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Vinterens tema:
Genbrug i alle former!
Takter fra Tårnet
Praktisk riv-ud-kalender
Mød Christian fra
Råt & Godt i Aalborg
Vinterens koncerter
Spændende aktiviteter for
alle i byens centrum

Gentagelsen
Gentagelse kan virke frygtelig triviel… især
når det f.eks. handler om at få “de andre” til
rydde op efter sig selv. En “voksen” omtalte
det som “indøvelse af oprydningsrutiner”,
der gerne skulle blive til gode vaner. I den lidt
mere konstante stil på f.eks. arbejdspladsen
klares den der indøvelse ofte med en håndskrevet seddel på skabet over køkkenvasken
med påmindelsen: Din Mor er her ikke!
I begge tilfælde er gentagelsen placeret et
sted mellem erfaret fortid og fremtidens håb
om, at rodet kunne fylde mindre i dag…
eller måske en dag!
På samme måde kan en gentagelse i poesi og
salmesang virke forstærkende i sin iver efter
at understrege en vigtig pointe - tag f.eks.
julesalmen: Et barn er født i Betlehem, hvor
vi ikke mindre end 20 gange synger Halleluja. Som forøvrigt på hebræisk betyder “pris
Herren”. For det er Guds åbenbaring i det lille
bitte menneske, der skal fejres og tiljubles det er, hvad julen handler om.
Julen er i det hele taget også noget af en kollektiv gentagelse med diverse afvigelser eller
sagt mere rummeligt: Variationer over faste
traditioner!

“Rør blot ikke ved min gamle jul” lyder det
i Peter Fabers Sikken voldsom trængsel og
alarm fra 1848 sidste linjer. Julen er for
mange spændt ud mellem fortid og fremtid.
Fortidens erindringer der holder os fast i, at
noget bare s k a l være på en bestemt måde.
For mange har julen sin helt egen liturgi;
glosen er græsk og kan oversættes med
“folks handlinger”.
Vi gentager gerne - eller måske snarere opfører - julen, som vi husker den fra en svunden
tid. Det bliver ikke jul uden farbrors hjemmelavede sylte eller Ejners slåen-snaps eller storesøsters vaniljekranse eller and, steg eller
hvad vi nu bruger. Adventstiden er en lang
forberedelse, så vi kan opføre jul. Om det
bliver i familiens skød eller venner lag eller i
fællesskab med fremmede, så forbereder vi
os lidt eller meget - også mentalt - især hvis
en eller flere mangler i år. Endelig oprinder
lørdag den 24. december og måske går vi i
den nyrenoverede Budolfi kl. 14 eller 15:30
eller i Klosterkirken kl. 16:30 eller måske har
vi det sådan, at den rigtige julegudstjeneste
først er juledag kl. 10 ved biskoppen. Fordi
sådan gjorde man i barndommen. Gentagelse og erindring hænger uløseligt sammen.

Gentagelse hænger også sammen med en
håbefuld fremtid. Sådan som den gjorde hin
første julenat, da Jesusbarnet blev født og
englen måtte forkynde en stor glæde som
skal være for hele folket. Det var der brug for
dengang - og det har vi i den grad brug for at
få gentaget i år, hvor 2022 har budt på mere
ufred og kaos end i mange år.
Den håbefulde gentagelse skal nemlig mindes os om, at vi er fælles om at være hele
folket om vi sidder i det sønderbombede
Ukraine eller bag Kremls lukkede døre.
Vi er sammen om at være hele folket uanset
juletraditioner og hvem vi orker at holde
julefesten sammen med eller om vi helst vil
gå i julehader-ly.
Julens budskab om Fred til mennesker med
Guds velbehag er præcis den gentagelse, der
kan og vil binde fortid og fremtid sammen
- og som, hvis vi tør, kan give os mod til at
vælge forsoning fremfor mere død og ødelæggelse.

LEDEREN, VINTER 2022/23
AF HENRIETTE PEDERSEN, SOGNEPRÆST

god stil med

genbrug
Er dit budget også blevet lidt mere
stramt, end det plejer at være? Det kan være, at efterårets økonomiske smalhans også betyder, at det i
år skal være en lidt billigere jul end sædvanligt.
I Aalborg er der rig lejlighed til at gøre et genbrugs-kup og samtidig støtte gode formål, hvor det
kristne menneskesyn er det bærende element, og
hvor du samtidig bidrager til et bæredygtigt forbrugsmønster.
Når man går i Reden Genbrug eller Kirkens Genbrug, møder man søde, engagerede frivillige, der
står for organisering og salg af både varmt vintertøj
og julegaver til få penge – eller hvad med noget
”nyt”, flot nytårstøj, der kun koster en brøkdel af,
hvad du ellers skulle have betalt?
Begge butikker melder i øvrigt om travlhed og
stigende interesse for, hvad de har på hylderne. Her
kommer folk fra alle sociale lag – for at gøre et kup
eller for at støtte det gode formål, eller begge dele.

Reden Genbrug er en flot og
sjov butik i Danmarksgade med et
stort udvalg til alle aldre!

