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Indbydelse til forårsmøde i Århus Stifts Menighedsrådsforening 
mandag d. 4. marts 2019 kl. 19.00 på 

Diakonhøjskolen, Lyseng Alle 15, Højbjerg 

 

Program: 

Kl. 19.00-19.15: Velkomst ved formanden og aflæggelse af regnskab for 2018 ved kassereren. 

Kl. 19.15-20.30: Forstander Jens Maibom Pedersen: Diakoni – mod til at se verden som den er. 
 

    

Diakoni betyder tjeneste, stammer fra vores bibel og er én af kirkens hovedopgaver. 
Diakonien er kirkens gang på jord - det er dens blik for mennesker i udsatte positioner.   
Derfor er det vigtigt, at have modet til at se verden som den er - og hele tiden huske på, at man ser mere end det man 
umiddelbart ser. 
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Foredraget går bag om diakoniens væsen og dens virkningshistorie - og indkredser en række af tidens udfordringer til det 
diakonale arbejde og folkekirken. 
Foredragsholderen har været forstander på Diakonhøjskolen siden 2007 og er ulønnet hjælpepræst ved Frederikskirken i 
Skåde. Han er formand for Danske Diakoniråd og KFUMs Sociale Arbejde og er medlem af regeringens Frivilligråd. 
 

Kl. 20.30-21.00: Kaffepause. 

Kl. 21.00-22.00: Koncert med Anne Dorte Michelsen og 2 musikere. 

   

Anne Dorte Michelsen har sat sit helt personlige præg på dansk musikliv i flere årtier og er en af Danmarks kendteste 
kvindelige sangere og sangskrivere. Hun er blevet kaldt "Hverdagens blide besynger", men hendes pen har også en 
skarphed, og hendes koncerter et spænd fra nænsom inderlighed, over overrumplende satire til ”fuld fart frem”. 

Anne Dortes sange er aldrig stivnet, men har skiftet retning - fra pop til ballader, fra melankoli til humor og tilbage igen. 
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Teksterne rummer så stærke signalementer af hverdagen, kønnene og kærlighedens betingelser i vores samtid, at 
hun står tilbage som en af vor tids mest betydningsfulde, danske sangskrivere. 

Den danske forfatter Dorthe Nors skrev i anledning af udgivelsen af Anne Dorte Michelsens seneste album: 
"Det er enkle sange, sange uden ironi og manerer, og båret af et ønske om at møde nogen. Finere kan det næsten ikke 
være, og det er ikke tilfældigt at de fleste danskere kender Anne Dorte Michelsens sange - og kan, og vil, synge med. 
Sangene vil én noget, og rækker melodisk ud efter en, og så pludselig står man der i sit køkken og synger med på 
omkvæd om savn og lykke midt i livet. Det er et sjældent og fint møde, modent og nøgent. Og så dette: At få det svære til 
at virke let er den vanskeligste kunst af alle. Anne Dorte Michelsen er en mester i den.” 

 
Praktiske oplysninger: 

 
Af hensyn til serveringen bedes de enkelte menighedsråd foretage samlet tilmelding med angivelse af 

deltagerantal senest mandag d. 25. februar 2019. 

Tilmeldingen skal ske skriftligt til kassereren (Birte Giedekier) pr. e-mail: birte.g@webspeed.dk med oplysning om 

menighedsrådets navn, adresse og antal personer. 

Billetter a kr. 75,- (deltagergebyr inkl. kaffe) kan afregnes ved bankoverførsel til  

reg. nr. 2264, kontonr. 6278400520 senest d. 25. februar 2019. Ved benyttelse af Netbank bedes I huske tydelig 

angivelse af afsender. 

Ledsagere, kirkefunktionærer og andre interesserede er også velkomne. Enkeltpersoner kan altså også blive 

medlemmer. 

På bestyrelsens vegne    

Villy Schmith, sekretær 
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