18. marts: "På sangtur gennem Danmarkshistorien...”
v. Annelise Søndengaard, valgmenighedspræst i Klim
Hannæs Valgmenighed
Det kan være svært for os i dag at forestille os, hvordan
det var, da vi mistede Sønderjylland efter krigen i 1864.
Men når vi synger ”Det haver så nyligen regnet”, så forstår vi, hvad de led, og hvad det betød. Sådan kan vi synge forståelsen ind i os med sangbogen.
En anden måde at fortælle på.
Denne aften vil vi både synge og høre fortællinger fra
Danmarkshistorien. Vi skal til ”højskoleforedrag” med
sange og anekdoter, dejligt
klaverspil og lun humor.
I Århus Stifstidende skrev
de, da Annelise holdt som
præst i Århus Stift, at tidligere Biskop, Kjeld Holm, omtalte hende som stiftets bedste
prædikant, at Jan Lindhardt
kaldte hende ”Danmarks
Tredje Teologiske Fakultet”,
og at hun er blød og fuld af
indfald og billeder og skæve
vinkler.
What’s not to like? - det
bliver en go’ aften!

7 aftener med fællessang
Flyv med, når vi flyver ind og ud i
verden på sangens vinger!

7. januar: "Fællessang og fællesskab…"
v. Stine Isaksen

21. januar:
”En sang si’r mere end tusind ord...”
v. Jesper Kallesøe

4. februar:
"Hold mund og syng..."
v. Kristian Mogensen

18. februar: ”Randers - Svankjær t/r…”
v. Bart Kris Lieve Vanden Auweele

4. marts: ”Blomsten er rød - kan man synge
Hausgaard?”
v. Kristian Mogensen

1. april: ”Eventyr fortalt for voksne…”
v. Troels Laursen, sognepræst Ullits
Aftenen er en rejse med en god håndfuld af H.C. Andersens kendte og mindre kendte eventyr om, at alting
altid ender med ingenting, og hvad så?
Det er eventyr fortalt til voksne ører. Og dertil en sang
eller fire.
Vi har før haft Troels Laursen på besøg. Han er en fremragende og
levende fortæller,
og han har afgjort
stået for en af de
bedste og sjoveste aftener, vi har
haft i sognehuset..
Så han bliver
go’ at slutte vores
sangaftener af
med!

18. marts:
”På tur gennem Danmarkshistorien ..."
v. Annelise Søndengaard

1. april: ”Eventyr fortalt for voksne..."
v. Troels Laursen

Menighedsrådet for Klitsognene
inviterer alle til sangaftener i
Sognehuset i Svankjær.
Vi ses

Syv aftener med fællessang i
sognehuset i Svankjær.
Hver anden mandag kl. 19:00.
Fra den 7. januar
til den 1. april 2019.

En sang si’r mere end tusind ord...
Velkommen igen til vores række af sangaftener i
sognehuset. Det er nu syvende sæson, og hvor er det
fantastisk, vi kan fylde sognehuset med folk og fællessang år efter år. Dejligt.
Fra starten, siden forhenværende organist, Kirsten
Madsen, i sin tid startede traditionen, har aftenerne
taget udgangspunkt i Højskolesangbogen. Det gør de
sådan set stadigvæk. Men den danske sangskat er
mere og rigere end sangene i Højskolesangbogen, så
vi foretager også afstikkere fra den.
I år har vi planlagt syv aftener, og som det fremgår
af programmet her, er det et varieret program med
noget for enhver smag.
Så har du lyst til uhøjtideligt og fornøjeligt samvær,
fortælling og fællessang, så tag en ven i hånden, smør
stemmen, og mød frejdigt op. Alle er velkomne.
Alle aftener starter klokken 19:00 og slutter klokken
21:00. Det koster 20 kroner, men så får du også kaffe
og brød i pausen.
Kom og syng med!
Velkommen til sangaftener i Klitsognene 2019

7. januar: "Fællessang og fællesskab…”
v. Stine Isaksen, formidler og redaktør ved
Videncenter for Sang, cand. mag.
Den første aften i
denne sæson kan
vi ikke starte
bedre end med
Stine Isaksen, som
har været redaktør på bogen
”Fællessang og
fællesskab”, som
udkom i foråret
2018...

