DET SKER I
LANGÅ KIRKE OG SOGNEGÅRD
2019/2020

FOREDRAG – KONCERTER – UDFLUGTER – FÆLLESSPISNING

2019/2020 i Langå kirke og sognegård
Velkommen til endnu en sæson med spændende
arrangementer, foredrag og koncerter i Langå kirke og
sognegård.
Vi glæder os til at byde alle interesserede velkommen.
/ Aktivitetsudvalget

Praktiske oplysninger:
Foredrag og koncerter er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.
Kaffe/te og kage kan købes til arrangementerne og koster 20 kr.
Fællesspisning den 8. januar og den 4. marts koster 30 kr. pr person.
Tilmelding kan ske på kupon i kirkebladet eller på mail: kkm.langaakirke@
gmail.com
Bladet udgives af Langå menighedsråd
Ansvarshavende og layout: Pernille Skou Finnemann
Fotos: Niels Drescher Pedersen/folkekirkens grafiske værktøjskasse/pixabay/pressefotos med tilladelse
Hjemmeside: www.ltpastorat.dk - Facebook: Langå kirke
Trykning af blad: Hvid Grafisk, Mediehuset 8900 Randers

September
Foredrag: Indtryk fra USA
v/ sognepræst Peter Ulvsgaard
Onsdag den 18. september
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.

Koncert: Jeanette Bonde Trio
Onsdag den 25. september
kl. 19.30 i Langå kirke
“Jeanette Bonde er begavet med en krystalklar
og meget smuk stemme. Hendes lyriske og
personlige kompositioner går ind under huden
og efterlader lytteren med kuldegysninger og en
frisk rislen ned ad ryggen.” (Kristian Krog, Aarhus
Jazzfestival)
Sammen med cellisten Maren Frost og
perkussionisten Allan Nielsen spiller Jeanette
Bonde en blanding af egne numre samt
fortolkninger af kendte sange og salmer.
- Glæd jer til en smuk koncertoplevelse i Langå
kirke.

Oktober
Foredrag: Fra Umanak til Avernak Fortælleeftermiddag med Vibeke Svejstrup
Onsdag den 9. oktober
Kl. 14.00 i Langå sognegård
Vibeke fortæller denne eftermiddag åbenhjertet
og autentisk små muntre og rørende oplevelser
og hændelser fra sin barndom i Nordgrønland
hvor hun voksede op, om hjemlængsel,
tuberkulose, turen hjem til København i 1946 og
slutteligt om at ende på den lille ø Avernakø i det
sydfynske Øhav.
Om sin fortælling skriver Vibeke selv: Fra Umanak
til Avernak er glimt fra en familiesaga i opgang og
nedgang, fortalt med kærlighed og smil. Livet
er en dans på både roser og tidsler - og det gør
godt at få sig fortalt”.
Foredrag: Gensyn med mellemkrigstiden?
v/Jørgen Møller
Onsdag den 23. oktober
Kl. 19.30 i Langå sognegård
Den globale demokratiske fremgang, der
begyndte efter Østblokkens sammenbrud i
1989, er i det seneste årti klinget af. Samtidig har
populistiske partier oplevet stigende tilslutning i
både Vesteuropa og Nordamerika. Dette har fået
en række politiske iagttagere til at advare om, at
vi muligvis står foran en egentlig demokratisk
tilbagegang. Specielt er det blevet populært at
drage paralleller mellem politiske udviklinger i
mellemkrigstiden og i vor tid.

Spørgsmålet er, om denne ”mellemkrigstidsanalogi” giver mening?
Dette foredrag tager udgangspunkt i et storstilet
forskningsprojekt om demokratisk sammenbrud
og overlevelse i mellemkrigstiden. Foredraget
diskuterer, hvorvidt det er muligt at lave historiske
analogier og, i så fald, hvad den egentlige lære af
den politiske udvikling i mellemkrigstiden er.

