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“Det handler om at accelerere sin evolution” hørte
jeg engang i 80’erne en mand sige. At accelerere sin
evolution?! - det lo vi faktisk en del over, for det var
da godt nok en spøjs vending. Acceleration hører jo
biler og teknologi til og evolution er da sådan noget
Darwin skrev om, hvor det handler om tilpasning.
Nuvel, måske var 80’er-manden og hans ytring forud for sin tid. For acceleration taler den moderne
sociologi om i et væk. Der er tre former og jeg tror,
vi alle kan nikke genkendende til dem.
Først er den teknologiske acceleration, hvor alting
går hurtigere; tænk på transport og kommunikation. Vi har bevæget os fra hestevogn til rumraket
og fra brevdue til internet.
Den anden acceleration er den sociale forandring,
hvor alting afvikles og ændres i et ganske andet
tempo end i “gamle dage”. Den tyske sociolog
Hartmut Rosa formulerer det således: “Hvor længe
ad gangen kan man forvente stabilitet i sådan noget
som vennernes adresser og telefonnumre, butikker
og kontorers åbningstider, priser på forsikringspolicer og telefonabonnementer, tv-stjerner og
politikeres popularitet, andre folks jobsituation og
parforhold?”
Den tredje og sidste acceleration er af livets tempo.
Det handler om, at vi hver især har forøget “antallet af handlinger og erfaringer per tidsenhed”. Så
pludselig oplever vi at stå i tidsnød, som kan ende
i konkret åndenød, fordi der er så meget, vi kan og
skal og gerne vil nå. Tid er blevet en mangelvare og
derfor er der gået hurtighed i rigtig meget.

Vi spiser fastfood, mens vi gør flere ting på en gang
- kaldet multitasking. Vi sover mindre. I folkekirken
drop-in døbes vi og kan også blive viet i en snupfart. Alt skal gå i en ruf. Og det må det selvfølgelig
gerne, det vælger hin enkelte helt selv og den prioritering skal ingen blande sig i. Men rent faktuelt
har vi fået mere fritid i forhold til slægterne før os,
så vi burde have tid nok. Vi bliver ældre og alligevel
føler vi os forjagede og under tidspres.
Men hamsterhjulet kører kun med den hastighed,
det gør, fordi vi iler, som havde vi en vis herre i
hælene. Løber vi f.eks. langsommere, jogger, eller
helt vælger at spadsere, så sænkes hastigheden
automatisk. Så et nytårsforsæt kunne være at spadsere. I Ordbog over det Danske Sprog betyder det:
at foretage en kortere tur til fods for at adsprede og
fornøje sig eller for at rekreere eller forfriske sig. Så
kunne vejen f.eks. slå et smut omkring Budolfi kirke
søndag kl. 10, hvor der er musik, sang, højtlæsning,
refleksion som første søndag i måneden udvides
med en tår kaffe. Samlet benævnes begivenheden:
højmesse - og her kræves ingen særlige kompetencer, kondital, dresscode eller evner til acceleration.
Faktisk er det lidt med højmessen som med en
graviditet; den tager den tid, den tager - og det lige
meget, hvad resten af verden så bestemmer sig for
af hastighed. Godt nytår!

Citaterne er fra Hartmut Rosa (2014):
Fremmedgørelse og acceleration.

- lad

LEDEREN, VINTER 2022
AF HENRIETTE PEDERSEN

os spadsere noget mere!

HIT MED HISTORIEN
AF JETTE SPLIID

Kirken den er et gammelt hus
1554 - året, hvor Budolfi kirke fik status af
domkirke. Landets mindste domkirke, men
ikke af den grund mindre se-værdig, hverken
udvendig eller indvendig. Ikke mindst efter
færdiggørelsen af den nye Budolfi Plads er det,
som kirkebygningen præsenterer sig fra en ny
side og inviterer til nærmere bekendtskab.
Budolfi kirkes historie strækker sig endnu
længere tilbage i tiden. Kirken har navn efter
den engelske abbed Botholphus, som blev
helgenkåret på baggrund af sin fromhed. Han
var de vej- og søfarendes beskytter og derfor
populær hos de danske vikinger, som bragte
kristen indflydelse til Danmark vestfra. Under
udgravninger i kirkens undergrund er fundet
rester af en nedbrændt trækirke, som kan
dateres til 1000-tallets midte.
Efterfølgende blev i 1100-1200-årene opført
en romansk kvaderstenskirke på stedet, og
senere en gotisk murstenskirke, som stadig er
kernen i den Budolfi kirke, vi kender i dag. Et
nærmere årstal for opførelsen af den gotiske
bygning kan ikke helt dateres, idet mange tilog ombygninger gennem flere hundrede år har
sat deres præg på den oprindelige bygning,
men ligger formentlig omkring midten af
1400-tallet.

Den seneste store om- og tilbygning skete i
1941-43, hvor kirkens kor blev forlænget, og
tilbygningen mod syd med kapel og kirketjenerkontor blev opført. Da kirkens nye krypt i
denne forbindelse blev indrettet, lod man et
parti af de gamle kormure fra den tidligere
kvaderstenskirke være synlige. Det består af et
fundament af store sten og herover en dobbelt
sokkel, hvorover muren af almindelige kvadre i
den romanske kirke har rejst sig. Her kan man
røre historien ved næste besøg i krypten. Den
seneste udvidelse af Budolfi kirke i 1943 kan i
øvrigt ses på midterskibets tagryg, hvor et gyldent kors i en cirkel markerer skellet mellem
den gamle kirke og det tilbyggede kor.
Tårnet blev opført i forbindelse med den gotiske kirke, og spiret stammer fra 1772, opført
af lokale håndværkere efter model fra Københavns daværende rådhus. Finansieringen
stammede blandt andet fra en donation fra en
af byens købmænd, og rakte også til at tække
Budolfi kirke med bly tag.
Historisk set gik de oprindelige sognegrænser i store træk langs daværende forløb af
Vesterå og Østerå og levnede begrænset plads
til Budolfi sogn, selvom byens administrative,
juridiske og kommercielle centrum i middelalderen hørte til omkring det nuværende
Gammeltorv.