AF NANNA HOLM, STUDENTERPRÆST

god stil med

genbrug

Fordi butikkerne drives af frivillige, kan overskuddet gå direkte til det formål, der samles
ind til. I Kirkens Genbrug går overskuddet til
menighedsplejen i Aalborg Kommune - det er
vågetjeneste, demensaflastning, feriehjælp og
julehjælp til familier, der har det svært.
Når du køber ind i Redens Genbrug, går pengene til Reden Aalborg, som er et rådgivnings- og
aktivitetstilbud for socialt udsatte i Aalborg. Der
er café, sundhedsklinik, terapitilbud samt social
og juridisk rådgivning. Reden Aalborg ligger på
Vesterbro 91 og er en del af KFUKs Sociale Arbejde. Kig ind - for genbrugsbutikkerne er klar
til at klæde også dig på!
Du kan også aflevere dit eget velholdte, brugte tøj og sko i butikkerne, hvor det garanteret
kommer til gavn.

Og kunne du tænke dig at stifte nærmere
bekendtskab med genbrug fra ”den anden side
af disken”, så tager genbrugsbutikkerne meget
gerne imod nye frivillige.
REDENS GENBRUG
Danmarksgade 21
Tlf.: 20 20 50 26
Mere info: www.kfuksa.dk
KIRKENS GENBRUG
Boulevarden 36
Mere info: www.menighedsplejen.dk

Kirkens Genbrug på Boulevarden 36 i Aalborg er en
spændende butik med et kæmpe udvalg, som især
tiltrækker mange unge mennesker

Fordi mennesker og materialer fortj
Christian Helweg stiftende direktør af Råt&Godt har gjort en bevidsthed om ressourcer
til slogan for en socialansvarlig og bæredygtig virksomhed. Sloganet er: Fordi mennesker og materialer fortjener en chance til.
Christian, som oprindeligt er uddannet indenfor økonomi, ledelse og kommunikation,
fungerer i dag som iværksætter og trækker
på en viden fra fag, som hans forældre har arbejdet med i hans barndom. Begge Christians
forældre var socialpædagoger og hans papfar
var tømrer. Havde man spurgt den helt unge
Christian om han ville gå en af de to veje, ville
svaret have været nej. I dag breder hans virke
sig over både det pædagogfaglige område og
tømrerfaget. Han driver en socialøkonomisk
tømrervirksomhed.
Råt&Godt begyndte som en ide, da Christian
på et tidspunkt indså at hans daværende job
som mellemleder i Tivoli ikke var det drømmejob han troede det var. Han havde i stedet
for lyst til som person at gøre en forskel for
andre. Han rykkede teltpælene op, fik en
lejlighed i Aalborg og begyndte at arbejde
på et bosted. Her så han, at der manglede et
tilbud til dem, der ikke umiddelbart passer

ind på det ordinære arbejdsmarked. Christian udviklede en forretningsmodel imens han
dygtiggjorde sig pædagogisk ved arbejdet på
bostedet.
I dag er der 25 ansatte i de røde murstensbygninger på det gamle godsbaneterræn
for enden af Hjulmagervej. Her er snedkerværksted, hvor der bliver lavet møbler og
indretningsløsninger af brugte møbler og
materialer. Der er systue og materialebank,
hvor man kan købe materialer til genbrug.
Man indsamler flamingo og gør det klart til
genanvendelse. Der er også et projekt på vej
om genbrug af plastik. Man kan holde kurser
og fester ved ildstedet i den gamle smedje. Mulighederne er mange og holdet bag
Råt&Godt går op i at skræddersy løsninger.
Løsninger der lader gammelt materiale få en
chance til.
Mennesker får også en chance mere. Råt&Godt er nemlig også et beskæftigelsestilbud
til fortrinsvis unge som af en eller anden
grund har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. De visiteres af kommunen
og indgår derefter i et individuelt forløb, der
følger en nøje planlagt struktur. Her afklares

den enkeltes ressourcer og problemer identificeres. Har den unge f.eks. et misbrugsproblem søger Christian og hans hold at bytte
den ”dårlige tid” hvor man er i misbrug ud
med ”god tid”, hvor man er optaget af noget
andet, således at man ikke så let fristes til at
ryge hash eller drikke.
Det handler om relationer, det handler
om tillid og det handler om respekt. Med
udgangspunkt i den unges ønsker og vilje til
at ændre på sit liv lægges der en plan ud fra
tanken om, at vi alle har et ansvar for miljøet
og andre mennesker.
Du kan lægge vejen fordi Hjulmagervej, hvor
der er åbent hver dag fra 8-16 samt den
første lørdag i måneden. I december kan du
også møde Råt&Godt mange steder i indre
by. Råt&Godt har været med til at bygge
julekrybbe-installationen i Budolfi Kirkes
våbenhus. De har lavet nisser og julemænd
af genanvendt flamingo til julemarkedet på
Gammel Torv og på Gabriels Torv kan du se
deres juleskov af genanvendte juletræer fra
sidste år.