… Stine Isaksen er formidler og redaktør ved Videncenter for Sang, og hun vil kunne fortælle os om, hvad
forskningen har at sige om fællessang; hvad fællessangen
giver af mening, identitet og betydning for fællesskabet.
Og når hun så både kan gøre det klogt, ungt og folkeligt,
så kunne vi næppe ønske os en bedre indledning til årets
sangaftener.

21. januar: "En sang si’r mere end tusind ord!”
v. Jesper Kallesøe, tekstforfatter og tidligere
seminarielektor, Nr. Nissum
...og derfor er det godt at synge, når vores egne ord
ikke slår til, både om vores glæde og sorg, stolthed og
længsel, kærlighed og håb, værdier og tro. Så det vil vi
synge en række sange om fra både fortid og nutid, og
Jesper vil kommentere på dem undervejs.
Jesper Kallesøe har selv gennem sin tid som seminarielektor i Nr. Nissum været en
hovedkraft bag foredragsaftener med mere, og han har
samarbejdet en del med komponisten, Erik Sommer, som har
skrevet melodi til en del af
Jespers tekster.
Jesper Kallesøe er repræsenteret både i Højskolesangbogen
og i mange andre sangbøger
med nogle dejlige sange, så det
er med stor glæde, vi ser frem
til, at han - med humor og vid kommer og præsenterer både
sine egne og andres sange.

4. februar: ”Hold mund og syng…”
v. organist, Kristian Mogensen
… pyha, det lyder voldsommere, end det er. Bare rolig.
Det bliver en aften, hvor vi først og fremmest skal synge
en masse sange. Kristian sidder ved klaveret, og så synger vi de sange, som de fremmødte har allermest lyst til at
synge lige netop den aften.
Så er der nogen, som har en sang, de synes, vi skal synge - og har de måske en god grund til, at vi skal synge
den – så synger vi den og hører den gode historie, der er
knyttet til sangønsket.

18. februar: ”Randers - Svankjær t/r…”
v. sognepræst, Bart Kris Lieve Vanden Auweele
I slutningen af 2018 flyttede Bart til Randers. Nu
har han to timers kørsel mellem hjem og arbejdssted. I to timers stilhed kan man tænke mange tanker, især når man kører igennem et landskab, der
har været inspirationskilde for mange forfattere.
Velkommen til en rejse i selskab med bl.a. Jakob
Knudsen, H.C. Andersen, Jens Smærup Sørensen og
Svankjærs egen digter
Henry Mikkelsen
(”Stål”) – og selvfølgelig og især i selskab
med Bart.
Velkommen til en
sangaften om afstand
og nærvær – om alt det,
der gør hele køreturen
værd at tage.

4. marts: "Blomsten er rød - kan man synge Hausgaard?”
v. organist, Kristian Mogensen
Kan man synge Hausgaard? Jo, det kan man godt.
Enten kender du sangene i forvejen, ellers er melodierne ofte så ”nemme”, at vi har lært dem, inden vi
er nået til sidste linje af første vers.
Er det værd at synge Hausgaard? Jo, det er det helt
bestemt. Hausgaard har selvfølgelig sin humor og
ironi og sit politiske bid, som vi kender ham fra hans
shows, men han er også en gribende historiefortæller i visens form. Vi skal synge nogle af hans fine,
indlevende portrætter af
almindelige, jævne eksistenser, og vi skal synge
med ham, når han fortæller
om, når vi glider væk fra
hinanden, om længsel, og
når samtalen forstummer.
Det er noget helt andet
end højskolesange, men
helt sikkert lige så meget
værd at synge… Velkommen til både en gribende
og morsom aften.