Mod vest lå oprindeligt Skt. Peder kirke, og
mod øst Vor Frue kirke. Efter reformationen
i 1536 blev Skt. Peder kirke nedlagt og dette
sogn, med et stort landområde der blandt
andet omfattede Hasseris, blev lagt til Budolfi
sogn, som derved fik sin nuværende størrelse.
I middelalderen hørte Aalborg til Viborg stift,
og områderne nord for Limfjorden udgjorde
Børglum stift. Efter reformationen blev det
nordenfjordske område til Vendelbo stift, men
i 1554 blev Aalborg udskilt af Viborg stift og
lagt til Vendelbo stift. Budolfi kirke blev således domkirke for hele området nord for Limfjorden, efterhånden kaldt Aalborg stift. Først i
1922 blev flere herreder syd for fjorden flyttet
fra Viborg til Aalborg stift, hvorved domkirken
fik en mere central geografisk placering.
Kilder: Domkirken i Aalborg, Budolfi kirke –
fra begyndelsen til i dag; Jørgen Orlien og Viggo Petersen
2010, Budolfi Sogns Menighedsråd.
Budolfi, Aalborg Domkirke, Svend B. Olesen, 1986,
Budolfi Sogns Menighedsråd.
Overskrift: Salme nr. 323, tekst N.F.S. Grundtvig 1836 og
1853, mel. L.M. Lindeman 1840.

Naturen har man altid lige
ved hånden i Nørholm hos
Annette og Frank:
Det at inddrage naturen giver
enestående resultater. Annette
fortæller om hvordan naturen
fungerer som et spejl for stressramte og psykisk sårbare.

En ny begyndelse i Nørholm
Naturen har man altid lige ved hånden i Nørholm hos Annette og Frank. De driver Naturterapihaven Aurora. Vi besøgte dem og tog
billeder en sensommerdag med duften af høst
i næseborene. Nu er det midvinter- og landskabet i Nørholm ser ganske anderledes ud, men
naturen er altid i fokus.
Frank er næstformand i Budolfis menighedsråd og Annette sidder ofte på kirkebænken.
De bor i en lejlighed i vores sogn, men de virker også på deres skønne plet syd for Aalborg
med udsigt til Limfjorden.
Det hele begyndte i 2005, da de købte et
fritidshus i Nørholm. Parret er begge læreruddannet og i 2007 begyndte Annette på en
fireårig uddannelse som psykoterapeut. Hun
skulle skrive speciale og besluttede sig for,
at det skulle handle om naturterapi. Hun var
stærkt inspireret af Anne Just og hendes have
i Hune.
Her mødte hun en tilgang der hed ”Vi går i
gang”, som også Frank greb og sammen gik de
i gang med at omskabe haven ved fritidshuset
til en terapihave efter en konceptmodel fra
Københavns Universitet.

I 2013 fik de mulighed for at købe nabogrunden med en gammel spejderhytte. Det betød
at de kunne udvide terapihaven efter principperne for, at man opbygger skærmede afsnit og
har en respektfuld tilgang til naturen. Spejderhytten blev nænsomt restaureret og hedder nu
Villa Wibæk. Den rummer køkken, opholdsrum og et antal gæsteværelser, hvor man kan
bo imens man er på terapiophold.
I begyndelsen startede stedet som et projekt
for PTSD ramte veteraner under SATS puljemidlerne, senere har jobcenteret samt ældreog handikapforvaltningen gjort brug
af Naturterapihaven.
Det at inddrage naturen giver enestående
resultater. Annette fortæller om hvordan
naturen fungerer som et spejl for stressramte
og psykisk sårbare. Hun fortæller f.eks. om
hvordan veteranen Kim, som var fanget i sit
mørke, lavede en sti i vildnisset, der skulle føre
hen til en lysning. Denne sti blev hans vej til at
se lyset i sit liv.
Naturen byder på en ny begyndelse siger
Frank. Ting der er visnet spirer frem på ny, og
træet der har fået en skade, retter sig måske.

MENNESKER VI MØDER
AF HANNE DAHL

Samtidig byder naturen på en ”flugtmulighed”,
det er lettere at tage svære samtaler når man
går udenfor. Annette holder samtaleterapi
udenfor og man kan få lov til at hjælpe Frank
med opgaver i haven. Der er altid ild i havens
overdækkede ildsted, så der skal bruges meget
brænde. Her indtages de fleste måltider som
ofte er lavet af råvarer produceret i haven,
der både rummer hønsegård og en stor køkkenhave.
Hver dag serveres der mad lavet efter princippet – fra Jord til Bord. Ofte har ”livskandidaterne”, som Annette kalder stedets brugere fået
en livsstil med fastfood, for lidt motion og dårlig søvn som følge af deres psykiske sårbarhed.
Her hjælper naturen og det at skulle bruge sin
krop fysisk på både søvn og appetit. Så er det
vigtigt at maden er sund og nærende.
Der opstår et fællesskab når vi arbejder og
spiser. Vi spejler os i hinanden.
Både Annette og Frank fremhæver det særlige
ved den samtale der kommer af sig selv fordi
man går og hjælper hinanden med noget.
I Nørholm kan man bevæge sig fra isolation
til fællesskab både fysisk og psykisk.

