspil fra Humper-dincks Hans
og Grethe, og store øjeblikke fra operahistorien
som fx Summertime, Blomsterduetten, Carmens
Habanera, O mio babbino caro, Orloffskys arie
fra Flagermusen og Meine Lippen Sie küssen so
heiss.
Første afdeling er hovedsageligt sange med et
folkeligt præg på dansk, engelsk og tysk, og her
er masser af fortælling og humor.
Anden afdeling er et dyk ned i operaens og
operettens verden, som yderligere kommer
forbi det franske og det italienske repertoire.
Koncerten er både for det almindelige og det
musikinteresserede publikum og der er garanti
for både grin og tårer :-)

Maj
Kirketur
Onsdag den 22. maj
Afgang fra Langå sognegård
klokken 13.00
Som vanligt drager vi på kirkekur i maj måned.
En tur der, traditionen tro, byder på kirkebesøg,
eftermiddagskaffe og hyggeligt samvær.
Turens destination offentliggøres i foråret 2019.

Tilbagevendende aktiviteter 2018/19
Krudtuglekirke
Datoer:
Tirsdag den 11. september kl. 9.30-11.30
Tirsdag den 9. oktober
kl. 9.30-11.30
Tirsdag den 6. november
kl. 9.30-11.30
I efteråret vil Langå kirke gerne invitere alle
byens børn i alderen 0-3 år til krudtuglekirke.
Krudtuglekirke er noget helt nyt og vi glæder
os til, sammen med børnene, forældre,
dagplejemødre, bedsteforældre mv., at få nogle
hyggelige formiddage med sang, leg og musik i
kirken.
Vi mødes i kirken kl. 9.30 hvor vi laver sanglege,
fortæller en lille historie, sanser og leger. Efter
kirken kan man hygge sig med hinanden i
sognegården, spise sine medbragte madpakker
og lege - og de voksne kan få en kop kaffe.
Krudtuglekirken er gratis og kræver ikke nogen
tilmelding - man møder bare op på dagen.
Vi glæder os til at se en masse søde
kirkekrudtugler :-)

Fyraftensandagter
Fra oktober afholdes der igen fyraftensandagter
i Langå kirke - En oplagt ”blå time” til at samle
sig ro og fred midt i en travl hverdag.
Fyraftensandagterne ligger den sidste torsdag i
måneden:
Torsdag den 25. oktober
kl. 17.00
Torsdag den 29. november kl. 17.00
Torsdag den 31. januar
kl. 17.00
Torsdag den 28. februar
kl. 17.00
Børnejulegudstjenester
Traditionen tro, holdes der julegudstjenester
i Langå kirke for de mindste og deres voksne i
december.
For de 0-3-årige:
Onsdag den 12. december kl. 9.30
For de 3-6-årige:
Torsdag den 13. december kl. 10.00
Pinsebørnegudstjeneste/kirkens fødselsdag
Langå kirke pyntes med flag og balloner og
inviterer til fødselsdag tirsdag den 4. juni 2019.
Tirsdag den 4. juni:
Kl. 9.00 for de 0-3-årige
Kl. 11.00 for de 3-6-årige

Dato

Tid

11/9

09.30

16/9

10.00

19/9

19.30

26/9

14.00

30/9

16.00

9/10

09.30

24/10

19.30

25/10

17.00

31/10

19.30

6/11

09.30

12/11

20.00

21/11

14.00

29/11

17.00

29/11

19.30

1/12

09.30

4/12

19.30

12/12

09.30

13/12

10.00

9/1
23/1
31/1
20/2
27/2
28/2
6/3
20/3
3/4
22/5
4/6

Arrangement
Krudtuglekirke
Høstgudstjeneste
Foredrag: Musik bag tremmer
Foredrag: Hvad vil det sige at være dansk?
Koncert med Den Jyske Sinfonietta
Krudtuglekirke
Filmaften: Sorg og Glæde
Fyraftensandagt
Foredrag: Sorgen som grundvilkår
Krudtuglekirke
Kirkekoncert med Søren Huss (UDSOLGT)
Foredrag: Jørn Riels Arktiske Skrøner
Fyraftensandagt
Koncert med Randers Statsskoles kor
Bankospil for fremtidsbørn
Julekoncert med Randers Kammerorkester
Børnejulegudstjeneste for de 0-3 årige
Børnejulegudstjeneste for de 3-6 årige

Nytårskur/fællesspisning og Humor som medicin
14.00
Sangeftermiddag 100 nye salmer
17.00
Fyraftensandagt
19.30
Filmaften: To Verdener
19.30
Foredrag: Livet efter udstødelse
17.00
Fyraftensandagt
18.00
Fællesspisning med Thylanders jazztrio
14.00
Foredrag: Indtryk fra USA
19.30
Koncert: Forårskoncert i festlig stemning
13.00
Kirketur
09.00/11.00 Kirkens fødselsdag for de 0-3 årige / 3-6 årige
18.00