ener en chance til

MENNESKER VI MØDER
AF HANNE DAHL

Vi tænder lys - igen!
Første søndag i advent genåbner Budolfi
kirke efter lang tids renovering, og vi kan
igen nyde lyset fra de mange smukke lysekroner – selvfølgelig med sparepærer - og denne
åbningsdag tændes også det første levende
lys i adventskransen, som hænger i koret.
Ordet advent har oprindelse i det latinske
Adventus Domini, der betyder Herrens komme. Adventstiden indledes den fjerde søndag
før jul, i år den 27. november, og dagen er
begyndelsen på kirkeåret, altså en festdag.
Sine historiske rødder har adventsmarkeringen i julefasten, en fasteperiode, som oprindeligt afspejlede påskefasten – altså en tid,
som skulle forberede sindet på Jesu komme.
Adventstidens farve er lilla, fordi det symboliserer bod og beredelse, men kan også den
første søndag være hvid, kirkens festfarve.
Mange af adventstidens faste indslag er
efterhånden en blanding af kristne, kulturelle
og folkelige traditioner, som alle handler om
forventning og forberedelse til fejringen af
Jesu fødsel julenat. Julekoncerter, julekrybbe,
Luciafest og juletræ hører derfor også med
til adventstiden i kirken. Hver søndag tænder
vi et lys mere i adventskransen og tæller

dermed ned til jul. Lyset skal nemlig brede
sig langsomt, så vi har tid til at forvente og
glæde os.
Skikken med en adventskrans er oprindelig
tysk og kom til Danmark, især Sønderjylland,
omkring Første Verdenskrig. Traditionen
spredte sig under besættelsen og op igennem
1950’erne til resten af landet – først til hjemmene og herfra videre til kirken.
Men tilbage til adventskransen i Budolfi kirke. Udover, at kirketjenerne må kravle op på
loftet over hvælvingerne i koret og ved hjælp
af et spil fire den 14 meter lange wire ned,
som kransen hænger i, så er den fremstillet
over en genbrugskrans af pilekviste og halm.
Budolfi kirkes blomsterleverandør Jonas
Jensen påtager sig hvert år arbejdet med at
binde gran på den store adventskrans. De
lilla bånd på kransen er også genbrug – de
brede bånd tages hvert år forsigtigt af kransen og stryges pænt, inden de gemmes væk
til næste advent, ligesom kransen renses for
gran og stilles væk i kælderens mørke.
Og mere lys: I Budolfi kirke findes i alt 18
lysekroner i 11 forskellige udformninger.
De fire store malmkroner i midterskibet har

hver deres historie. Den største, som hænger i det østlige hvælv, er også den ældste,
skænket af 32 borgere i Aalborg i 1679; alle
navnene er indgraveret i kronen, og den vejer
omkring 172 kg. Længst mod vest hænger en
lysekrone givet af biskop Mathias Foss i 1682
sammen med 100 rdl., hvoraf renterne skulle
bruges til at holde kronen ren og forsyne den
med vokslys. Den anden krone fra vest er fra
1718 og skænket af Christen Lav og hustru
Dorte Corsdatter, og i 1709 lod Anders Madsen Klestrup og hustru Agnete Wirkmester
en lysekrone istandsætte og knyttede også til
denne et legat på 100 rdl. Alle lysekronerne
fik omkring år 1900 elektrisk lys.
Lys hører især den mørke årstid til, og den
begyndende julestemning med forventningens glæde øges yderligere, når juletræerne,
som flankerer alteret i Budolfi kirke, tændes
ved et arrangement 2. december.

Kilde: Domkirken i Aalborg, Budolfi Kirke - fra begyndelsen til i dag, Jørgen Orlien og Viggo Petersen,
2010, s. 97-101 og www.kristendom.dk/advent.

HIT MED HISTORIEN
AF JETTE SPLIID

Blomsterkunstneren Jonas Jensen
er i gang med arbejdet på Budolfi Kirkes
smukke adventskrans anno 2022

Kom og
Camilla Lyhne-Hansen (tv) og
Bolette Henneberg fra den kreative
gruppe af studerende fra Arkitektur
og Design på Aalborg Universitet:
Vi vil gerne invitere til refleksion over,
hvad advent og jul betyder?
Hvordan er vi selv på vej mod jul?
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december
januar
februar

AKTIVITETSKALENDEREN
FRA BUDOLFI - RIV UD OG HÆNG OP!

T24
O25

Menighedsrådsmøde
Budolfi kirkes krypt kl. 16.30
Nine Lessons & Carols
Budolfi kirke kl. 19: NH

T6
O7

O8
T9

T22
F23

F10

T7

O21

Budolfi - Juleaften kl. 14: HP og kl. 15.30: JKA
Klosterkikren - Juleaften kl. 16.30: HD

M6

T20

L24

S5

L4

4. s. i advent -Budolfi kirke kl. 10: ved biskop TRR,
Radiotransmitteret. Klosterkirken kl. 16.30: LG

S18
M19

F3

Familiejulekoncert
Budolfi kirke kl. 12

T2

F16
L17

O1

Festkoncert i anledning af domkirkens åbning
Budolfi kirke kl. 19.30

O14

T31

T15

Sogneeftermiddag i krypten kl. 14.30: HD
Luciakoncert, Klarup Pigekor i Budolfi kl. 19.30