TAKTER FRA TÅRNET
AF MICHAEL HVAS THOMSEN

Schola Botholphi
(rigtige mænd synger i munkekor)

Til kyndelmisse den 2. februar 2022 stiftes
et nyt gregoriansk kor i Aalborg med base
i Budolfi Kirke. Kirken har sit navn efter
benediktinermunken Botholphus - i genitiv
bøjning Botholphi. Schola er betegnelsen
for et kor, der er trænet i gregoriansk sang,
og derfor kommer koret til at hedde Schola
Botholphi.
Domkantor Michael Hvas Thomsen vil introducere gregoriansk sang i Folkekirkens Hus,
hvorefter der vil være mulighed for at høre
et eksempel live i Budolfi Kirke.
Gregoriansk sang opstod med de første
kristne menigheder og tog meget naturligt
udgangspunkt i den sang, man kendte fra
de jødiske gudstjenester. Sangen havde
til hovedformål at formidle ordet til hele
templet, for det er meget nemmere at høre
teksten, når den synges. Til at begynde med
blev det meste sunget på bare én tone. Det
var derfor også muligt at synge vekselsang
mellem præst og menighed - og menigheden
var i den sammenhæng vel at mærke kun
mændene, for kvinderne måtte kun synge i
nonneklostrene. Med tiden tog forsangerne
- de såkaldte cantores - sig større kunstneriske friheder, hvilket gjorde det sværere for

menigheden at synge med, så sangen blev efterhånden forbeholdt præster og munke. Til
gengæld udviklede den gregorianske sang
sig til en smuk kunstart, som aalborgenserne
nu får lejlighed til at engagere sig i.
I første omgang bliver der tale om et herrekor, og alle mænd med interesse i at synge
gregoriansk sang kan komme til de første
åbne prøver, som vil finde sted hver anden
mandag kl. 19 til 21 i Budolfi Kirkes krypt,
første gang den 7. februar 2022. Der er ikke
krav om nodekendskab, men man skal dog
have gehør og synge rent.
Efter oplægget i Folkekirkens Hus vil de
første medlemmer af Schola Botholphi - som
er tyvstartet -synge en kort messe i Budolfi
Kirke, en Missa Candelarum (lysmesse), i
anledning af kyndelmisse og som et eksempel på korets fremtidige optrædener. Alle er
naturligvis meget velkomne til at lytte med,
og der vil denne aften også være lejlighed til
at tilkendegive, om man er interesseret i at
synge med i Schola Botholphi.

Hvornår går det i gang?
Første korprøve bliver mandag den
7. februar.
Hvor og hvor ofte øver koret?
Ca. hver anden mandag kl. 19 til 21
i Budolfi Kirkes krypt.
Hvad skal man kunne for at
blive optaget i koret?
Der vil være en afslappet optagelsesprøve
for at sikre, at der er en god sangstemme.
Nodekendskab er en fordel men ikke et krav.
Interesse for at fordybe sig i detaljer i det
gregorianske materiale fordres.
Hvornår skal koret optræde første gang?
Tirsdag den 12. april kl. 17.00 til
arrangementet Before Easter.
Nærmere information fås ved
henvendelse til:
Domkantor Michael Hvas Thomsen
Tlf.: 40 97 87 48
Email: mith@km.dk

Malerkunstens og musikkens mesterværker forenes i ’Den Store Fortælling’
Siden 2012 har kunstneren Arne Haugen
Sørensen, grafiker Henriette Wiberg Danielsen samt musikerne Dorthe Zielke og Søren
Johannsen udviklet på et koncept, hvor musik
forenes med billeder og ord.
Det kan opleves i Budolfi Kirke onsdag d. 9.
februar, hvor Dorthe spiller trompet, Søren
spiller orgel og Arne Haugen Sørensens billeder ”Den Store Fortælling” bliver vist på en
storskærm i kirken sammen med de bibeltekster som dannede grundlag for billederne.
Budolfi Kirkes domorganist, Jørgen Ellekilde,
kontaktede Dorthe og Søren for at høre mere
om konceptet:
Hvordan startede samarbejdet med
Arne Haugen Sørensen?
Dorthe: Søren og jeg havde spillet sammen siden konservatorietiden. Vi havde indspillet en
række satser fra J. S. Bachs Matthæuspassion,
og nu havde vi et ønske om at lave en koncert,
hvor teksten skulle fortælles på en anden
måde – hvordan vidste vi ikke. Vi fik kaffebesøg af Erik Normann Svendsen – tidligere
biskop i København - og han havde tilfældigvis
fotografier med af Arne Haugen Sørensens

”Den Store Passion”. Det gav os den inspiration
vi søgte, og derefter kontaktede vi Arne og
spurgte, om han kunne tænke sig et samarbejde med os.
Var han interesseret i et samarbejde?
Dorthe: Det var han. Efter vores første samtale
mødtes vi til en udstilling, og senere privat for
at snakke om konceptet. Vi fik digitale kopier
af en lang række af Arnes billeder, og så startede arbejdet med at udvælge dem, som passede
bedst til musikken.
Jeg lærte videoredigering, så der ikke ”bare”
skulle vises et statisk billede, men være en
dynamik så billedet både kunne vises i sin
helhed og der kunne zoomes ind på detaljer.
Desuden skulle de tekster som lå til grund for
musikstykkerne vises.
Vil du fortælle om jeres første koncert?
Dorthe: Vi kaldte den ”Påskekoncert: Bach og
billeder”. Musikken var som sagt fra Matthæuspassionen og billederne Arnes ”Den Store
Passion”. Det samarbejde var han så glad for, at
vi fortsatte og kastede os ud i et nyt projekt.
Hvad var det?
Dorthe: Når Arne maler lytter han ofte til Händel, og det gav inspirationen til næste projekt.
Her fandt vi musik fra Händels Messias som

