
Alle foredrag foregår i konfirmand-
stuen i Velling præstegård: Velling 
Kirkeby 1.

Der tages entre: 75 kr. pr. foredrag 
inkl. kaffe og kage.  
Rabatkuponer kan købes: 200 kr. for 
alle tre foredrag. 

Velling Sogn
Foredragsrække 2019

Ånde, Røst og Vinger - mennesket lever af  Guds ord

Kunsten skal fortælle os, hvem vi er
Til årets reception i Gyldendal, sagde 
forlagets litterære direktør, Johannes Riis, 
blandt andet således: ”Kunsten har til alle 
tider gjort verden større for os, og det har 
den kunnet gøre, fordi den gav os vinkler 
at se verden fra. Det er ikke kun teater og 
film, der bliver til ved, at nogen optræder 
som en anden end dem, de er. Også 
litteratur opstår ved, at forfatteren sætter 
sig i andres sted og bringer deres forskel-
lige livs- og verdensopfattelser i spil med 
hinanden. Vi kan ikke undvære kunsterne 
til at fortælle os, hvem vi er”.  

Nej det kan vi ikke, og derfor har vi invit-
eret nogle eksempler herpå i skikkelse af 
en kunsthistoriker, to skønlitterære forfat-
tere, en teolog og et kor.
Vi glæder os til at præsentere forårets 
foredragsrække i Velling 2019: 

ÅNDE, RØST OG VINGER
- mennesket lever af Guds ord

Søndag den 3. marts 2019  
kl. 19.00 i Velling Kirke:
Vi afrunder foredragsrækken med en 
kirkekoncert med kammerkoret Gesta 
Danorum fra Holstebro. Også her er der 
en lokal Velling-forbindelse. 
Ved koncerten kommer koret omkring 
forår og påske og mere almengyldige 
satser. Der vil undervejs være både fælles-
sang og evangelium/prædiken.

Der tages ikke entre til koncert og  
gudstjeneste!

Kammerkoret Gesta Danorum:

Blev grundlagt i 1989 af organist ved 
Viborg Domkirke, Ole Brinth. Oprindeligt 
arbejdede koret udelukkende med dansk 
kormusik – heraf navnet, som betyder 
”Danernes Gerninger”, jf. titlen på Saxos 
Danmarkskrønike. Efter nogle år udvi-
dedes repertoiret, og i dag synger koret 
en bred vifte af såvel kirkelig som verdslig 
klassisk kormusik fra renæssancen og 
frem til i dag. Koret har også samarbejdet 
med andre kor om større værker, f.eks. af 
Brahms og Mozart. Korets nuværende di-
rigent hedder Jesper Fjord. Han er uddan-
net cand.mag. i musik og dramaturgi fra 
Aarhus Universitet og arbejder ved siden 

af korvirksomheden som gymnasielærer. 
Med forkærlighed for især kormusik 
fra det 19. og 20 århundrede arbejder 
dirigent og kor med at tilstræbe den skan-
dinaviske slanke og lyriske kortradition.

Bonusinfo: Dirigenten og præsten har 
gået i skole sammen.

Føden og klæden, og hus og hjem,
skulle Guds børn gå vild om dem?
Mennesket lever af Guds ord,
hjemme har børn, hvor fader bor.
O Gud ske lov!
(DDS 41)

Og sig det til hver fugl på jord,
og sig til alle englekor, 
hvis sang livsaligst klinger,
at du med dem i væddestrid
vil prise Gud til evig tid
for ånde, røst og vinger!
(DDS 10)



Torsdag den 17. januar 2019  
kl. 19.00
Kunsthistoriker, Kamma Overgaard Hans-
en, og forfatter, Stine Pilgård. 
Vi lægger ud med to, på hver deres måde, 
lokale kvinder. I sensommeren satte jeg 
dem stævne i præstegården og bad dem 
overveje, hvordan en foredragsrække 
med kunst og litteratur som omdrejning-
spunkt kunne se ud. Det kom der dette til 
lejligheden sammensatte foredrag ud af. 
Kamma og Stine vil belyse, hvordan kunst 
og litteratur kan give os sprog og billeder til 
at tale om vores til tider svære eksistentielle 
livsvilkår og om, hvad det i grunden vil sige 
at være menneske blandt mennesker. Med 
afsæt i emnerne ensomhed, livsfortællinger 
og tro udvælger de hver tre eksempler fra 
henholdsvis billedkunsten og litteraturen.

Kamma O Hansen:
Er cand. mag. i kun-
sthistorie og religion fra 
Aarhus Universitet. Var fra 
2012 museumsinspektør 
ved Horsens Kunstmuse-
um. Forsvarede i 2017 sin 
Ph.d. med titlen: ”Vi har 

ikke noget at sige, men vi gør det så kon-
centreret som muligt – om De Vilde Unge 
i dansk kunst i ’80’erne”. I dag er Kamma 
freelance kunsthistoriker og ekstern lektor 
ved Aarhus Universitet. Samtidig skriver 
hun artikler og bidrag til andre udgivelser.
Bonusinfo: Kamma tilbragte en skriveuge 
i Velling præstegård i forbindelse med sin 
Ph.d.-afhandling. 