T13

M30
S31

S29

3. s. i advent - Budolfi kirke kl. 10: NH
9 læsninger i Budolfi kirke kl. 16.30: TRR

S11
M12

L28

Koncert - Musica Ficta og Bo Holten
Budolfi kirke kl. 15

L10

F27

M23

Babyssang & Voksensnak
Folkekirkens Hus kl. 10: HD

M5

F9

S22

2. s. i advent - Budolfi kirke kl. 10: JKA,
Færøsk gudstj. i KK kl. 14., aftensang kl. 16.30: HD

S4

T26

L21

Koncert - 45 minutters kur mod julestress
Klosterkirken kl. 15.00

L3

T8

F20

Juletræstænding
Budolfi Kirke kl. 16.30

T19

O18

F2

T1

December 2022

Babysang & Voksensnak
Folkekirkens Hus kl. 10-12

Septuagesima - Budolfi kirke kl. 10: JKA
Klosterkirken kl. 16.30: HD

Missa Candelarum, koncert i
Budolfi Kirke 19.30

Februar 2023

Sidste s. e. Helligtrekonger - Budolfi kirke kl. 10: HP
Klosterkirken kl. 16.30: HD

Dåbsgudstjeneste - Klosterkirken kl. 11: HD
Nytårskoncert - Budolfi kirke kl. 16

Åbningskoncert i festivalen Northern Winther Beat.
Budolfi kirke kl. 20. Obs: entre.

Livet på Spil
Folkekirkens Hus kl. 19.30

3. s. e. Helligtrekonger - Budolfi kirke kl. 10: LG
Klosterkirken kl. 16.30: HD

L25

L7

T17

M16

S15

L14

F13

T12

O11

T10

M9

2. s. e. Hellitrekonger - Budolfi kirke kl. 10: HD
Klosterkirken kl. 16.30: JKA

Hærhjemmeværnets nytårsgudstjeneste
Budolfi kirke kl. 19.30: JKA

Sogneeftermiddag i Budolfi
kirkes krypt kl. 14.30

F24

F6

T28

M27

S26

T23

T5

1. s. e. Helligtrekonger - Budolfi kirke kl. 10: NH
Klosterkirken kl. 16.30: HP

O22

O4

S8

T21

M20

Nytårsgudstjeneste for det officielle Aalborg
Budolfi kirke kl. 8.30

M2
T3

S19

Nytårsdag
Budolfi kirke kl. 11: HP

L18

S1

Januar 2023

T16

F30
F17

O15

T29

Nytårsnat gudstjeneste
Budolfi kirke kl. 23.30: JKA

T14

O28

L31

M13

S12

2. Juledag
Budolfi kirke kl. 10: HD

M26
T27

L11

Juledag - Budolfi kirke kl. 10: TRR
Klosterkirken kl. 16.30: HP

S25
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TRR: biskop Thomas Reinholdt Rasmussen
JKA: domprovst Jacob Køhn Andersen
HD: sognepræst Hanne Dahl
HP: sognepræst Henriette Pedersen
NH: studenterpræst Nanna Holm

1. s. i fasten - Budolfi kirke kl. 10: HD
Klosterkirken kl. 16.30: HD

Dåbsgudstjeneste
Klosterkirken kl. 11: LG

Fastelavn - Budolfi kirke kl. 10: JKA
Klosterkirken kl. 16.30: HD

Sogneeftermiddag i Budolfi
kirkens krypt kl. 14.30

Seksagesima - Budolfi kirke kl. 10: HP
Klosterkirken kl. 16.30: HD

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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oplev Budolfis julekrybbe!
Måske har du set én i løbet af december,
måske stiller du selv én frem? - altså en
julekrybbe!
Julen siges jo at være ”hjerternes fest”, og
julekrybben er julens hjerte. Vi har nok alle
sammen billedet af én eller anden julekrybbe på vores indre skærm, når det begynder
at blive jul, og i Budolfi har vi i et stykke tid
arbejdet på at få en julekrybbe i installationsform, som kan rumme mange forskellige liv
og billeder, som inviterer til advent, og som
kan være et stemningsfyldt, tankevækkende
og inviterende indslag i adventsmåneden
frem mod jul.
Budolfis julekrybbe er skabt af fire kreative
studerende fra Arkitektur og Design på Aalborg Universitet efter idé fra julekrybbeudvalget under Budolfis menighedsråd, og med
studenterpræsterne som projektledere.
Bolette Henneberg, Nina Kornilova Ring Nielsen, Camilla Lyhne-Hansen og Liv Bangshaab
fra Arkitektur og Design har fået til opgave