passede til nogle af Arnes billeder. Det blev til
julekoncerten ”Händel og Haugen”.
Dorthe: Nu var samarbejdet med Arne blevet til et venskab. Søren og jeg besøgte ham
i Sydspanien, hvor han bor og arbejder. Da vi
var der, modtog Arne det meget store lærreder, som skulle blive til ”Den Store Fortælling”.
Lærredet var 10 meter bredt og 3 meter højt.
Den Store Fortælling var bestilt af Aarhus
Valgmenighed, og er Arnes hidtil største værk.
Opgaven bestod i at male hele bibelhistorien,
og det valgte han at gøre gennem syv nøje
udvalgte fortællinger, som hver formede deres
eget motiv. Til hvert motiv har Søren udvalgt
musikalske mesterværker og transskriberet
dem fra deres originalform til trompet og
orgel.
Hvad er din største oplevelse ved samarbejdet?
Dorthe: Under arbejdet med koncerten ”Den
Store Fortælling” var jeg i Spanien for at passe
Arnes hunde i en periode, hvor han ikke var
hjemme. I de to uger jeg boede der, arbejdede
jeg med videomaterialet, som skulle bruges til
koncerten. Jeg arbejdede nogle gange til sent,
og ud på natten blev jeg helt færdig med redigeringsarbejdet på Korsfæstelsen. Her følte
jeg, at det hele gik op i en højere enhed, og det
var et meget bevægende øjeblik.

I samarbejdet er det Søren som udvælger
og arrangere musikken. I ”Bach og billeder”
var musikken valgt først, hvorimod det i
”Den Store Fortælling” var billederne der
var udgangspunktet.
Hvordan valgte du musik til billederne?
Søren: Jeg forsøgte at finde grundstemningen i billedet og teksten, og dernæst
ledte jeg efter musik som rummede samme
grundstemning. Målet var, at den samme
historie skulle fortælles 3 gange på samme
tid – i billeder, i ord og i toner.
Udover den rette grundstemning forsøgte
jeg at finde musik som i sammenhæng gav
en helstøbt koncert. Variation har været et
bærende princip, så vi i løbet af koncerten
kom igennem mange stemninger. Samtidigt
har jeg haft et ønske om, at det ikke skulle
være højtravende musik, men noget som
tiltaler almindelige kirkegængere. Jeg begyndte med at finde første og sidste stykke
– en ouverture til at åbne, og en flot og
pompøs slutning. Ser man bort fra første og
sidste stykke, valgte jeg, at værkerne skulle
være i kronologisk rækkefølge. Det syntes
jeg giver den bedste sammenhæng.
TAKTER FRA TÅRNET
AF JØRGEN ELLEKILDE

Kunstneren Arne Haugen Sørensen

Hvad laver et menighedsråd egentlig?

Høstgudstjeneste og tapas: Diakoni i Budolfi Kirke
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Budolfi

januar
februar
marts

AKTIVITETSKALENDEREN
FRA BUDOLFI - RIV UD OG HÆNG OP!
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Kom og syng med i Folkekirkens Hus kl. 19.30

7
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9

6
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3. s. efter Helligtrekonger Budolfi kirke kl. 10: HD
Klosterkirken kl. 16.30: HD

5
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23

4

18

2

1

28

27

3

2. s. efter Helligtrekonger Budolfi kirke kl. 10: HP
Klosterkirken kl. 16.30: HD

Nytårskoncert Budolfi kirke kl. 16.30

Militær nytårsgudstjeneste Budolfi kirke kl. 19.30: JKA og
Flyvestationens BrassBand

Sogneeftermiddag i Budolfi kirkes krypt kl. 14.30 med Claus
Jensen

1. s. efter Helligtrekonger Budolfi kirke kl. 10: HD
Klosterkirken kl. 16.30: JKA

17

16

15

14

13

12

11

10

9

26

8

24
25

Jubilæumsgudstjeneste Danmission Budolfi kirke kl. 17: TRR

7

6

23

5

21

20

19

22

Nytårsgudstjeneste for det officielle Aalborg
Budolfi kirke kl. 8.30: JKA

Helligtrekonger Budolfi kirke kl. 10: NH

Nytårsdag Budolfi kirke kl. 11: HD

18

4

3

2

1

Januar 2022

Babysang & Voksensnak, Folkekirkens Hus kl. 10- 12: HD

1. s. i Fasten Budolfi kirke kl. 10: NH
Klosterkirke kl. 16.30 TRR

Temaaften Klosterkirken kl. 19: HD

Marts 2022

Studiekreds, Bispehuset, Adelgade 10, kl. 19: HD

Fastelavn Budolfi kirke kl. 10: HP

Koncert Budolfi kirke kl. 19.30, introduktion kl. 19.00

Seksagesima Budolfi kirke kl. 10: HD
Klosterkirken kl. 16.30: JKA

17

16

15

14

13

12

Septuagesima Budolfi kirke kl. 10: HP
Klosterkirken kl. 16.30: HD

Dåbsgudstjeneste Klosterkirken kl. 11:HD

31

30

29

11

27

26

25

28

Koncert Budolfi kirke kl. 19.30

Sogneeftermiddag i Budolfi kirkes krypt kl. 14.30
med Jesper Lindholm

Babysang & Voksensnak, Folkekirkens Hus kl. 10 -12: HD

24

10

9

8

7

Sidste s. efter Helligtrekonger Budolfi kirke kl. 10: JKA
Klosterkirken kl. 16.30: NH

