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Indbydelse til forårsmøde i Århus Stifts Menighedsrådsforening 
mandag d. 2. marts 2020 kl. 19.00 på 

Diakonhøjskolen, Lyseng Alle 15, Højbjerg 

 

Program: 

Kl. 19.00-19.15: Velkomst ved formanden og aflæggelse af regnskab for 2019 ved kassereren. 

Kl. 19.15-20.30: Lai Sørensen: ”Danske Veteraner m.m.” 
 

    

Lai Sørensen ønsker at holde et foredrag for os, hvor han vil tage os i hånden fra hvor hans rejse begyndte med forsvaret 
og igennem hans udsendelser. Det er nemt at være ung og eventyrlysten uden rigtig at vide konsekvenserne på 
hjemmefronten. Han vil dele ud af sine aha oplevelser, gode som dårlige. Han vil også rigtig gerne dele sin passion 
omkring veteranverdenen og hvilke tiltag der eksisterer og hvordan Veteranhjem Midtjylland er en del af svaret. 
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Kl. 20.30-21.00: Kaffepause. 
 
Kl. 21.00-22.00: Koncert med Anne Odgård Kvintet 
Anne Odgård Eyermann (vokal), Jesper Jeppesen (guitar), Peter Just (piano), Ulrik Hoffmann Bøegh (bas), Rune 
Eyermann (trommer) 

  

    

Anne Odgård skriver sange om menneskelivet. Små musikalske beretninger, der kredser om mellemmenneskelige 
relationer, tro, fællesskab, savn, skæbneflugt, teenagekærlighed og meget andet. 
I jazzkvintettens fortolkninger opstår et livskraftigt møde mellem popmelodiens enkelhed og jazzens legende 
improvisationer og det harmonisk krydrede. 
Kvintetten har gennem et årelangt samarbejde spillet en lang række koncerter og fundet frem til et udtryk, der styrker 
fortællingen i teksterne og fylder koncertrammerne med stemningsfuld atmosfære. 
Undervejs i koncerten synger vi et par fællessange. 
(Anne Odgård er sanger, kirkemusiker og komponist og sidder i redaktionen på den 19. udgave af Højskolesangbogen) 
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Kl. ca. 21.45: Afslutning ved formanden. 

Kl. 22.00: Mødet er slut.      

Praktiske oplysninger: 

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

deltagerantal senest mandag d. 24. februar 2020. 

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. 24. februar 2020. 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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