November
Filmaften: De andres liv
Onsdag den 6. november
Kl. 19.00 i Langå sognegård
I anledning af 30-året for Berlinmurens fald,
viser vi i sognegården den tyske film, ”De andres
liv”. Filmen tematiserer bl.a. spørgsmålet om,
hvor grænsen for det menneskelige og det
umenneskelige går.
Filmen modtog en oscar for bedste ikkeamerikanske film.
Da filmen varer 137 minutter, starter vi allerede
op kl. 19.00. Der vil som altid til vores filmaftener
være mulighed for køb af øl, vand, sødt og salt.

December
Koncert: Julekoncert med Randers
Kammerorkester
Tirsdag den 3. december
Kl. 19.30 i Langå kirke
Traditionen tro inviterer Langå kirke i samarbejde
med Langå koncertforening til julekoncert med
Randers Kammerorkester.
Efter koncerten byder Langå menighedsråd på
et glas bobler og kransekage i kirken.

Bankospil
Lørdag den 7. december
Kl. 9.30-14.00 i Langå sognegård
Bankospil til fordel for Danmission –
Fremtidsbørn.

Januar
Fællesspisning: Humor som medicin
- Nytårskur og underholdning v/ Erik Lindsø
Onsdag den 8. 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.
Foredrag: Må man spise et æble fra Tjernobyl?
v/ Louise Noes
Onsdag den 22. januar
Kl. 14.00 i Langå sognegård
Tjernobyl katastrofen indtraf natten til d. 26. april
1986 og er til dato verdens værste atomkatastrofe,
som for altid i vores levetid forandrede de lokale
omgivelserne med en usynlig fare. Tjernobyl er
et kulturtraume, et møde med menneskehedens
overmod og uforsigtighed.
Den 26. april 1986 stod mennesker op i det
vestlige Sovjetunionen, men deres verden
omkring dem var forandret for evigt. Deres ydre
verden var kontamineret af radioaktivt nedfald
og hurtigt gennem vejrtrækning og partikler
på huden, bredte det sig til deres indre. I deres
levetid vil den aldrig forsvinde igen.

Tjernobyl-katastrofen blev også symbolet på
menneskeskabte risici. Med afsæt i katastrofen
vil foredraget pege på det kulturtraume, der
udfoldede sig i tiden efter, og samtidig lammede
det sovjetiske system og kan betegnes som
begyndelsen på enden for Sovjetunionen, der
skulle kollapse fem år senere.
Louise Noes er cand.mag. i kultur og formidling
samt BA i russisk og sociologi. Hun har afholdt flere
foredrag om emnet, bl.a. som gæsteunderviser
på Syddansk Universitet.

Februar
Foredrag: Fri os fra fællesskabet v/ Lektor Hans
Hauge
Onsdag den 5. februar
Kl. 19.30 i Langå sognegård
Fri os fra fællesskabet
- Sådan skriver anmelderne om Hans Hauges
seneste bog fra hvilken aftenens foredrag om
bl.a. ensomhedsparathed vil tage sit afsæt.
Vi glæder os til tage imod Hans Hauge og høre
hans tanker om ensomhed og eksistentialisme i
en tid, hvor mange mennesker fristes til at søge
identitetsskabende og ”klæbrige” fællesskaber
for at finde mening med tilværelsen.
Hans Hauge er lektor emeritus fra Institut for
nordisk sprog og litteratur, Århus universitet.

Foredrag: Danmarks populæreste kunstner:
Poul Anker Bech. Myte, tid og skæbne v/ Anna
Valbjørn
Onsdag den 26. februar
Kl. 14.00 i Langå sognegård
Vi kender Poul Anker Bechs drømmende motiver:
Marken, skoven, stranden og nok frem for alt
skyerne, den der helt genkendelige Poul Anker
Bech-himmel. Et sted mellem realisme og
surrealisme finder vi trivielle hverdagsgenstande
sat ind i gådefuld natur, evighed og forgængelighed
flettes sammen, humor og alvor. Poul Anker
Bech udgik fra den vendsysselske muld, og skulle
sidenhen komme til at betage publikum i en sådan
grad, at han nogle år før sin død blev udpeget
som Danmarks populæreste kunstner. Udtrykker
billederne noget særligt dansk? Noget særligt
nordisk? Vi ser bl.a. på inspiration fra romantikken,
men også fra store kunstnere som Hammershøi
og Ring. Endelig skal han også ses i relation til den
skønne litteratur, primært Johannes V. Jensen.