23

5
6

22

4
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18

17
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Missa Candelarum koncert Budolfi kirke kl. 20

Temaaften Klostekirken kl. 19: HP

Februar 2022

Studiekreds, Bispehuset, Adelgade 10, kl. 19: HD

4. s. efter Helligtrekonger Budolfi kirke kl. 10: JKA

Dåbsgudstjeneste Klosterkirken kl. 11: HP

Koncert Budolfi kirke kl. 20.00 Orgel og elektronik

Livet på spil, Folkekirkens Hus kl. 19.30: HD
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3

2

1

31

30

29

28

27

26

25
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Budolfi

HTB: biskop Thomas Reinholdt Rasmussen
JKA: domprovst Jacob Køhn Andersen
HD: sognepræst Hanne Dahl
HP: sognepræst Henriette Pedersen
NH: studenterpræst Nanna Holm

Temaaften Klosterkirken kl. 19: JKA

Studiekreds, Bispehuset, Adelgade 10, kl. 19: HD

Midfaste Budolfi kirke kl. 10: JKA

Dåbsgudstjeneste Klosterkirken kl. 11: JKA

Livet på spil, Folkekirkens Hus kl. 19.30: HD

3. s. i Fasten Budolfi kirke kl. 10: NN
Klosterkirken kl. 16.30: HD

2. s. i Fasten Budolfi kirke kl. 10: HD
Klosterkirken kl. 16.30: HP

Koncert Budolfi kirke kl. 16

KIRKEBIL:
Har man behov for en bil for at komme
til gudstjeneste, er der mulighed for at
benytte kirkebilen. Henvendelse herom til
kordegnekontoret på tlf. 98 12 46 70,
hverdage kl. 10-13.
Kollekt via MobilePay:
Det er nu muligt at støtte kirkens
mange indsamlingsprojekter med
MobilePay 94289.
Formål til indsamling annonceres fra
prædikestolen hver søndag.
Hold dig aktuelt orienteret på:
www.aalborgdomkirke.dk
Næste Budolfi sogneblad udkommer :
April 2022

Budolfi

Kirkekontoret
Tlf. 98 12 46 70
Åbent mandag-fredag 10 - 13,
torsdag tillige 16 - 17.
Kordegne
Anna Syberg
Erik Egstrup
Adresse:
Gammel Torv 4
(Folkekirkens Hus)
9000 Aalborg
Budolfi kirke
Tlf. 98 13 49 28
budolfi.domsogn@km.dk
Kirken er åben
mandag-fredag 10 - 15
lørdag 10 - 12
Kirketjenere
Rikke Pedersen
Inge Marie Pedersen
Conni Halskou Rokkjær
Domorganist
Jørgen Ellekilde
Tlf. organistkontor 98 12 71 37,
mobil 20 77 01 49

EM ÆRK

E

Organist og kantor
Michael Hvas Thomsen
Tlf. organistkontor 98 12 71 37,
mobil 40 97 87 48

N
VA

Domprovst
Jacob Køhn Andersen
Dr. Christines Vej 20,
9000 Aalborg
Træffes efter aftale.
Tlf. 61 20 66 65, jaan@km.dk
Sognepræst
Hanne Dahl
C.W. Obels Plads 18,
9000 Aalborg
Træffes efter aftale undt. fre.
Tlf. 98 12 31 76 / 22 88 15 38
hapd@km.dk
Sognepræst
Henriette Pedersen
Adelgade 10,
9000 Aalborg
Træffes efter aftale undt. tors.
Tlf. 51 52 13 38, hp@km.dk
Studenterpræst
Nanna Holm
Tlf. 24 98 46 70, naeh@km.dk
Menighedsrådsformand
Jette Engelbreth Holm
Jernbanegade 10, 2.th.
9000 Aalborg
Tlf. 26 15 88 55
Kirkeværge
Henrik Westen-Jensen
hewj@mail.dk
Tlf. 3056 5060

T
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Et menighedsråd er sikkert en lidt svævende
størrelse for rigtig mange – er det en bestyrelse eller bare noget, der formelt skal være der,
men ingen funktion har?
Menighedsrådet i Budolfi består af ti valgte
medlemmer og fem præster og holder ti møder
om året - ud over alle de øvrige udvalgsmøder
og aktiviteter, som menighedsrådsmedlemmerne hurtigt bliver en del af.
Menighedsrådet er juridisk ansvarlig for alle
forhold omkring Aalborg Domkirke.
Det betyder, at vi:
- Ansætter personale (ud over præster) og har
personaleansvar for bl.a. afvikling af MUS og
lønforhandlinger.
- Hører prøveprædikener og har samtaler
med ansøgere til præstestillinger, hvorefter vi
indstiller vores prioriterede valg af præst til
biskoppen.
- Er ansvarlige for al vedligeholdelse af Budolfi,
der med mange år på bagen kræver, at den
holdes i god stand – i tæt dialog med bygningskyndig arkitekt og Nationalmuseet.
- At de udmeldte ligningsmidler, som Budolfi
tildeles af Provstiet, anvendes i overensstemmelse med såvel lovgivning som de budgetter,
som menighedsrådet selv vedtager.
- Et forretningsudvalg og et kirkeudvalg
indstiller alt til demokratiske beslutninger i
menighedsrådet – demokratiet er i det hele
taget grundstenen i Rådets arbejde.

