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LIVETSGENBRUGSSTATION
Budolfi Kirke er et gammelt hus og den ligger
lige midt i byens travlhed og summende støj.
Dér har den ligget i umindelige tider – lige
siden dengang den ikke lå midt i byen, men lå i
udkanten af det, der for 1000 år siden udgjorde
Aalborg by. Omgivelserne har ændret sig. Det
har Budolfi Kirke ikke. Den ligger midt i byen,
som byens ældste genbrugsstation - her gør
man brug af et gammelt materiale med stor
genbrugsværdig, som ikke kan slides op, fordi
det hører livet til. Materialet består af glæden,
smerten, frygten, længselen, troen, håbet og
kærligheden. Materialet er altid nyt, selvom det
er oldgammelt.
Derfor er kirken en genbrugsstation. Det er måske ikke lige det første man tænker på, når man
en solrig forårsdag kommer spadserende forbi
Budolfi Kirke på jagt efter en ny genbrugsbutik.
Men faktisk er kirken vild med genbrug. Ikke
bare Budolfi Kirke, men alle kirker gør brug
af det samme gamle materiale, når livet skal
tolkes ind i nye sammenhænge,
At gå i kirke kan derfor være, som at gøre et
godt kup i genbrugsbutikken: man roder i det
gamle og finder noget nyt. Sådan kan det være.
Jeg siger ikke, at det altid er sådan, men det har
det været for mig personligt. På et tidspunkt
på min livsvandring faldt jeg i kirkens gamle

gryde og blev så overrasket over alt det liv der
var i den gryde, at jeg aldrig siden er kommet
op derfra.
Jeg er ny studenterpræst i Aalborg. Jeg er
lige blevet indsat ved en festlig gudstjeneste i
Budolfi Kirke. Domprovst Jakob Køhn Andersen
holdte i den anledning en tale om at være sig
selv i den gamle institution, som kirken er, hvor
tradition og historie står skrevet ind i hver en
sten.
De ord fik mig til at tænke på indskriften over
Apollon templet i Delphi, hvor man i oldtiden
kunne læse oraklets ord Kend dig selv. Gamle
ord, som virker temmelig moderne og lige så
godt kunne være titlen på en selvhjælpsbog,
hvor det handler om at give redskaber til en
dybere forståelse af sig selv. Oraklet i Delphi var
dog ikke et sted, som gav gode råd om, hvordan
man fandt sit sande jeg. For de gamle grækere
var det at ’kende sig selv’ det samme som at
kende sin plads i forhold til kosmos og guderne. Det var en påmindelse om ikke at blive for
overmodig og begå hybris.
Erkendelsen af, hvem man er, har i størstedelen af den kendte menneskelige historie været
uløseligt forbundet med at forstå, at man er en
lille del af et større hele – af naturen, slægten,
samfundet og det religiøse kosmos. Man har

skullet udvikle sig selv i forhold til noget andet
end sig selv.
Dette ’andet’ er imidlertid på godt og ondt blevet stadig mere problematisk og har i den vestlige verden på mange måder bevæget sig mere
i retning af noget andet inde i mig selv – noget
andet i mig, noget gemt, glemt eller fortrængt,
som kan bidrage til udfoldelsen af mit eget selv,
min egen identitet.
Engang, i det førmoderne samfund, mente man
at bibelen, præsten og læren sad inde med den
entydige sandhed om målet for menneskets udvikling. Det var på den tid, hvor skomagersønnen blev ved sin faders læst, og man personligt
tog sig af familiens gamle og syge. Man havde et
socialt ansvar i forhold til sin herkomst, familie
og det nære fællesskab. Skal man sige det
negativt, så var man spærret inde i traditioner,
forventninger og konventioner og en verden,
der næsten havde for megen ’mening’. Skal man
sige det positivt, så var der en sammenhæng –
en ramme om livet. En mening.
I dag er den gamle verden vendt på hovedet.
De gamle rammer er væk. Horisonten er fri.
Det er der rigtig mange gode fordele ved –
blandt andet friheden ved ikke at skulle gøre
det præsten, læren og forældrene siger. Men
der er også bagdele. En af dem er, at al denne
frihed kan være behæftet med angst. For hvad
nu hvis jeg vælger forkert?

Hvad nu hvis mit personlige projekt
ikke lykkes? Så er det mig selv, der står
med ansvaret og skylden i forhold til det
omkringværende samfund. Det kan godt
være en hård nyser, selv om man gerne
vil give indtryk af at være en person, der
har fod på tilværelsen.
Når man er i det humør, kan det være
en god idé at slå et sving inden om den
gamle genbrugsstation, som jeg, her
i denne klumme, er så kæk at kalde
kirken. Her vil man med garanti støde
på genkendelige temaer, som tusindvis
af slægter har spejlet sig i og fundet
mening i. Måske fordi det underlæggende budskab i kirken er, at her behøver
man ikke at opfinde sig selv i en ny og
bedre udgave. Her kan man komme,
som man er – og træde ind i et væld
af gamle genbrugte historier, sange og
bønner, der giver resonans til livet, så
det føles større - nyt. Måske endda som
en sommerdag i maj.

LEDEREN, SOMMER 2022
AF LENE GRAARUP, STUDENTERPRÆST

sommerens
koncerter

PHILIPPA COLD

TAKTER FRA TÅRNET
ORGANISTERNE I DOMKIRKEN

Velkommen til en god sommertradition

Velkommen til sommerkoncerter i Klosterkirken!

SCHOLA BOTHOLPHI

NORDJYSK VOKALENSEMBLE

STEFFEN BRUUN

ERLING A. THOMSEN

Med indgang fra C. W. Obels Plads, tværs over
Klostergården, op ad hovedtrappen og straks til
venstre ad den lange gang, når man frem til et af

Her kan man opleve kirkens lille ”guldalderorgel”,
oprindeligt bygget i 1866 af firmaet Demant & Søn og i 2010 restaureret og udvidet fra 8 til 15 stemmer
af orgelbyggerfirmaet Th. Frobenius & Sønner.