med en moderne julekrybbe-installation at
vise, hvad advent og jul i kirkens rum er og
vil sige, og hermed give stof til eftertanke i
en ellers travl, krisepræget og kommerciel
december. Med julekrybben kommer der
fokus på julens glædelige kernebudskab: At
Gud blev født som menneske på jorden. Det
budskab vil vi som kirke gerne være med til
at give rum og refleksionsplads for alle, der
kommer forbi i december 2022 – eller i senere år, for julekrybben skulle gerne blive til en
tilbagevendende begivenhed.
Vi vil gerne invitere til refleksion over, hvad
advent og jul betyder? Hvordan er vi selv
på vej mod jul? Hvorfor? Og hvilken mening
giver det, her midt i en stor pulserende by, at
holde advent og jul? Hvordan ser krybben ud
for dig?
Vi ville gerne, at julekrybben kunne skabes i
bæredygtige materialer, og det er i den grad
gået i opfyldelse. Den praktiske udformning
leveres nemlig af Råt og Godt, som du kan

læse mere om andetsteds her i kirkebladet.
Råt og Godt er en socialansvarlig og bæredygtig virksomhed i hjertet af Aalborg – lige
her, hvor julekrybben jo også skal være.
Mottoet for Råt og Godt er: ”Fordi mennesker og materialer fortjener en chance til”
– og måske kan dét siges, også at være selve
julens budskab i en moderne version. I hvert
fald er vi rigtig glade for samarbejdet.
Og samarbejde skal der til, hvis vi skal nå
frem til jul! Derfor bidrager de kommende
konfirmander, der lige nu går til præst, også
til installationen. Hvordan det kommer til at
se ud, må du komme og se selv.
Julekrybben kommer til at ”bo” i Budolfis
sydlige våbenhus fra 1. søndag i advent, til og
med Helligtrekongers søndag. Vi håber, at du
vil komme forbi og opleve den! Julekrybben
er for og til alle. Den er præstationsfrit rum,
så bare kom og oplev den i kirkens åbningstid - og lad advent og jul komme til dig!

Festkoncerten i Budolfi Kirke
Aalborg Domkirkes domorganist Jørgen
Ellekilde interviewer Bo Holten i
anledning af festkoncerten, lørdag den
10. december kl. 15.00
Koncertprogrammet vi skal høre indledes af
Palestrinas motet ”Hodie Christus Natus Est”,
og derefter består det af en vekslen mellem
danske julesange/salmer og satser fra Palestrinas messe af samme navn som motetten.
Vil du fortælle om dine tanker bag programmet?
- Motetten som indleder koncerten er
grundlaget for hele messen, idet den indeholder al den tematik som bruges i messen.
I moderne tid opfører man ofte de klassiske
messer som om de var symfonier, men det
holder ikke historisk. Musikken har været
brugt i gudstjenesten og her er der afstand
mellem de forskellige led. For at opnå den
virkning er der lagt nogle danske julesange
ind mellem de enkelte messeled.

I dit virke som kordirigent er den tidlige musik i fokus. Hvad er det særligt der fascinerer
dig ved den periode?

en række arrangementer som bruges meget,
blandt andet en bog med de 50 mest kendte
julesalmer.

- For mig er den største vokalmusik den
fra perioden 1200-1600. Det er toppen af a
cappella repertoiret, der hvor sangen stod
stærkest og renest.

Du arbejdede i 16 år med BBC Singers.
Vil du fortælle lidt om den tid?

Udover den tidlige musik, er de danske sange
en central del af Musica Fictas repertoire.
Hvordan startede det?
- Jeg synes noget af den danske sangtradition var ved at gå tabt. Her tænker jeg både
på at der synges færre fællessange, og at den
særligt traditionen med koncertopførelser
på højt niveau af danske sange var næsten
forsvundet. Det er en tradition jeg havde fået
fra mine lærer i studietiden, og som jeg gerne
ville medvirke til at holde levende. Sammen
med Musica Ficta har jeg indspillet over 15
CD’er med danske sange, og jeg har udgivet

- I 1979 stiftede jeg koret Ars Nova, for at
arbejde med den tidlige vokalpolyfoni samt
den nye musik. Jeg mente, at den tidlige musik skulle opføres med et helt andet klangideal end det som var fremherskende på den tid.
Det nye klangideal realiserede jeg med Ars
Nova. Det blev til mange CD’er, og de indspilninger var grunden til, at jeg blev headhuntet af BBC. De ønskede, at jeg skulle lave en
klanglige transformation af BBC Singers, så
de kom på linje med Ars Nova
Hvad der var de største oplevelser?
- Det var helt klart at dirigere de 4 Proms.

OM BO HOLTEN
Bo Holten (1948) er meget anerkendt
både som dirigent og komponist. I 1979
stiftede han Ars Nova, og i 1996 Musica
Ficta, som han har dirigeret lige siden.
I 1990 blev Bo Holten udnævnt til fast
gæstedirigent for BBC Singers, med
varetagelse af den tidlige musik som
hovedopgave. I 15 år stod han bag utallige koncerter, CD’er og radiooptagelser
inklusiv fire PROMS i Royal Albert Hall.
Hele syv operaer, fem solokoncerter, to
symfonier, diverse orkesterværker og
kammermusik, filmmusik samt ca. 35
værker for kor stammer fra Bo Holtens
hånd. Han havde i foråret 2009 stor
succes på Den Kgl. Opera i København
med sin opera ”Livlægens besøg”, som
blev genopsat i 2011.