Men menighedsrådet tager sig ikke kun af
mursten, ansættelser og penge – det er også en
stor del af livsnerven for et moderne sogn.
- Aktivitetsudvalget står for f.eks. alle sogneeftermiddage og foredragsarrangementer.
- Vi har besluttet at være en del af andre diakonale tilbud som f.eks. Folkekirkens Familiestøtte, ligesom vi støtter bl.a. menighedsplejen,
menighedsbørnehaven, Kirkens Korshær og
Folkekirkens Hus.
- Kommunikationsudvalget står for redaktionen af sognebladet, der udkommer 4 gange
årligt, samt for at Budolfis hjemmeside og
skærmene på Budolfi til stadighed er opdaterede og informerer både sognebørn og andre
om kirkens righoldige aktivitetsudbud i ord og
toner.
- Kunstudvalget er i spil, når der f.eks. som nu
er en donation, der giver mulighed for at få
skabt en smuk grøn messehagel til Trinitatis.
- Frivilligudvalget, der består af både rådsmedlemmer og frivillige, varetager utallige opgaver
i både kirke og krypt – lige fra udskænkning af
kirkekaffe til nu også kontrol af coronapas.
- Domorganist og domkantor sikrer et rigt musik-, kor- og koncertliv i Budolfi og Klosterkirken, både til hverdag og til fest, hvor frivillige
og øvrigt personale afvikler de mere praktiske
forhold.

Det nuværende menighedsråd tiltrådte 1. søndag i advent 2020 og er valgt for 4 år. Vi er en
bredt sammensat gruppe af dybt engagerede
mennesker, med kompetencer inden for rigtig
mange felter – med det fælles mål at gøre livet
i og omkring Budolfi meningsfyldt og levende.
Vi er et professionelt arbejdende menighedsråd, der gør mere end blot at drikke kaffe
sammen 10 gange om året. Alle er involveret
i udvalgs- og bestyrelsesarbejde i og uden for
rådet.
Internt beslutter menighedsrådet f.eks. ændringer i liturgi efter indstilling fra præsterne,
hvilke organisationer vores kollekter skal gå
til, ligeledes efter indstilling fra præsterne
og vi har gennemgående gode og spændende
overordnede debatter om, hvordan vi sikrer,
at en moderne domkirke udvikler sine traditioner og tilbud samtidig med, at vi viser
respekt for den historie og kultur, som Budolfi
også er en bærer af.
At sidde i menighedsrådet i Budolfi kræver
både tid, lyst og engagement – men man får
så meget tilbage fordi det er så utroligt meningsfuldt.

REFLEKTIONER FRA RÅDET
AF JETTE ENGELBRETH

Philippa Cold

Ensemble Orion

Michael Hvass Thomsen

Maria W Horn og Mats Erlandsson

Jørgen Ellekilde

vinterens
koncerter

15. januar, lørdag kl. 16.30.
Nytårskoncert med sopranen Philippa Cold
og Jørgen Ellekilde.
Philippa er en ung dansk sopran som er uddannet i København, Odense og Stockholm. I
november 2020 vandt hun 3. prisen ved The
Lauritz Melchior International Singing Competition i Aalborg, hvor hun sang blandt andet
Wagner med Aalborg Symfoniorkester. I 2020
havde hun sin debut på Det Kongelige Teater
i København, og i dette efterår har hun sunget
rollen som Alice Ford i Verdis Falstaff med Den
Nye Opera i Esbjerg.
Der venter en festlig nytårskoncert, og efterfølgende er kirken vært ved et glas bobler.
Philippa bliver akkompagneret af domorganist
Jørgen Ellekilde, og koncerten vil også indeholde festlig musik for soloorgel.
27. januar, torsdag kl. 20.00.
Maria W Horn og Mats Erlandsson.
Firhændigt orgel og elektronik.
Koncerten er en del af festivalen Northern
Winter Beat.
Til denne koncert præsenterer Maria W Horn
en række stykker for firhændigt orgel og elektronik sammen med Mats Erlandsson.
Marias kompositioner er minimalistiske i
deres struktur og hun udnytter elektronik i
en syntese med orglet. Orglets klang bliver

forstærket og elektronisk bearbejdet, og det
spiller sammen med en fast elektronisk del,
for på den måde at skabe et hybridinstrument.
Koncerten er et samarbejde med Studenterpræsterne, Studenterhuset og Budolfi Kirke,
og den er åbningskoncert i festivalen Northern
Winter Beat.
Billetter kan købes via: www.winterbeat.dk
2. februar, onsdag kl. 19.30.
Foredrag og koncert om gregoriansk sang
ved Michael Hvas Thomsen.
Aftenen starter med et foredrag i Folkekirkens
hus, og dernæst koncert i Budolfi Kirken.
Der medvirker et til lejligheden sammensat
gregoriansk kor som ledes af Michael Hvas
Thomsen.
Læs mere om denne aften her i bladet i
artiklen om Schola Botholphi
9. februar, onsdag kl. 19.30.
Malerkunstens og musikkens mesterværker forenes i ”Den Store Fortælling”
Til denne aften spiller trompetist Dorthe
Zielke og organist Søren Johannsen mens billederne i Arne Haugen Sørensens ”Den Store
Fortælling” vises på storskærm i kirken.
Læs mere om denne aften her i bladet i artiklen om ”Den store fortælling”.

21. februar, mandag kl. 19.30
Stabat Mater. Ensemble Orion.
Koncertintroduktion kl. 19.00.
Ensemble Orion laver en uropførelse af
Jens Astrups komposition Stabat mater.
Jens Astrup er komponist og violinist ved Aarhus Symfoniorkester, og har i mere end 30 år
arbejdet intenst med barokkens musik.
Jens Astrup er den første danske komponist,
der har skrevet et værk over digtet Stabat
Mater, som oprindeligt stammer fra middelalderen. Teksten skildrer Jomfru Marias smerte,
mens hun står ved Jesus kors. Digtets indtrængende budskab er en meditation både over
Jesu død på korset og Jomfru Marias lidelser.
I denne uropførelse med 8 sangere, og 6 instrumentalister får publikum mulighed for at
opleve et moderne barokensemble opføre en
helt ny og meget interessant version af Stabat
mater.