RUNDT OM CARL NIELSEN

Klosterkirken i spil

Aalborgs mindste og mest charmerende kirkerum,
fyldt med friske farver og moderne kirkekunst.
Her vil man 5 gange i perioden 20. juli til 17. august
kunne opleve vidt forskellige koncerter, alle tilpasset
rummets lidenhed og intime stemning. Koncerterne
finder sted på onsdage og begynder kl. 16.00.
Varigheden er ca. 45 minutter, og der er fri adgang.
Der vil blive lavet et samlet programhæfte for hele
koncertrækken, der rummer såvel kammermusik
som klassisk korsang, munkesang og koncerter for
sangsolister og orgel.

MARGRETHE T. ØSTERGAARD

Traditionen med sommerkoncerter i Budolfi Kirke,
til glæde for såvel fastboende som turister, går langt
tilbage i tiden. I dette årtusinde har der oftest været
tale om koncertrækker med 5 aftenkoncerter på
onsdage og 5 middagskoncerter på lørdage.
Domkirkens skønhed, gunstige akustik og fremragende orgler danner tilsammen den ideelle ramme
om disse koncerter. Det vil man atter kunne forvisse
sig om i 2023, men i år, hvor Budolfi Kirke er midlertidigt lukket pga. restaureringsarbejder, drager vi
nytte af, at domsognet råder over endnu et herligt
kirkerum: Klosterkirken.

SOMMERKONCERT I KLOSTERKIRKEN
ONSDAG DEN 20. JULI KL. 16.00. Fri entré.
Steffen Bruun, bas
Erling A. Thomsen, orgel

SOMMERKONCERT I KLOSTERKIRKEN
ONSDAG DEN 27. JULI KL. 16.00. Fri entré.
Nordjysk VokalEnsemble
Dirigent: Kristian Melchior Echwald

STEFFEN BRUUN er uddannet på Det Kgl.
Danske Musikkonservatorium samt ved
Operaakademiet i Sydney i 2005. Samme år
debuterede han på Den Fynske Opera som
Kejseren i Stravinskijs Nattergalen - og har
siden da varetaget adskillige af operalitteraturens baspartier, både herhjemme og i
udlandet.

NORDISK VELLYD er overskriften, når
Nordjysk VokalEnsemble under ledelse af
Kristian Melchior Echwald synger sommerkoncert i Klosterkirken. På programmet
er blandt andet nogle af de nye sange fra
seneste udgave af Højskolesangbogen, udsat
for blandet kor, eksempelvis Stine Pilgaards
”Fortabt er jeg stadig” med melodi af Katrine
Muff Enevoldsen og korarrangement af Jens
Mathiasen. Programmet byder også på kendt
og elsket nordisk korlyrik, herunder Peter
Erasmus Lange-Müllers korklassiker ”Tre
Madonnasange” til tekster af Thor Lange,
og endvidere musik af Svend Simon Schulz,
Wilhelm Peterson-Berger og Wilhelm Stenhammer.
Nordjysk VokalEnsemble blev dannet i 2015
og består blandt andet af organister, kirkesangere og musiklærere, alle med en passion
for kormusik. Koret øver i Lindholm Kirke.

Derudover er han en skattet oratoriesolist
og kan jævnligt høres i de store oratorier af
bl.a. Bach, Haydn, Mozart og Händel. Udover
sin solofreelancekarriere er Steffen Bruun
fast ankermand i DR VokalEnsemblet, en del
af operaensemblet Home Opera, og han har
desuden tilknytning til blandt andre Theatre
of Voices og Göteborg Baroque.
Ved koncerten i den lille Klosterkirke er det
dog stor musik i små formater, der er på
programmet: Elskede sange af Carl Nielsen,
gammelrussiske sange af Finn Viderø, bibelske sange af Antonin Dvořák samt værker af
200-års jubilaren César Franck.
ERLING A. THOMSEN er tidligere
domorganist ved Budolfi Kirke.

KRISTIAN MELCHIOR ECHWALD er organist
og kantor ved Sct. Mortens Kirke i Randers,
hvor han har ansvaret for Sct. Mortens Vokalensemble. Han er desuden cand.mag.
i musik og filosofi.

SOMMERKONCERT I KLOSTERKIRKEN
ONSDAG DEN 3. AUGUST KL. 16.00.
Fri entré.
Philippa Cold, sopran
Margrethe T. Østergaard, orgel
PHILIPPA COLD er en ung og talentfuld
dansk sopran. Hun er uddannet i Odense,
Stockholm og København og udvikler fortsat
sit repertoire hos den danske internationale
Wagner-sopran Eva Johansson. I 2020 vandt
Philippa 3.pris i Lauritz Melchior International Singing Competition, en fornem
præstation, idet de øvrige deltagere kom
fra flere kontinenter. I sæsonen 21/22 har
hun sunget Alice i Verdis operaen Falstaff og
Fiordigili i Cosi fan tutte af Mozart, for blot
at nævne de seneste partier.
I Klosterkirken synger hun arier af Richard
Wagner: Elsas drøm fra Lohengrin og Evas
arie, ”Dich, teure Halle,” fra Tannhäuser.
Endvidere synger Philippa Rusalkas sang
til månen af Dvořák, fra Rusalka, samt to
arier af 200-års jubilaren César Franck, født
i 1822.
Hun akkompagneres af MARGRETHE T.
ØSTERGAARD, tidligere organist og kantor i
Budolfi Kirke og Klosterkirken.
Hun bidrager med orgelmusik af de franske
komponister Gabriel Pierné og César Franck.