OM MUSICA FICTA
Musica Ficta er et professionelt vokalensemble, som består af en kernegruppe
på 12 af Danmarks bedste ensemblesangere. Her har han realiseret sin vision
om et fleksibelt og projektorienteret
ensemble, hvor den virtuose ensemblesang i alle dens afskygninger står i
centrum.
Ensemblets speciale er musikken fra
middelalder og renæssance, men også
den danske sangskat har er en central
del af deres virke.

TAKTER FRA TÅRNET
AF JØRGEN ELLEKILDE

MUSICA FICTA

Vinterens koncertoplevelser

FREDAG D. 2. DECEMBER KL. 16.30
BUDOLFI KIRKE
Juletræstænding i kirken
Kirkens kantori synger første del i en næsten
mørklagt kirke, og i løbet af koncerten tændes
juletræerne, som står på hver side af altret. En
smuk og stemningsfuld koncert. Varighed cirka
30 minutter. Musik af blandt andet Tore Bjørn
Larsen, samt klassisk advents- og julemusik.
Budolfi Kirkes Kantori
Dirigent: Michael Hvas Thomsen
Orgel: Jørgen Ellekilde
LØRDAG D. 3. DECEMBER KL. 15.00
KLOSTERKIRKEN
45 minutters kur mod julestress
Kom ned i gear og nyd en stund med julemusik
i den smukke Klosterkirke. Her er uddrag fra
Händels Messias, traditionelle danske julesange og fællessalmer. Koret er et ad hoc kor
samlet til lejligheden, med sangere fra forskellige kor i byen. Deres dirigent Matthias Geiger er
uddannet musikleder fra Det Jyske Musikkonservatorium.
Kor: Ad Hoc kor.
Dirigent: Matthias Geiger
Orgel: Jørgen Ellekilde
ONSDAG D. 7. DECEMBER KL. 19.00
BUDOLFI KIRKE
Nine Lessons & Carols
I Budolfi har vi også tradition for at rumme den
helt klassiske engelske juleoptakt Nine Lessons, hvor læsninger og sange på engelsk varierer med smuk musik i nogle lidt anderledes

juletoner. Læserne er blandt andre rektorerne
fra Universitetet og UCN samt internationale
studerende. Der vil være særlig lyssætning til
lejligheden i hele kirken, tilpasset musik og
læsninger. Kom og oplev en helt særlig international julestemning – alle er velkomne.
Studenterpræsterne Nanna Holm
og Lene Graarup
Budolfi Kirkes Kantori
Dirigent: Michael Hvas Thomsen
Orgel: Jørgen Ellekilde
LØRDAG D. 10. DECEMBER KL. 15.00
BUDOLFI KIRKE
Festkoncert i anledning af
domkirkens åbning
For at fejre genåbningen af Budolfi Kirke, er
der to særlige koncerter, som er udover det
sædvanlige. Denne er den første, og her får vi
besøg af et af landets bedste professionelle kor,
og det højt estimerede dirigent og komponist
Bo Holten.Du kan læses mere i interviewet med
Bo Holten på de forrige sider.
Musica Ficta
Dirigent: Bo Holten.
SØNDAG D. 11. DECEMBER KL. 16.30
BUDOLFI KIRKE
De 9 læsninger ved biskop Thomas
Reinholdt Rasmussen
De 9 læsninger er oprindelig en engelsk skik,
men her er det hele på dansk. Vores biskop
står for alle læsningerne. Kirkens kantori og
organister leverer musikken, og der er indlagt
fællessalmer.

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen
Budolfi Kirkes Kantori
Dirigent: Michael Hvas Thomsen
Orgel: Jørgen Ellekilde
TIRSDAG D. 13. DECEMBER KL. 19.30
BUDOLFI KIRKE
Luciakoncert med Klarup Pigekor
D. 13. december er Luciadag, og det fejres med
en Luciakoncert ved Klarup Pigekor, hvor luciaoptoget gennem hele kirken er et højdepunkt.
Klarup pigekor, Klarup minikor og
Klarup Skoles kor
Dirigent: Christina Kjærulff
Klaver: Bettina Slot Christensen
Orgel: Jørgen Ellekilde
Entré: 75 kr. Børn og uuu gratis.
Billetterne købes ved indgangen.
ONSDAG D. 14. DECEMBER KL. 19.30
BUDOLFI KIRKE
Festkoncert i anledning af domkirkens åbning
For at fejre genåbningen af Budolfi Kirke er
der to særlige koncerter, som er udover det
sædvanlige. Denne er den anden, og her får vi
besøg af Ensemble 1585. Det er et nyt barokensemble stiftet i 2018 med anerkendte solister,
der har specialiseret sig i barokkens musik.
Ensemblet går imod vor egen tids trend med at
skære alting ind til benet, og dyrker i stedet fyldighed i klangen, overdådig ornamentik og den
uimodståelige rytmiske fremdrift. En koncert
på højt internationalt niveau (fortsættes)