Her en scene fra ét af de mange
videoklip der illustrerer tiden og stederne
i Aalborgs historiske midtby, Du finder de
spændende små film med vores dygtige
børneskuespillere på projektets omfattende hjemmeside.

Historiske Hotspots
Vi har sat passernålen i Budolfi kirke og tegnet en cirkel med en radius på en kilometer.
Inden for dette forholdsvis lille område har vi
sat fokus på ti steder af særlig betydning for
Aalborgs historie. Vi kalder dem Historiske
Hotspots.
Følger du vores forslag til byvandring, tager vi
dig med igennem historien fra 1431 i middelalderen over reformationens dramatiske begivenheder i 1530’erne og frem til renæssancen
i 1600-tallet.
Over de næste 10 udgaver af bladet her vil
vi folde de forskellige hotspots ud, så du kan
blive klogere på den spændende historie,
som Aalborg hviler på. Fra reformationen til
renæssancen. Fra Aalborg Kloster til Jens
Bangs Stenhus.
Projektet er testet og godkendt af historienørderne fra Klostermarkskolen, som du her ser i
aktion i Aalborgs historiske midtby :-)
Får du lyst til at tage på byvandringen selv, kan
du læse mere her: historiskehotspots.dk

- lokalhistorie for børn, forældre og bedsteforældre..!

LIVET PÅ SPIL
ANNA VESTERGAARD, HANNE DAHL
& OLE IZARD HØYER
Den 26. januar og den 23. marts kl. 19.30 i
Folkekirkens Hus
Dørene åbnes kl.19.00. Billetter 50 kr., streaming 25 kr., bestilles hos folkekirkenshus.dk.
”Og jeg husker. Hver en kvinde og hver en flirt
og hver en fusker. Jeg mødte på min vej.
Brændte broer dukker op i silhuet.
Mens jeg venter. På at komme hjem igen”.

Sådan synger Thomas Helmig i nummeret
”Malaga”. Et nummer – blandt mange – som
Anna Vestergaard, Hanne Dahl og Ole Izard
Høyer har taget under kyndig behandling i
”Livet på spil”. Der findes nemlig en skat af musikalske tekster inden for flere genrer, som for
eksempel rock, pop og jazz, der udmærker sig
ved at have en eksistentiel nerve. Og Thomas
Helmigs popklassiker er en af dem.
”Livet på spil” foregår i Folkekirkens Hus, og
hver gang vil de tre føromtalte udvælge en
række sange, som har det til fælles, at livet så
at sige ”er på spil”. Anna er sanger, Ole er
guitarist, mens Hanne er sognepræst.

Det kan umiddelbart forekomme som en mærkelig sammensætning, men det går op i en højere enhed på den måde, at Anna og Ole spiller
og synger undervejs, mens Hanne reflekterer
over teksterne og sætter dem ind i en litterær
og filosofisk sammenhæng. Samtidig kan du
som publikum følge med i teksterne, som er
blevet udleveret forinden.
Unik intimkoncert blandet med spændende
musikforedrag? Dét skal opleves. Og det kan
du i Folkekirkens Hus, når Anna, Ole og Hanne
igen tager musikalske sangskatte og sætter
under luppen.

Spændende aften
i Klosterkirken
Klosterkirken kl. 19.00
tirsdage den 1. februar, 1. marts
og 29. marts

Gud, Konge og
Fædreland

Gud, Konge og Fædreland.
Kom og vær med når vi tager den nationale treenighed under behandling.
Det sker i Klosterkirken under
medvirken af Budolfi’s sognepræster,
organister og sangere.
Vi vil se på hvordan begreberne om
Gud, Konge og Fædreland kommer til
udtryk i sang, kunst og musik.
Vi skal synge sammen og lytte til
musik og præsternes replikker til
hver deres tema.

Tirsdag den 11. januar 2022 kl. 14:30
Claus Jensen fortæller om de
Hellige tre konger
De jordiske rester af De Hellige Tre Konger
befinder sig i dag angiveligt i Kølns Domkirke - Peterskirken ved Rhinen - hvor de
opbevares i et pragtfuldt gyldent helgenskrin, som siden 1100-tallet har stået på
domkirkens højalter. Men hvordan havnede
kongerne dér? Med udgangspunkt i såvel
Matthæusevangeliet som i mere farverige
middelalderlegender følges

De Hellige Tre Konger på deres rejser: i
live til Jesusbarnet i Betlehem, og 1000
år senere til domkirken i Køln, der i kraft
af de kongelige relikvier hurtigt blev en
magnet for skarer af pilgrimme fra alle dele
af Europa. De populære beretninger om De
Hellige Tre Konger udbredtes via et utal af
herlige kunstværker til hele området nord
for Alperne, herunder til Danmark og det
øvrige Norden.

SOGNEEFTERMIDDAGE I BUDOLFI KIRKES KRYPT

Tirsdag den 8. februar kl. 14:30
Feltarbejde på tre kontinenter
Hør beretninger om feltarbejde med
flygtninge, udviklingsarbejde og menneskerettigheder i Mellemamerika, Afrika,
og Asien.
Med jurist Jesper Lindholm, lektor v.
AAU i folkeret & menneskerettigheder.
Tidligere ansat i FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR) og Amnesty, international bestyrelsesmedlem i Folkekirkens
Nødhjælp.