SOMMERKONCERT I KLOSTERKIRKEN
DEN 10. AUGUST KL. 16.00. Fri entré.
Kiki Brandt, sopran
Rikke Petersen, fløjte
Finn Elias Svit, guitar
RUNDT OM CARL NIELSEN. Et program der
i ord og toner tager lytteren med på en underholdende, emotionel og oplysende rejse
ind i Carl Nielsens musik og med på hans
oplevelser på lives vej - ikke mindst kærlighedens veje.
KIKI BRANDT er uddannet fra Carl Nielsen
Academy of Music. Hun har sunget opera,
operette og musical for blandt andre Den Jyske Opera, Østre Gasværk og Odense Teater.
“Kiki Brandt er en markant sopran, der viste
sin stemmes muligheder i den smukke ”O
mio babbino caro”. Når hun for alvor ruller
sig ud, er hun et vidunder af sødme, glød og
ganske elementært vokalt overskud.” Jens
Henneberg, nordjyske.
RIKKE PETERSEN er uddannet på Det
Kongelige Musikkonservatorium i Bruxelles,
hvorfra hun opnåede 1. Prix. Rikke Petersen
er freelance fløjtenist og optræder ofte som
solist blandt andet i kirker.
Rikke Petersen har spillet med blandt andre
Den Fynske Opera og Odense Symfoniorkester, med hvem hun også har været solist.

FINN ELIAS SVIT er uddannet fra Det Nordjyske Musikkonservatorium og aktiv som
koncertmusiker, workshopgiver og er ofte
jurymedlem ved internationale guitarkonkurrencer over det meste af Europa og i USA.
Schwarzwalder Bote skriver “Svit viste sig
som en betydningsfuld fortolker af Tarregás
musik”.
SOMMERKONCERT I KLOSTERKIRKEN
ONSDAG DEN 17. AUGUST KL. 16.00.
Fri entré.
Schola Botholphi
MISSA ASSUMPTIONE MARIAE - Messe til
Maria Himmelfart synges traditionelt den
15. august, men i år kan man læne sig tilbage
og lade roen falde på sig, når de gregorianske toner lyder den 17. august i Klosterkirken. Nøgleordene i messen er ”Assumpta est
Maria in caelum; gaudet exercitus Angelorum” - Optaget er Maria i Himlen; derfor
glæder engleskarerne sig.
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 i en tid uden nogen former for forstærkning var det meget nemmere at høre teksten,
når den blev sunget. Til at begynde med

blev det meste sunget på bare én tone, men
med tiden tog forsangerne - de såkaldte
cantores - sig større kunstneriske friheder,
og den gregorianske sang udviklede sig over
århundreder til en smuk kunstart.
Schola Botholphi, stiftet i februar 2022, er
Budolfi Kirkes nye gregorianske mandskor,
som fordyber sig i den gregorianske sangtradition og specialiserer sig i at læse de gamle
notationsformer, hvorved koret tilstræber at
komme så tæt på autentisk gregoriansk sang
som muligt. Tilhørerne tilbydes en musikalsk rejse til førreformatorisk tid og får
mulighed for at opleve, hvordan musikken
har lydt i kirker og klostre.
For den musikalske ledelse står domkantor
MICHAEL HVAS THOMSEN.

- sommerens
koncerter i
Klosterkirken

- ny studenterpræst i Budolfi
Lene Graarup er ny studenterpræst ved
Aalborg Universitet og UCN med tilknytning
til Budolfi. Hun kommer fra en stilling som
hospitalspræst i Hjørring, så det at være
præst ved en institution og være folkekirken ”på udebane” kender hun til i forvejen.
”Når man er præst ved en institution, bliver
det meget tydeligt, hvad der er vigtigt som
præst: Nemlig at vi møder mennesker, der
hvor de bogstavelig talt er – og at vi ind i
deres situation kommer med en tradition og
med ord, som er godt brugt, men som stadig
er gyldige, fordi de handler om det væsentligste i livet: Livet og døden, kærlighed og
had, tab og frygt”.
Før stillingen på Hjørring sygehus var Lene
gennem mange år lærer på Vrå Højskole og
præst ved valgmenigheden samme sted. Det
var år med stærke relationer til unge mennesker, der i mange tilfælde havde det svært,
og som havde brug for en ”genstart” på
højskolen for at komme videre eller finde en
ny retning i livet. Højskolelivet fyldte alt og
var en livsstil, hvor hjemmet også var åbent
for eleverne og for det, de kom med. Nogle
gange var højskoleopholdet en ”omvej

til livet”, hvor Lene sammen med eleverne
opdagede ting, man ikke ellers kommer forbi
på den helt slagne vej, og det var med til at
bibringe fornyet mod på livet. De erfaringer
– at være med unge mennesker på veje, der
kan være svære, men som også åbner nye
indsigter - tager Lene med sig ind i studenterpræstearbejdet.
Lene er vokset op i Østjylland, født i Aarhus
og vokset op på mejeriet ”Enigheden” midt
på Ringgaden ved Aarhus Universitet, hvor
faderen var mejeribestyrer.
Familien flyttede rundt i det østjyske på
grund af faderens arbejde. Lenes egne unge
år bød på mange rejser og så studietid med
teologi både på Aarhus og Københavns Universitet. Lene var, helt fra hun selv blev konfirmeret, tiltalt af, hvad hun mødte i kirken,
og af det sande og ærlige, som der blev sat
ord på dér. Hun beskriver også selv, hvordan
hun altid har haft behov for at ”blande” teologien med andre fagligheder – derfor bød
studietiden også på studier i fransk, og efter
kandidateksamen en tillægsuddannelse fra
Journalisthøjskolen.

