Det sker i Lystrup, Elsted og Elev Kirker
LYSTRUP SOGN
Adventskoncert med Lystrup Kirkes pigekor og ungdomskor
Søndag den 3. december kl. 17.00
Pigekoret har netop deltaget i en Lutherkoncert i Lisbjerg kirke med Sigurd Barrett, som har skrevet en række sange i anledning af reformationsjubilæet. Pigekoret vil synge nogle af disse sange ved adventskoncerten. Ungdomskoret vil synge både klassiske og rytmiske julesange
samt to arrangementer af salmer, der har tekst af Martin Luther. Korene
ledes af Lars Nabe-Nielsen.

ELSTED SOGN
Højskoleforeningen 8520 og omegn
Foredrag om Niels W. Gade ved cand.mag. Peer Kjær Andersen
Tirsdag den 5. december kl. 19.30
I aftenens foredrag med titlen ”Niels W. Gade berømt, glemt og genopdaget” vil Peer Kjær Andersen koncentrere sig om nogle væsentlige vendepunkter i den danske komponists liv og produktion, illustreret med eksempler på hans værker. Efter foredraget vil der være julerier. Prisen
for ikke-medlemmer er 40 kr. for foredrag og juletraktement.

LYSTRUP SOGN
Advents- og vinterkoncert med Lystrups rytmiske kor Blueser og Ballader
Onsdag den 6. december kl. 19.30
Koret vil synge livsglade sange på både dansk og engelsk, der bevæger sig fra
sarte nordiske klange over pop og soul til jazzede harmonier. Flere af sangene
er arrangeret netop til Blueser og Ballader af korets dirigent Tina Buchholtz.
Fællessangen er en central del af julens traditioner, hvorfor vil der blive rig lejlighed til at synge med ved koncerten.

ELSTED SOGN
Nørkleklubben - juleafslutning
Torsdag den 7. december kl. 14.00
Denne eftermiddag holder vi juleafslutning i Nørkleklubben. Vi skal julehygge, snakke, spise æbleskiver og ikke mindst nørkle sammen. Vel mødt til en hyggelig eftermiddag i juleriets tegn.

ELEV SOGN
Syng julen ind
Torsdag den 7. december kl. 19.30
Elev kirke får besøg af en kvartet af unge aarhusianske sangere, der for
og sammen med publikum vil synge en perlerække af danske julesange
og engelske Christmas Carols, der helt sikkert vil få julestemningen frem i
de fleste. Efter koncerten er der mulighed for et glas gløgg i våbenhuset.
Kvartetten udgøres af Charlotte Duholm, sopran, Anne Henriksen, alt,
Søren Bormann, tenor, orgel og klaver samt Mikkel Baungaard Thomsen,
bas.
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