Gudstjeneste - aftensang
i Klosterkirken
Den smukke klosterkirke er en
del af et unikt stykke historie i
Aalborg. Den er nemlig placeret
i en fløj på Aalborg Helligaandskloster, som anses for at være
Danmarks ældste sociale institution. Kirken – og lokalet – har
således spillet en central rolle i
klosterets historie fra Helligåndshus til hospital til kloster. Kirken
betjente først og fremmest
hospitalet, men efterhånden
blev den søgt af et stigende antal
kirkegængere udefra og blev i
slutningen af attenhundredetallet
nærmest en slags grundtvigiansk
valgmenighed.
I årene 2009-2010 gennemgik
Klosterkirken en omfattende
renovering, hvor billedhugger
Mogens Møller var med til at
udsmykke kirken og kirkens
inventar. Ved genåbningen blev
forvandlingen af Klosterkirken
præsenteret som den grå ælling,
som nu er blevet til en smuk
svane. Klosterkirken er åben ved
offentlige gudstjenester og andre
kirkelige tjenester.

Blandt andet kan du opleve den
helt særlige ”landsbykirke, der
er placeret i smørhullet i den
pulserende storby”, når der er
aftensang i Klosterkirken.
Aftensang i Klosterkirken er
en kort gudstjeneste, sent på
eftermiddagen, med to læsninger
og fire salmer, der varer cirka 45
minutter. Ved tjenesten er der
én korsanger, og, det er derfor
menigheden, der bærer salmesangen.
Én gang om måneden deltager
Budolfi kirkes juniorkor. Når det
er tilfældet, bliver aftensangen
fyldt med lidt ekstra musik, da de
udover at synge for på salmerne,
synger motet og postludium. Satserne, juniorkoret synger, passer
til dagens tekst, eller til højtiden
og årstiden til den pågældende
søndag, og tonesproget er fra
den nutidige musik. Juniorkoret
deltager gerne i de lidt ekstra
festlige søndage, som for eksempel 1. søndag i advent.

KOMOGSYNGMED

- himmelkaskader
med mellemrum...
Mandag den 24. januar kl. 19.30
i Folkekirkens Hus
Kom og syng med når digter
Lene Bækhøi og komponist Povl
Christian Balslev præsenter et
udvalg af deres nye årstidssange. De har lavet et program til os
der rummer både nye og gamle
sange. Samtidige med at de lærer os deres nye sange lader de
os også synge de gammelkendte
årstidssange – den sangskat
som de har hentet inspiration i.
Lene Bækhøi har været i pioner
i opbyggelsen af skolekirketjeneste i Danmark. Hun har skrevet sange og lavet undervisningsmateriale i mange
år. Hun arbejder som lærer og er projektleder på
Levende musik i skolen.
Povl Christian Balslev er organist, komponist, tidligere højskolelærer. Kirkemusikalsk diplomeksamen
fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Orgelstudier i Holland og USA.

STUDIEKREDS I BISPEHUSET

Mandage kl. 19-21 i Bispehuset, Adelgade 10,
på følgende datoer: 31.1, 28.2 og 28.3
Vi begynder 2022 med at læse David Mitchells ”Skyatlas”.
Romanen som udkom i England i 2004 regnes for Michells hidtidige hovedværk. Med den drønede han ind på
den prestigefyldte liste over de ti mest talentfulde yngre
forfattere.
Skyatlas udspiller sig i fortid, nutid og fremtid. Vi vil bruge
de første to gange på at gennemgår romanen og den tredje
gang vil vi se filmatiseringen af den.
Jeg glæder mig til at byde alle velkomne til vores faste
studiekreds i Budolfi. Vi har haft et år med aflysninger
men forventer at kunne komme i normal gænge i 2022.
Vel mødt! Hanne Dahl

Babysang & voksensnak
Med Anna Vestergaard og Hanne Dahl
For forældre på barselsorlov og deres babyer
I foråret fortsætter vi med Babysang & Voksensnak stadig fra kl. 10.00-12.00 – 7. februar, 7. marts og 4. april
i Folkekirkens Hus.
Har du lyst til at lave noget med din baby og samtidig få tanket dig
selv op, så sker det ved flyglet i Folkekirkens hus.
Anna Vestergaard er sangpædagog og aktuel med en udgivelse om
børn, musik og sanser. Hun vil lave et sangprogram med fokus på
sanserne. Medbring et tæppe som din baby kan ligge på.
Hanne Dahl er sognepræst og har arbejdet med børnelitteratur og
filosofi i mange år. Hun vil lave et oplæg til voksensnak, der hver
gang vil have et emne, som berører et centralt tema ved det at være
menneske. Et miniforedrag, der tåler afbrydelse af babyer.
Der vil være kaffe, te, vand, frugt og boller. Det er gratis at deltage,
og man møder bare op. VI beder dog om tilmelding på
www.folkekirkenshus.dk.

FOLKEKIRKENS HUS
FOTOUDSTILLING FRA 10. JANUAR

foto

I januar og februar er der udstilling i Orangeriet på toppen af Folkekirkens Hus af fotografier af Ole Riis. udstillingen åbner den 10.
januar kl. 14.00. Den viser fotografier, som
inviterer til, at du går ind i dem og digter med
på deres fortælling.
Vi lever i en kultur, hvor vi bliver bombarderet
med smukke og spændende billedindtryk på TV, på film, i aviser, på plakater. Vi kigger
hurtigt og glemmer dem hurtigt. Disse billeder
skal få dig til at bremse op og opdage de spændende motiver, der gemmer sig i vores hverdag - når vi koncentrerer os om at se.
Serien er inspireret af den nyligt afdøde fotograf, Jan Brødslev, og den er hjulpet frem af
Kristian bast fra Vrå Højskole.

