
Studenterpræsterne Aalborg tilbyder hjælp og vejledning, 
når du tumler med personlige, studiemæssige, sociale eller 
eksistentielle spørgsmål. Alle studerende på AAU og UCN kan 
benytte os.

Vi har absolut tavshedspligt, fører ingen journaler og har nor-
malt kun kort ventetid. Alle samtaler er gratis.

Kontakt:
Studenterpræsterne Aalborg
AAU: Kroghstræde 3, indgang C, lokale 4.246, 9220 Aalborg Ø
Studenterhuset: Gl. Torv 10, 9000 Aalborg
Telefon 40 34 90 96 (Lene) - 2498 4670 (Nanna) 
praesten@adm.aau.dk 

www.praesten.aau.dk 

Gratis samtaler og 
samtaleforløb om de 
svære ting i livet...

Gudstjenester ved
Studenterpræsterne
8. januar kl. 10:00 i Budolfi Kirke v. Nanna Holm
 
22. januar kl. 10:00 i Budolfi Kirke v. Lene Graarup

12. februar kl. 16.30 i Klosterkirken v. Nanna Holm
 
19. februar kl. 16:30 i Klosterkirken v. Lene Graarup
 
12. marts kl. 16:30 i Klosterkirken v. Lene Graarup

19. marts kl. 10:00 i Budolfi Kirke v. Nanna Holm

6. april kl. 17:00 i Budolfi Kirke v. Nanna Holm 
Skærtorsdag med fællesspisning

9. april kl. 16:30 i Klosterkirken v. Lene Graarup

23. april kl. 16:30 i Klosterkirken v. Nanna Holm 

30. april kl. 10:00 i Budolfi Kirke v. Lene Graarup

7. maj kl. 16:30 i Klosterkirken v. Lene Graarup
 
21. maj kl. 10:00 i Budolfi Kirke v. Nanna Holm

Vild med naturen? – kom med ud og smag på den! 
Onsdag den 12. april kl. 16-18

Studenterpræsterne inviterer – sammen med naturvejleder Esben 
Buch – ud på en skøn tur i Aalborgs bynære natur, Østerådalen. Her 
skal vi opleve og nyde naturen og høre om det unikke område, som den 
bynære natur er. Undervejs vil vi få blik for, hvilke planter der gror her 
tæt på os, og hvad vi kan bruge dem til. 
Der vil være mulighed for at samle vilde, forårsfriske, spiselige planter, 
som du kan tage med hjem og bruge i dit eget køkken. 
Gå naturen og foråret i møde tæt på din by – det kræver ingen særlige 
forudsætninger at være med. 

Sted: Vi mødes ved ”Infohuset” i Østerådalen, adresse: 
Over Kæret 16, 9000 Aalborg. Turen starter kl. 16:00.  
Offentlig transport: Bus nr. 1 og 16 går til stoppestedet ”Østerådalen”. 
Påklædning: Efter vejret. Deltagelse er gratis.

Come join the Greyfriars for Easter! 
The University Chaplains cordially invites you to a special pre-Easter Celebration
Tuesday, April 4th, at 19:00

in the ruins of the ancient Greyfriars monastery in Aalborg. Join us for a special 
celebration with prayers and music inspired by the Greyfriars. Plus, there will be 
info about a really interesting part of Aalborgs history. 
Just show up at the elevator outside Salling in Algade, no later than 18:45, and 
we will walk together to the museum. The service lasts approximately one hour. 
Admission is free.

Kom og vær med til studenterpræsternes traditionelle, men anderledes påske-
optakt, 3 meter under jorden, i Gråbrødrekloster Museet. Vi mødes uden for 
elevatoren på Algade ud for Salling, kl. senest 18:45, og følges ned i museet. 
Arrangementet holdes på engelsk, og alle er velkomne. 
Der er gratis adgang.

FORÅR23
STUDENTERPRÆSTERNE FORÅR 2023

Et nyt semester er på trapperne og om ganske kort tid vil foråret trække 
os ud i byens gader og parker. Lys, ny begyndelse, nyt håb og ny skabelse 
vil stå skrevet i hvert et lille grønt blad og spirende frø. 
Studenterpræsternes program følger bevægelsen og åbner semesteret 
med en original elektroakustisk orgelkoncert i Budolfi Kirke, hvor et digi-
tal remix på stedet skaber en ny koncert, blot i den anden ende af kirken. 
Senere på foråret er der mulighed for at komme helt tæt på nyskabel-

sen, når vi følger en kyndig naturvejleder ind i Østerådalen og hører om 
vildtvoksende og spiselige urter, planter og blomster, som kvit og frit kan 
sankes og tages med hjem. Ind i mellem musik og natur bobler som altid 
de filosofiske saloner og deres nyskabende og vedkommende samtaler 
på Café Frederiksberg.  Kig nærmere på programmet, kom og vær med, 
og lad dig inspirere til et lyst og grønt forår.

Northern Winter Beat 
Åbningskoncert i Budolfi Kirke 
ved Maria W. Horn og Mats Erlandsson
Torsdag den 26. januar kl. 20.00-21.30
Den sidste weekend i januar bliver Aalborg by atter midtpunkt for årets Northern Winter 
Beat, som er kendt for sit udbud af nyskabende musik af kunstnere fra både det hjemlige 
og internationale musikmiljø. Festivalen blæses i gang med et brag af en elektroakustisk 
orgelkoncert i Budolfi Kirke, hvor svenske Maria W. Horn præsenterer 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. 
Maria Horns kompositioner er minimalistiske i deres struktur og hun udnytter elektronik i 
en syntese med orglet på en måde så musikoplevelsen bliver noget ud over det sædvan-
lige: 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

MARIAWHORN

Med inspiration fra 1920’ernes salonsamtaler i Paris inviterer Studenterpræsterne 
Aalborg  i samarbejde med en række af byens præster også i foråret 2023 til Filosofiske 
Saloner på Café Frederiksberg. 

Filosofiske saloner er spændende og hyggelige aftener sammen med mennesker, du 
ikke (nødvendigvis) kender, og hvor der er højt til loftet og plads til de store tanker. Med 
samtalesalonerne tilbyder vi et rum for intensive og eksistentielle samtaler om livet, med 
interessante oplægsholdere, der kommer og sætter samtalen i gang.

Rammerne er 1. sal på Café Frederiksberg, Hadsundvej 1B, der er som skabt til samta-
lesaloner. Rummet vil være stemt med musik og lys, og der vil være hygge, lidt mad og 
drikkevarer. Alt sammen: de udfordrende oplæg, spændende samtaler, hygge, lidt mad 
og drikkevarer for kun 50,- kr. pr. gang. Så vel mødt til såvel nye som ’gamle’ deltagere.
Køb billetter til dig og naboen på Facebook: Filosofiske Saloner i Aalborg.

Datoerne for samtalesalonerne i foråret 2023 er:
Torsdag den 2. februar kl. 19.30: Morten Ziethen: DANNELSE
Torsdag den 16. februar kl. 19.30: Mikkel Thorup: GRÆNSER
Torsdag den 2. marts kl. 19.30: Antje Gimmler: DEMOKRATI
Torsdag den16. marts kl. 19.30: Anita Naemi Holm: SYNLIGHED

filosofiske saloner

SMAG PÅ NATUREN