”Jeg glæder mig allermest til at være en del
af et studieliv, altså det liv der har betydning
for unge mennesker. Det allermest livgivende ved at være præst, er at man får lov at
tage del i de ting i et menneskeliv, der har
allermest tyngde, der hvor vi er inde ved selve livets nerve. Hvad enten det drejer sig om
et afgørende skift i det andet menneskes liv,
som vil forme vedkommende, eller hjælper
i en akut opstået krise. Og jeg ser frem til at
skabe en god og væsentlig kontakt med unge
mennesker, i en sektor hvor der sker forandring og nyskabelse konstant. Og for øvrigt
følger vores livs- og eksistensspørgsmål jo
med os, uanset hvor gamle, vi bliver. Jeg glæder mig også til at være en del af et miljø i en
storby ved en gammel kirke, og en del af det
flow af mennesker og liv der er på institutionerne. At være med til at være kirke ”midt i
byens travlhed””, siger Lene Graarup.
Lene er 57 år. Hun er gift med Kasper, der er
lektor på Hjørring Gymnasium, og sammen
har de 3 sønner mellem 19-24 år.
Vi ønsker Lene rigtig hjertelig velkommen
og ser frem til samarbejdet.

VELKOMMEN TIL LENE GRAARUP
AF NANNA HOLM, STUDENTERPRÆST

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 historiskehotspots.dk

Latinergyden, musetrappen eller vandgangen?
Kært barn har mange navne. Velkommen til Latinergyden!
Uddrag fra hjemmesiden:
Den smalle gade er meget typisk for et middelalderstræde, og det var her, at kvinderne
snoede sig igennem med vasketøj og spande,
når de skulle ned til Vesterå for at vaske tøj.
Et ordsprog lyder ”kært barn har mange
navne”, og det er også tilfældet for Latinergyden. De drenge, der gik på Latinskolen
i den ene fløj i Aalborg Kloster, døbte den
Latinergyden, da de har benyttet gyden
som genvej til skolen.
Det formodes, at de er gået ad et gangbræt over Vesterå for at komme ind til skolen. Flere steder omtales Latinergyden også
som ”Vandgangen”, og i midten af 1900-tallet gik gyden under navnet ”Musetrappen”.
Besøg www.historiskehotspots
hvis du har lyst til at blive klogere
på din bys historie!

- hyggelig byvandring for børn, forældre og bedsteforældre!

Velkommen til
Klosterkirken
AF MARGRETHE T. ØSTERGAARD
Organist og kantor ved Budolfi Kirke
og Klosterkirken 1998 - 2021
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AKTIVITETSKALENDEREN
FRA BUDOLFI - RIV UD OG HÆNG OP!

O10
T11

T23
F24

M8
T9

Menighedsrådsmøde i Budolfi kirkes
krypt kl. 16.30

O22

T21

S7

L6

1. s. e. trinitatis højmesse i Klosterkirken kl. 10
ved Henriette Pedersen

S19
M20

F5

T4

F17
Dåbsgudstjeneste i Klosterkirken kl. 11
ved Henriette Pedersen

O3

T16

L18

T2

O15

S31

M1

Trinitatis højmesse i Klosterkirken kl. 10 ved Jacob
Køhn Andersen

L30

F29

T14

M13

S12

L11

Spire- og Juniorkor sommerkoncert i Klosterkirken kl. 16.30
Mød din nye kirke - Klosterkirken kl. 19.30

T28

T9
F10

O27

T26

Mød din nye kirke - foredrag i Klosterkirken kl.
19.30 ved Søren Wormslev og M.T. Østergaard

T7
O8

M25

2. Pinsedag højmesse i Klosterkirken kl. 10
ved Henriette Pedersen

M6

L23

L4
S24

F22

F3

Pinsedag Budolfi kirke kl. 14 festgudstjeneste ved
biskop Thomas Reinholdt Rasmussen

T21

T2

S5

O20

T19

O1

Juni 2022

Sommerkoncert i Klosterkirken kl. 16 med sopran,
fløjte og guitar. Fri entré.

Tirsdagskaffe i Budolfi kirkes krypt kl. 9.30
Lene Graarup er vært.

8. s. e. trinitatis højmesse i Klosterkirken kl. 10
ved Hanne Dahl

Sommerkoncert i Klosterkirken kl. 16
Sopran og orgel. Frin entré.

Tirsdagskaffe i Budolfi kirkes krypt kl. 9.30
Lene Graarup er vært.

August 2022

7. s. e. trinitatis højmesse i Klosterkirken kl. 10
ved Hanne Dahl

Dåbsgudstjeneste i Klosterkirken kl. 11
ved Hanne Dahl

Sommerkoncert i Klosterkirken kl. 16
med Nordjysk VokalEnsemble. Fri entré.

Tirsdagskaffe i Budolfi kirkes krypt kl. 9.30
Hanne Dahl er vært.

6. s. e. trinitatis højmesse i Klosterkirken kl. 10
ved Hanne Dahl

Sommerkoncert i Klosterkirken kl. 16
Bas og orgel. Fri entré.

Tirsdagskaffe i Budolfi kirkes krypt kl. 9.30
Hanne Dahl er vært.

M18

S17

L16

F15

T14

O13

T12

M11

5. s. e. trinitatis højmesse i Klosterkirken kl. 10
ved Hanne Dahl

Tirsdagskaffe i Budolfi kirkes krypt kl. 9.30
Jacob Køhn Andersen er vært.

O31

T30

M29

S28

L27

L9
4. s. e. trinitatis højmesse i Klosterkirken kl. 10
ved Jacob Køhn Andersen

F26

F8

S10

T25

T7

T23
O24

Tirsdagskaffe i Budolfi kirkes krypt kl. 9.30
Henriette Pedersen er vært.

