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Indbydelse til efterårsmøde i Århus Stifts Menighedsrådsforening 
mandag d. 6. november 2017 kl. 19.00 på 

Diakonhøjskolen, Lyseng Alle 15, Højbjerg 

 

Program: 

Kl. 19.00: Velkomst ved formanden. 

   Kl. 19.05-20.30: Foredrag ved provst, tidl. flyverpræst Ole Rasmussen, Bøvling: ”Når korset får vinger…” 

  

Ole Rasmussen prædiker under 
en feltgudstjeneste i Mazar-e- 
Sharif i det nordlige Afghanistan, 
2015. 

Ole Rasmussen og Kronprinsesse Mary 
ved KFUM´s Soldaterhjem i Camp 
Bastion i Afghanistan, 2009. 
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Med udgangspunkt i 10 års tjeneste som flyverpræst (feltpræst ved flyvevåbenet) i verdens brændpunkter 2007-

2016, sætter han fokus på den brede opgave, de danske feltpræster står i, når de deltager i internationale 

missioner.  

Foredraget bliver krydret med anekdoter og billeder fra tjenesten som flyverpræst, herunder fortæller han om sin 

farfars historie som baggrund for sit eget engagement, ligesom mødet med forskellige personer fremhæves, lige 

fra den enkelte soldat til vidt forskellige VIP-personer, som for eksempel den danske kronprinsesse Mary.  

 

Kl. 20.30-21.00: Kaffepause.  

Kl. 21.00-21.45: Aftenens musikindslag er med guitaristen Kaare Norge. 

   

 
Kaare Norge er én af landets mest kendte og anerkendte instrumental-solister. Internationalt har han også opnået 
en stribe af flotte resultater, både i form af koncerter i meste af verden samt radio og tv optræden. Allerede som 
17-årig blev Kaare Norge elev på Musikkonservatoriet i Aarhus. 
  
Efter solisteksamen sagde cellisten og censor professor Erling Bløndal Bengtsson: ”Hvis vi kunne give dig 
karakteren 16, havde vi gjort det!”. 
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I aften spiller Kaare Norge et roligt program med værker af bl.a. Carl Nielsen, Mozart, Enrique Granados, svenske 
folkelige melodier, egne værker og egne arrangementer af kendte evergreens.  
 
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. 30. oktober 2017. 

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,- (betaling for kaffe og foredrag) kan afregnes ved bankoverførsel til  

reg. nr. 1931, kontonr. 6278400520 senest d. 30. oktober 2017. 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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