Ånde, Røst og Vinger - mennesket lever af Guds ord

Stine Pilgård:
Er Cand. mag. i dansk 
og medievidenskab fra 
henholdsvis Aarhus og 
København og uddannet 
fra Forfatterskolen i 2010. 
Debuterede i 2012 med 
den anmelderroste roman 

”Min mor siger”. I 2015 kom ”Lejligheds-
sange”, som opnåede bestsellerstatus, og 
for hvilken hun var nomineret til læsernes 
bogpris i 2016. Stine er fascineret af men-
nesker og den måde, hvorpå de taler sam-
men og forbi hinanden. 
Bonusinfo: Stine går gennem verden med 
popcorn og cola. Hun bor nabo til højsko-
len sammen med Daniel, der også er forfat-
ter og lærer på højskolen. 

Torsdag den 7. februar 2019  
kl. 19.00:
Forfatter Jens Blendstrup.
Et af de emner, der bliver behandlet i 
foredragsrækken er livsfortællinger, og 
det er i det spor, Jens Blendstrup skal 
perspektivere og uddybe, hvad litteraturen 
kan hjælpe os med i vores forsøg på at 
leve med det livet er og gør ved os, og 
ikke mindst det, vi gør ved hinanden. Altså 
dette at leve med sin historie og om at 
om-/nedskrive den. Med udgangspunkt i 
romanen ”Gud taler ud” fra 2004 (filmatis-
eret i 2017 med Søren Malling i hovedrol-
len som Uffe, vil Jens Blendstrup fortælle 
sin historie og komme ind på, hvilken rolle 
litteraturen spiller for hans fortælling og evt. 
give eksempler herpå. Vær beredt! Jens 
Blendstrup er blevet kaldt litteraturens 
pølsemand. Humor, det groteske og sur-
realistiske kendetegner hans forfatterskab.

Jens Blendstrup: 
Er Cand. mag. i littera-
turhistorie og historie fra 
Syddansk Universitet 
(Odense). Har et hav af 
udgivelser med sig i sit 
efterhånden lange forfat-
tervirke. Det meste af 

hans forfatterskab rækker tilbage til hans 
opvækst i et parcelhuskvarter i Risskov i 
det nordlige Aarhus. ”Gud taler ud” er et 
humoristisk og nænsomt portræt af hans 
dæmoniske og samtidig også ukuelige 
fantast af en far. 
Ud over romaner har Jens Blendstrup 
også skrevet noveller, dramatik og tekster 
til lyrikgruppen, Frodegruppen40, med 
eksperimenterende litterært og musikalsk 
indhold. 
Bonusinfo: Jens betegner sig selv som 
villavejsvidne. Han har engang boet i 
”Villa Pølsely” på Amager, men bor i dag i 
Korsør.

Torsdag den 28. februar 2019  
kl. 19.00:
Teolog Mogens Lindhardt er netop i færd 
med at skrive på et projekt omhandlende 
brug af skønlitteratur i folkekirken, for 
eksempel præsters brug af litteratur i 
prædikenen, hvilket er oplagt i Velling! 
Hvad er fordelene? Og faldgruberne? 
Hvad bunder en eventuel modstand mod 
denne praksis i? Hvad kan skønlittera-
turen og forkyndelsen sammen? Når vi nu 
beskæftiger os med, hvad kunsten kan 
fortælle os – om os, er det oplagt at slutte 
af med, hvad prædikenen som kunstart 
kan bidrage med i denne sammenhæng. 
Der er ingen tvivl om, at kunsten åbner 
verden for os. Det samme gør det religiøse 

sprog ved at bibringe os en ekstra dimen-
sion til vores livs- og verdensopfattelse. 

”Kristendommen er det mest omfattende 
forsvar for mennesket”. (Mogens Lind-
hardt). 

I evangeliet er der altid andet og mere at 
sige end det, vi kan sige om os selv og 
hinanden. Det og meget mere vil Mogens 
Lindhardt sige os noget om

Mogens Lindhardt: 
Er ud af en rendyrket 
præstefamilie. Hans far, 
PG Lindhardt, var en af 
de såkaldte ”Århuste-
ologer”, som senere blev 
kendt for at ”afskaffe” det 
evige liv. Mogens’ bror, 
nu afdøde, Jan Lindhardt, 

var biskop over Roskilde Stift. Flere andre 
i den navnkundige Lindhardt-familie er 
også teologer/præster. Indtil for få år siden 
var Mogens rektor for Pastoralseminariet 
i København. Derefter var han teologisk 
rådgiver i Københavns stift, og i dag er han 
på papiret gået på pension. Men Mogens 
er en særdeles aktiv og produktiv mand. 
Han har skrevet adskillige bøger, artikler og 
projekter. Mogens underviser desuden i le-
delse og organisation inden for folkekirken, 
og han holder stadig foredrag, prædikener 
og lejlighedsvis taler rundt om i landet.
Bonusinfo: Mogens har et indgående 
kendskab til Velling, da han var mentor og 
tovholder på et efteruddannelsesforløb, 
der var tilknyttet embedet her ved ansæt-
telsen af en ny præst i 2012.