M22

S21

O6

T5

M4

3. s. e. trinitatis højmesse i Klosterkirken kl. 10
ved Lene Graarup

L20

L2
S3

F19

T18

F1

Juli 2022

O17

T30

M15

S14

L13

T16

Tirsdagskaffe i Budolfi kirkes krypt kl. 9.30
Nanna Holm er vært.

2. s. e. trinitatis højmesse i Klosterkirken kl. 10
ved Nanna Holm

F12

O29

T28

M27

S26

L25

sommer 2022

Budolfi

11. s. e. trinitatis højmesse i Klosterkirken kl. 10
ved Henriette Pedersen

Dåbsgudstjeneste i Klosterkirken kl. 11
ved Nanna Holm

10. s. e. trinitatis højmesse i Klosterkirken kl. 10
ved Henriette Pedersen

Schola Botholphi - Messe til Maria Himmelfart
Klosterkirken kl. 16. Fri entré.

Menighedsrådsmøde i Budolfi kirkes
krypt kl. 16.30

9. s. e. trinitatis højmesse i Klosterkirken kl. 10
ved Nanna Holm

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 :
September 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

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
Studenterpræst
Lene Graarup
Tlf. 40 34 90 96, legr@km.dk

Kirkeværge
Henrik Westen-Jensen
hewj@mail.dk
Tlf. 3056 5060

Domorganist
Jørgen Ellekilde
Tlf. organistkontor 98 12 71 37,
mobil 20 77 01 49

E

Menighedsrådsformand
Jette Engelbreth Holm
Jernbanegade 10, 2.th.
9000 Aalborg
Tlf. 26 15 88 55

EM ÆRK

Organist og kantor
Michael Hvas Thomsen
Tlf. organistkontor 98 12 71 37,
mobil 40 97 87 48
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Vi har i Aalborg en utrolig rig bymidte! Mon
vi altid når at skønne på det i en travl hverdag
med vores evindelige mobiltelefon i hånden?
Heldigvis kan man på C.W. Obels Plads få det
hele: Indgang til Klosterkirken gennem Klostergården og en plads i solen på en café!
I den kommende periode skal Klosterkirken
afløse Budolfi kirke som hovedkirke, mens
restaureringen af domkirken finder sted.
Klosterkirkens rum er placeret i Aalborg
Kloster, grundlagt 1431, i den såkaldte ”kirkefløj”, men fremtræder også mere diskret, idet
hverken tårn eller spir viser vej.
Dog kan man nok ane uråd, når man benytter
Latinergyden: Her passerer man jo den smukke
kirkedør i rosa-kvarts med Betlehemsstjernen
og Jesu levealder i antallet af stråler ud fra
stjernen.
For nogle er Klosterkirken stadig en slags
”Tornerosekirke”- men for andre, der har opdaget den og taget den til sig, er den en fortrolig
”ven”, der tilmed blev smukt istandsat og fik
ny kunstnerisk udsmykning i perioden 20052016.
En mindetavle om hospitalspræsten Anders
Mathiesen (i embede 1671-1698) i Budolfi
kirkes nordre sideskib vidner om det samarbejde, som Aalborg Kloster og Budolfi kirke
havde. Økonomien var dog allerede dengang
og faktisk frem til 1953 et emne til diskussion
mellem parterne. Men siden da er ansættelser

og vedligeholdelse af Klosterkirken lagt i mere
formelle rammer.
Det var dog ingen hemmelighed, at Budolfi
kirke altid har været hovedkirke, og beliggende
på en slags ”delta” mellem Østerå og Vesterå
skal der altid - i dag og dengang - holdes et
vågent øje med mursætninger og revner. Derfor
tog Klosterkirken sig også noget lemfældig ud
i interiøret, da sognepræst Hans Jacob Hansen tiltrådte i 1998. En undersøgelse viste, at
Klosterkirken ikke var blevet grundigt restaureret siden 1897! Der var selvfølgelig indlagt
elektricitet siden, men større vedligeholdelse
var der ikke tale om. Aflagte genstande fra
Budolfi kirke blev genanvendt i Klosterkirken.
Udlånt kirkeudsmykning fra Nationalmuseet,
uden koordinering, var opsat her og der. Som
nylig ansat organist var jeg heller ikke helt
overbevist om orglets fortræffeligheder, det
satte langsomt an, og de nederste bastoner var
nærmest et grumset sammenrend af lyde.
Der måtte ske en renovering og en fornyelse!
Som så meget andet ved man ikke altid, hvor
man ender, når man begynder. Men der måtte
skaffes fondsmidler. Den daværende kirkeværge, konsul Morten Jacobsen, gik meget positivt
ind i sagen og fik menighedsrådets opbakning
til at få Jacob Blegvad, arkitekt og kongelig bygningsinspektør ind som rådgiver og supervisor.
Daværende klosterforstander Jens Schulz var
imødekommende, og klosterets arkitekt,

Ole Knudsen, indtrådte ligeledes. I toppen af
gruppen befandt sig Biskop Søren Lodberg
Hvas og stiftamtmand Claus Rosholm.
Hermed var scenen så sige sat, men det var
også nødvendigt med en så sammensat arbejdsgruppe, idet der skulle formidles ansøgninger og kontakter, ikke mindst til Nationalmuseet, der jo vogtede over deres ”skat”
i Klosteret. Jacob Blegvad navngav projektet
med den lakoniske titel P 2005.
Arbejdet skred frem, penge kom til, kunstner
kom til, håndværkere rykkede ind, kirken blev
lukket i 2009, for at genåbne ved en festgudstjeneste 12. september 2010.
Siden da har Klosterkirken i etaper fået sin
fulde kunstneriske udsmykning. Den er navngivet: GELOIA af sin ophavsmand, billedhugger
Mogens Møller. Ordet kommer af græsk og
betyder ”Den, der kalder smilet frem”. Således
er Klosterkirken og dåbskirken, der kalder smilet frem, værdig til at afløse Budolfi kirke i en
periode. Kirken er ”lille og vågen” – og vi kan
i Budolfi Sogn glæde os over at have en så fin
kontrast i rumlig henseende i vore to kirker.