Marts
Fællesspisning og ”Irsk aften”
Onsdag den 4. marts
kl. 18.00 i Langå sognegård
Vi er glade for endnu engang at kunne
præsentere Olesen og Damm til en af vore
fællesspisninger, hvor de vil underholde med et
blandet repertoire af amerikanske evergreens og
irsk folkemusik.
Så spring aftensmaden derhjemme over og kom
til hyggeligt samvær, god mad og forrygende
musik i Langå Sognegård.

Koncert: Voklagruppen Kolorit
Søndag den 8. marts
kl. 15.00 i Langå kirke
Kolorit har siden 1989 været garant for en helt
unik lyd, der forener latinamerikansk kormusik
med nordiske salmer og viser. Tonesproget
er hentet fra den særlige nordiske klang med
inspiration fra både verdensmusikken, jazzen og
det folkloristiske.
Kolorit har vundet flere internationale priser og
har repræsenteret Danmark ved korfestivaler
i hele verden. Kolorit består af 18 sangere og
dirigent Niels Græsholm og basen er Østerbro i
København. Under koncerter synges der uden
noder og på originalsprog, uanset om det er
cubansk, argentinsk, venezuelansk, svensk eller
dansk. Niels Græsholm arrangerer selv en stor
del af gruppens musik.
Publikum kan se frem til en farverig og sprudlende
forårskoncert.

April
Koncert: Gospelkoncert med Rhythm&Joy
Onsdag den 22. april
Kl. 19.30 i Langå kirke
Kom og vær med når hele kirken rocker med
til gospelkoncert. Koncerten byder på vilde
gospelnumre, stille ballader, smukke soloer og
fællessangsgospel. Der er både nye og gamle
gospelnumre på repertoiret, når Rhythm&Joy
synger for. Aftenen henvender sig til både børn,
unge, voksne og ældre. Velkommen til en aften
med hyggelig stemning, fællesskab og god
musik.
Rhythm&Joy holder til daglig til i Skjoldhøj Kirke
i Aarhus. Koret ledes af Anne Højgaard Ramballe
og kirke- og kulturmedarbejder Laila Poulsen og
ledsages af klaver.

Maj
Kirketur
Onsdag den 27. 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 2020.

Tilbagevendende aktiviteter 2019/20
Krudtuglekirke
Datoer:
Tirsdag den 10. september
Tirsdag den 8. oktober
Tirsdag den 19. november
Tirsdag den 7. januar
Tirsdag den 14. februar
Tirsdag den 24. marts
Tirsdag den 21. april

kl. 9.30-11.30
kl. 9.30-11.30
kl. 9.30-11.30
kl. 9.30-11.30
kl. 9.30-11.30
kl. 9.30-11.30
kl. 9.30-11.30

Vi fortsætter succesen og vil gerne invitere alle
byens børn i alderen 0-3 år til krudtuglekirke en
tirsdag om måneden i den kommende sæson.
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 :-)

Børnejulegudstjenester
Traditionen tro holdes der julegudstjenester i
Langå kirke for de mindste og deres voksne i
december.
For de 0-3-årige:
Onsdag den 11. december kl. 9.30
For de 3-6-årige:
Torsdag den 12. december kl. 10.00

Pinsebørnegudstjeneste/kirkens
fødselsdag
Langå kirke pyntes med flag og balloner og
inviterer til fødselsdag.
Tirsdag den 26. maj 2020.
Kl. 9.00 for de 0-3-årige
Kl. 11.00 for de 3-6-årige