LØRDAG D. 17. DECEMBER KL. 12.00
BUDOLFI KIRKE
Familiejulekoncert - festlig, iørefaldende og
virtuos musik fra kirkens store orgel
I kirken bliver der stillet et lærred op, så publikum kan se organisten mens der spilles. For
mange er det en overraskelse at se, hvor meget
der spilles med fødderne, samt hvor hurtigt
det kan gå. Man kan se de tre manualer (Sæt
tangenter), samt hvordan de 43 registre/stemmer på orglet skifter. Koncerten er velegnet
som familiekoncert, men rummer musik af stor
lyttevenlighed, så den kan nydes af alle. Varighed på cirka 30 minutter.
Orgel: Jørgen Ellekilde
TORSDAG D. 26. JANUAR KL. 20.00.
BUDOLFI KIRKE
Åbningskoncert i festivalen Northern Winter Beat. Maria W Horn og Mats Erlandsson.
Firhændigt orgel og elektronik.

Til denne koncert præsenterer Maria W Horn
en række stykker for firhændigt orgel og
elektronik sammen med Mats Erlandsson.
Koncerten optages, og umiddelbart efter laves
en remixkoncert i den modsatte ende af kirken,
hvor de toner man lige har hørt bearbejdes og
afspilles i samspil med en guitarist.
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.
Billetter kan købes via: www.winterbeat.dk
LØRDAG D. 28. JANUAR KL. 16.00
BUDOLFI KIRKE
Nytårskoncert med sopran fra
Det Kongelige Teater
Sofie er uddannet sanger fra konservatoriet i
København med debut i 2011. Hun opnåede en
af de eftertragtede plader i Det Kongelige Teater
solistensemble, hvor hun nu virker med mange
store roller. Hendes mand James Sherlock er organist, koncertpianist og dirigent, og vil akkompagnere hende til denne koncert. Han arbejder
blandt andet tæt sammen med internationale
stjerner som Angelika Kirchschlager og Felicity
Lott, og er også tilknyttet Det Kongelige Teater
Efterfølgende vil kirken være vært ved et glas
bobler.

Sopran: Sofie Elkjær Jensen
Orgel: James Sherlock
TORSDAG D. 2. FEBRUAR KL. 19.30
BUDOLFI KIRKE
Missa Candelarum
Kyndelmisse er en gammel kristen højtid, som
bestod i Danmark frem til helligdagsreformen
i 1770. Den falder 40 dage efter Jesu fødsel og
markerer dagen, da Maria kunne fremstilles i
templet til den traditionelle renselse.
Begrebet betyder ‘lysmesse’, og var før reformationen den fest, hvor man velsignede de
kirkelys, som skulle bruges det kommende år.
Schola Botholphi synger Missa Candelarum
under ledelse af domkantor Michael Hvas
Thomsen. Efter messen synger koret tidesangen
Completorium, som er en aftensang at gå til ro
på. Til sammen varer de to forløb ca. en time, og
der er fri adgang.
Schola Botholphi
Leder: Michael Hvas Thomsen

ENSEMPLE 1585

Tenor: Markus Schäfer, professor ved
Hannover Hochshule für Musik
Violin: Mo Yi, professor ved Det Jyske
Musikkonservatorium
Violin: Ida Spang-Hanssen, solist fra
Det Jyske Musikkonservatorium
Cello: Gert von Bülow, tidligere professor
ved Rostock Hochschule für Musik
Orgel: Ulrik Spang-Hanssen, professor
ved Det Jyske Musikkonservatorium
Cembalo: Anne Agerskov, domkantor
og organist ved Aarhus Domkirke

SCHOLA BOTHOLPHI

SOFIE ELKJÆR JENSEN

SOFIE & JAMES

MARIA W. HORN

NINE LESSONS / BUDOLFIS KANTORI

KLARUP PIGEKOR

LIVET PÅ SPIL
Den 25. januar og den 29. marts
kl. 19.30 i Folkekirkens Hus
Dørene åbnes kl.19.00. Gratis billetter
bestilles hos folkekirkenshus.dk.
Der findes en skat af musiktekster indenfor rock, folk, jazz og popmusikken, som
udmærker sig ved at have en eksistentiel
nerve. Nogle gange er teksterne egentlig
forkyndende, men ikke altid.
Vi har udvalgt en række sange, hvorom
man kan sige at ”livet er på spil”. Vi er sanger og sangpædagog Anna Vestergaard,
guitarist Ole Izard Høyer og sognepræst
Hanne Dahl.

OLE IZARD HØYER
ANNA VESTERGAARD
HANNE DAHL

Anna og Ole vil synge og spille, undervejs
vil Hanne reflektere over teksterne og
sætte dem ind i en litterær og filosofisk
sammenhæng.
Vel mødt til en aften med vores yndlingssange som tager livtag med de store
spørgsmål i tilværelsen.