Om kirkekunsten mere i næste sogneblad.
Anvendte kilder: Citater fra artikler
af Oluf Gamst og Jacob Blegvad i folderen
Aalborg Klosterkirke 2010
Folderen kan findes her: www.aalborgdomkirke.dk

- mød din nye kirke
Med denne overskrift vil Budolfi Sogn gerne indbyde til to aftener
i Klosterkirken, som absolut ikke er ny, men derimod gammel og
rodfæstet i Aalborg Kloster!
Men denne lille, hyggelige kirke, som er beliggende i Budolfi kirkes sogn,
bliver nu hovedkirken i en periode, mens domkirken renoveres.
Derfor opgraderes kirkens brug, og Aalborg Kloster og Budolfi Sogn
inviterer til en aften i klosteret, for at markere kirkens nye position.
Bestyrelsesformand SØREN WORMSLEV giver en generel indføring til
stiftelsen Aalborg Kloster (fra 1431), og fhv. organist MARGRETHE T.
ØSTERGAARD fortæller og viser billeder fra kirkens renovering og
kunstneriske udsmykning i perioden 2009-2016.
Man kan frit vælge mellem TIRSDAG 7. JUNI kl. 19.30 eller
FREDAG 10. JUNI kl. 19.30. Der er ingen tilmelding, man møder
blot op, og vi mødes ved springvandet i Klostergården.
Indgang fra C.W. Obels Plads.
Velkommen!

Da Klosterkirken blev
dåbskirke

HIT MED HISTORIEN
AF OLE JESPERSEN, AALBORG KLOSTER

Før 1882 gennemførte man ikke dåbshandlinger i den lille kirke ved Aalborg Hospital,
for hospitalskirke havde ingen døbefont.
Den ihærdige menighed, hospitalspræsten
og en imødekommende biskop banede
vejen for kirkens døbefont.
Den 23. november 1873 blev pastor Sophus
Marius Repsdorph (1840-1929) indsat som
residerende kapellan ved Budolfi kirke. Fra
1818 var kapellanerne også præster i den lille
hospitalskirke, Klosterkirken. Repsdorph blev
kendt for sine katekismusforedrag og sin stille,
bramfri, men ihærdige virke i sognet. Snart fik
han opbygget en stor kreds om sin forkyndelse
hver anden søndag i hospitalskirken.
Ønske om dåb
Det var længe et ønske blandt Repsdorphs menighed, at der også kunne forrettes dåbshandlinger i denne lille hospitalskirke, men kirken
havde ingen døbefont. Derfor foregik barnedåb
altid i Budolfi kirke. Men de medlemmer af
Budolfi menighed, der benyttede hospitalskirken, og sognebåndløsere til pastor Repsdorph,
arbejdede ihærdigt på at få tilladelse til at anskaffe og opstille en døbefont i hospitalskirken.
Ønsket mødte stor velvilje hos biskop Peter
Engel Lind, og det lykkedes at få tilladelse fra
kulturminister Jacob Frederik Scavenius.
I en resolution fra Kulturministeriet dateret 10.
maj 19882 hed det, at man ikke havde noget
imod, at de medlemmer af Budolfi menighed
samt sognebåndløsere, der måtte ønske det,

kunne få adgang til at få deres børn døbt i
hospitalskirken. Dåbshandlingerne skulle dog
stadig indføres i Budolfi kirkes ministerialbøger, og man skulle sikre ”Budolphi Kirkebetjente de dem tilkommende Indtægter af den
til Kirken hørende Sognemenighed.”
Døbefonten
Ved bidrag fra menigheden skaffede man
midler til en smuk og enkel døbefont af Bremersandsten. I nyromansk stil blev døbefonten fremstillet af sten- og billedhugger Steen
Borregaard i Aalborg efter skitse af landskabsmaler Vilhelm Kyhn, der oprindelig var udlært
kobberstikker og elev på Kunstakademiets
modelskole.
Døbefonten blev placeret midt for koret og
forsynet med et dåbsfad af sølv fremstillet hos
guldsmed Ørsnes i Aalborg. Fadet blev udført
med glat og udekoreret spejl, mens fanen blev
graveret med mønsterbånd af hjerter og franske liljer, ligesom på fontens base.
Søndag den 10. september 1882 blev døbefonten indviet at pastor Repsdorph, og dagen efter
skrev Aalborg Stiftende om fonten: ”Den er en
reen og ædel Stil, og idet den passer til Forholdende i Kirken, er den en Pryd for denne og
gjør et smukt og tiltalende Indtryk.”
Ny døbefont 2010
Imidlertid fik døbefonten er relativ kort tid
i kirken. Da Klosterkirken i 2009-2010 gennemgik en omfattende restaurering, blev den
oprindelige døbefont erstattet af en ny, tegnet

af billedhugger og professor emeritus Mogens
Møller, som en del af et stort udsmykningsprojekt ved navn ”Geloia”.
Mogens Møller fik dog som bunden opgave
at tænke det smukke sølvfad fra guldsmed
Ørsnes ind i designet, og det var en opgave,
som Mogens Møller gerne imødekom. Den nye
døbefont (artiklens fotos) blev placeret i venstre side af skibet foran en anden del af den nye
udsmykning: fire flyvende blade af gulmetal
med lasergraverede uddrag af dåbsritualet.
Den bevaringsværdige døbefont fra 1882 blev
flyttet til klostrets middelalderkrypt under
kirken, hvor den nu kan ses på guidede rundvisninger i Aalborg Kloster.

25 års jubilæum i Budolfi Sogns
Menighedsbørnehave
Institutionsleder Anna Birgitte
Rasmussen har den 1. juni 2022 25
års jubilæum som leder af Budolfi
Sogns Menighedsbørnehave.
Vi tegner her et lille portræt af børnehaven og dens jubilerende leder.
Historien bag børnehaven
I 1947 etablerede Budolfi Sogn en
børnehave med det formål at drive
børnehave på kristent grundlag i
samarbejde med børnenes hjem. På
daværende tidspunkt var det ikke
mindst til gavn for de mange, måske
enlige, kvinder, der arbejdede på
C.W.Obels cigarfabrik eller andre
virksomheder i sognet.
Børnehaven er en selvejende institution, som har til huse i en ældre
rødstensvilla i tre etager på Maren
Hemmingsvej 18 i Aalborg. De fysiske rammer i børnehaven er unikke – en gammel villa i et gammelt
villakvarter med trapper og kroge,
der summer af liv, og en stor have,
hvor der er god plads til børnenes
udfoldelser. Der er noget hjemligt
i det gamle hus, som gør det til et

rart sted at komme for både børn og
voksne – et smørhul med let adgang
til Mølleparken, Zoo, museer, bibliotek og byens øvrige rum.
Børnehavens grundnormering er
36 børn fordelt på to stuer. Aktuelt
har 40 børn plads i børnehaven, og
udover institutionslederen er der 4
ansatte pædagoger og en pædagogmedhjælper.
En selvejende institution er en
selvstændig juridisk og økonomisk
enhed med en bestyrelse. Der findes
10 selvejende institutioner i Aalborg
kommune, og de adskiller sig fra de
kommunale børnehaver og vuggestuer, blandt andet i forhold til bestyrelsens ansvar og kompetencer. Men
kerneopgaven er den samme: At give
børnene omsorg, trivsel, udvikling,
læring og dannelse.
Børnehavens bestyrelse består af 7
medlemmer, hvoraf de to er udpeget
af Budolfi Sogns menighedsråd for en
fireårig periode.
(fortsættes næste side)

Bagom børnehavens jubilar
Og efter de mere faktuelle oplysninger om
Budolfi Sogns Menighedsbørnehave vender
vi tilbage til jubilaren, institutionsleder Anna
Birgitte Rasmussen, i daglig tale kaldet Gitte.
I 25 år har hun været en markant leder af
institutionen og sat sit præg på dagligdagen for
såvel børn, forældre som personale. Ingen, der
har sin gang i børnehaven, kan være i tvivl om,
at børnenes trivsel og udvikling er drivkraften
for Gittes store engagement.
Gittes baggrund er en pædagoguddannelse fra
Skipper Clement Seminariet i 1996, efterfulgt
af et år som børnehaveklasselærer. Herefter
blev hun ansat som institutionsleder i Budolfi
Sogns Menighedsbørnehave pr. 1. juni 1997 på dette tidspunkt som den yngste institutionsleder i kommunen.
Privat bor Gitte i Hals omgivet af en stor naturhave. For Gitte betegner sig som et naturmenneske og holder af såvel grønne som blå
omgivelser – et nyerhvervet sommerhus med
udsigt til havet er under renovering fra a til z,
og hun går ikke af vejen for selv at håndtere
værktøjet.
Gitte fortæller, at hun kommer fra et hjem, hvor
det var almindeligt at låne bøger på biblioteket,
og hun bruger fortsat litteraturen som et udviklende pauserum. Det kan være faglitteratur,

historiske romaner eller filosofiske betragtninger om det at være et menneske, alt afhængig
af faser i Gittes eget liv.
Arbejdet i børnehaven
I de 25 år Gitte har været institutionsleder, har
der været et konstant udviklingsparadigme,
både i samfundet og i pædagogikken. Gitte har
stort fokus på ordentlig forvaltning og stor
ydmyghed overfor de opgaver og det ansvar,
hun som institutionsleder har. Grundlaget for
de pædagogiske principper i institutionen er
”Den styrkede læreplan”, som ikke kun er et
skrivebordspapir, men et arbejdspapir, der
er grundlaget for udførelse af kerneopgaven,
hvilket også forældregruppen tilkendegiver
tydeligt kan genkendes i den daglige praksis i
børnehaven.
De ansattes arbejdsvilkår og trivsel ligger Gitte
meget på sinde. Sygefravær og udskiftning i
personalegruppen er meget lav. Den senest
ansatte pædagog begyndte for tre år siden, og
den længst ansatte har nu været i børnehaven
i 35 år.
Det faglige niveau prioriteres højt og Gitte har
stor tillid til, at ”hendes” pædagoger yder deres
bedste. Alle møder ind hver dag med godt
humør og energi; de arbejder som et hold med
lyst til samarbejde om værdifulde indholdsrige
oplevelser, der er med til at sikre børnenes dag-

lige trivsel og udvikling. Hun nævner også det
ekstra arbejde under corona-tiden, som i institutionen blev mødt med opsmøgede ærmer
og en god vilje til at løse selv svære opgaver i
fællesskab.
Den daglige pædagogiske praksis har altid et
normativt indhold – de værdier børnene får
og er sammen om, kommer fra de voksne, her
pædagogerne. Som Gitte siger: Gode værdier
omgiver vi hinanden med, ikke nødvendigvis
ved tale men ved at vise vejen. Her kommer det
gode samarbejde med forældrene også ind, og
sammenhængsforståelsen kommer børnene til
gode.
Ingen kan være i tvivl om, at for Gitte er børnene det vigtigste. Hun pointerer, at det ikke
drejer sig om metoder, men om indholdet i det
pædagogiske arbejde – hvis ikke børnene kan
bruge det til noget i deres trivsel og udvikling,
er det ikke relevant. Børn har lige værdi og skal
støttes i at udvikle sig – en stille væren kan
også have værdi med den ro, der findes i dette.
Fremtiden
Adspurgt om eventuelle ønsker for børnehavens fremtid svarer Gitte, at hun håber, at
Budolfi Sogns Menighedsbørnehave består
som sig selv, også fremover. Den skal forny sig
relevant, men hun håber, at den gode vilje og
stemningen, ordentligheden - ånden - er malet