Velkommen til Færøsk Julegudstjeneste i Klosterkirken
søndag den 4. december kl. 14.00
Siden 1995 har færingerne i Aalborg og Nordjylland holdt jule, - og
påskegudstjenester i Aalborg Klosterkirke. Det har været og er en stor
glæde, at vi møder så stor imødekommenhed fra Budolfi Menighedsråd.
Ved vores gudstjenester har vi vores egen kirkebetjening:
Organist, sangere, kordegn, kirketjener og præst. Alle er frivillige.
Vi har også vores egne færøske salmebøger, da gudstjenesten selvfølgelig holdes på færøsk. Modersmålet, er hjertesproget, som er trossproget.
Det sker også at vi har dåb under gudstjenesterne, - barnedåb og
voksendåb. Undertiden får vi besøg af kor fra Færøerne.
Gudstjenesterne er så velbesøgte, at vi har lånt stole af beboerne på
Aalborg Kloster. Tak for lån! Under coronaen holdt vi gudstjenesterne
i Budolfi Kirke. Efter gudstjenesterne inviterer den lokale færøske forening “Álaborg” til kaffe / te og hjemmebagte kager i Domkirkens krypt
eller i Folkekirkens Hus.
Vi er meget taknemmelige for, at kunne mødes og holde vores årlige
påske - og julegudstjenester i Aalborg Klosterkirke.
Hjertelig hilsen og Glædelig Jul
Lisbeth Solmunde Michelsen
Con Amor præst for færinger i Danmark

Tirsdag den 13. december kl. 14.30

Julehygge
December byder på den traditionelle julehygge i krypten. Juniorkoret medvirker.
Vi skal synge julens sange, der vil være
leg og julefortælling. Ved Hanne Dahl.

Tirsdag den 14. februar kl. 14.30
Kærlighedens veje og vildveje
- På sporet af en slægts historie igennem
200 år - med psykoterapeut og teolog
Christian Højlund

Tirsdag den 10. januar kl. 14.30

På rundtur i Kirkens Korshærs
sociale arbejde i Aalborg
Denne eftermiddag får vi besøg af leder af
Kirkens Korshærs Skurby Carsten Sillebak
Andersen og leder af Kirkens Korshærs Børne- og Familiearbejde Lene Højland Laursen,
som vil fortælle om mødet med udsatte børn,
unge og voksne i og omkring Aalborg.

SOGNEEFTERMIDDAGE I BUDOLFIS KRYPT

SOGNEEFTERMIDDAGE I BUDOLFIS KRYPT

Et meget stort familiearkiv med bl.a. 4000
breve har gjort det muligt for Christian
Højlund at krydse grænsen mellem liv og død
for at slå sig ned i de stuer, på de marker, ved
de sygesenge, på de rejser, i det lønkammer,
til de koncerter, som arkivet har gjort helt
nærværende for ham. Det er der kommet en
bog ud af Nu siger jeg lige noget, hvis disposition er bestemt af en større samling kærestebreve, der åbner døren til fire forskellige
ægteskaber og dermed til fire vidt forskellige
skæbnefortællinger. Fyldt med tro og tvivl,
lidenskab og svigt, ensomhed og fællesskab.
Og med musikken som den formildende og
forsonende kraft, der strømmer fra generation til generation. Kom og lyt med.
SOGNEEFTERMIDDAGE I BUDOLFIS KRYPT

BABYSANG & VOKSENSNAK
ANNA VESTERGAARD & HANNE DAHL
For forældre på barselsorlov
og deres babyer
I foråret fortsætter vi med Babysang &
Voksensnak - stadig fra kl. 10.00-12.00 –
den 6. februar, 6. marts, 27. marts og 1. maj
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.
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.
Medbring et tæppe som din baby kan ligge på.
Der vil være kaffe, te, vand, frugt og boller.
Det er gratis at deltage.
Vi beder dog om tilmelding på
www.folkekirkenshus.dk.

FÅ BESØG AF

PRÆSTEN
Længe før telefonens og internettets fødsel
var det ret almindeligt, at præsten dagligt
gik tur i sognet og kiggede ind til de sognebørn, der var syge, triste eller “bare” kom
forbi for at hilse på; måske for sammen at
drikke en tår kaffe og få en snak om løst og
fast. En sådan visit kaldes i kirkesprog for
et husbesøg.
Et husbesøg er for livets skyld og handler
derfor hverken om mission eller omvendelse. Det fortælles, at en gammel kone
for mange år siden fik besøg af den lokale
præst, og det var hun sådan set rigtig glad
for. Men da præsten foreslog, at de skulle
synge en salme, svarede hun, at det kunne
han gøre med og for sig selv, så ville hun gå
ud og lave kaffe til dem.
Så har du brug for en snak om sorger eller
glæder, eller hvad der ellers hører livet til
så kontakt en af sognets præster. Præsten
er underlagt tavshedspligt og lægger gerne
ører til alt, du ringer eller mailer bare.

Budolfi Kirke åbner igen 1. søndag
i advent, den 27. november kl. 10
Vi har måttet undvære vores kirke, da den skulle restaureres.
Kom og vær med til en festlig genåbning af byens domkirke.
Alle vores kor medvirker. Efter gudstjenesten vil der være
kirkekaffe og godteposer til børnene.
Vel mødt Menighedsrådet
ved Budolfi Kirke
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