ind i vægge og puds, også når Gitte
ikke længere er institutionsleder
her. Det handler om at være god til
børn, og der skal fortsat være øje for
tilhørsforholdet og identiteten som
selvejende institution, oprettet af
Budolfi Sogn.
På det praktiske, fysiske område
kunne Gitte måske godt ønske sig
ændringer på legepladsen, men ikke
så det går ud over børnenes fantasi.
I en anden skala kunne ønsket være
en glaspavillon – et orangeri, som et
trivselsrum for enden af stuerne.
Ellers er der altid noget at putte
penge i et gammelt hus, men sjæl og
liv kan ikke sættes ord på.
Lad denne markante udtalelse fra
institutionsleder Anna Birgitte
Rasmussen være afslutning på
portrættet af børnehaven og dens
25 års jubilar:
”Det er hele tiden det søm,
vi hamrer på: Det skal komme
børnene til gode”.

MENNESKER I SOGNET
AF JETTE SPLIID

Tirsdagskaffe
Sommeren er en stille tid for mange.
De sædvanlige gøremål er sat på pause
indtil efterårssæsonen begynder igen.
Derfor indbyder præster og menighedsråd ved Budolfi kirke på Tirsdagskaffe i
krypten hver tirsdag fra den 28. juni til
den 9. august fra kl. 9.30 til 11.00.
Her vil sognets præster deltage og
fortælle en historie, og vi skal synge et
par højskolesange.
Alle er velkomne og det er gratis
at være med.

- kig ind
til en hyggestund!

Vi flytter til Klosterkirken
Budolfi kirke vil være lukket i en længere
periode grundet en omfattende renovering.
Kirken har fået mange revner efter ombygningen af Budolfi Plads. De skal udbedres og
kirken skal kalkes både indvendigt og udvendigt. Dertil kommer at vi benytter lejligheden
til at få malet bænkene, hvilket er tiltrængt.
De alligevel skal flyttes når der skal opstilles
stillads inde i kirken. Der er mange andre
mindre vedligeholdelse opgaver, som er blevet
udsat, fordi vi har vidst at vi skulle i gang med
en stor renovering. Disse opgaver får vi løst nu.
Pinsedag den 5. juni er det sidste gang vi holder gudstjeneste indtil vi genåbner kirken til
første søndag i advent. Denne gudstjeneste vil
være en lukket særgudstjeneste i anledning af
indsættelsen af vores nye biskop.
Den sidste almindelige gudstjeneste i Budolfi
kirke vil derfor være søndag den 29. maj kl. 10.

I perioden hvor kirken er lukket vil alle vores
gudstjenester, koncerter og kirkelige handlinger foregår i Klosterkirken som er en del af
Aalborg Helligåndskloster.
I sommerperioden vil der være gudstjeneste
hver søndag kl. 10. Fra 1. september vil der
være gudstjeneste både kl. 10 og kl. 16:30 hver
søndag. Gudstjenesterne kl. 10 vil ligne den
søndagsgudstjeneste man kender fra Budolfi
kirke. Eftermiddags-gudstjenesterne vil have
samme form som de plejer.
Krypten vil fortsat være åben for tirsdagskaffe,
sogneeftermiddage, konfirmandundervisning,
korprøver og øvrige mødeaktiviteter.
Vi håber at alle vil bære over med for de gener
det medfører. Vi glæder os til at byde jer indenfor i en nyistandsat kirke når vi nærmer os jul.
KIRKEVÆRGE HENRIK WESTEN-JENSEN
OG SOGNEPRÆST HANNE DAHL

NYT FRA PERSONALET

Ny kirketjener i Budolfi
Vi har fået et nyt ansigt i personalegruppen i Budolfi
Kirke. Inge er ny kirketjener hos os. Hun indgår i
teamet at kirketjenere, der tæller tre fuldtidsmedarbejdere der i fællesskab deler de mange vagter med
at holde kirken åben og sørge for at alt fungerer.
Det koster mange mandetimer at holde så stort
et hus som Budolfi i gang. Der er hele tiden noget
der skal ordnes. Det tager f.eks. alene seks timer at
vaske gulvet.
Fordi vi ud over at være sognekirke for Budolfi sogn
også er domkirke for hele Aalborg stift er der særligt
mange aktiviteter både om dagen og om aftenen.
Inge har en baggrund som pædagog, et fag hun har
været i, i 30 år. Inden hun kom til os, har hun de sidste tre år arbejdet som kirketjener i Vor Frue Kirke.
Inge bor i Støvring med sin mand og har to voksne
børn. Når hun har fri nyder hun livet hjemme i haven. Hun vil også meget gerne ud i naturen og tager
gerne en vandretur i skoven.
Inge siger selv om sit arbejde, at hun nyder at det
er alsidigt; der er opgaver af mange slags og man
møder mange forskellige mennesker.

GOD SOMMER!

Denne drik har været på menukortet på alle de herberg
jeg kom forbi under en vandretur i Alperne i Østrig.
Man kunne bestille den til sin medbragte madpakke.
Den smager himmelsk i al sin enkelhed. Den læsker og
giver en god følelse af mæthed. Man møder ofte køer på
stierne og bjergsiderne. Jeg forestiller mig at de havde
lagt mælk til.
Drikken består af kærnemælk og et par skefulde syltetøj.
Brug hvilken som helst frugt du synes om. Her er den
lavet med tyttebær syltetøj. Serveres med en lang ske.
Børn synes den er sjov med et sugerør.
			

HANNE DAHL

