
Indbydelse til indvielsen af
Aarhus Domsogns sognegård

Skt. Clemens Gård
Kannikegade 12

Søndag d. 15. juni kl. 10 - 14.30



Aarhus Domsogns Menighedsråd indbyder hermed alle venner af dom-
kirken, samarbejdspartnere, repræsentanter fra region, kommune og 
kirkeliv samt andre interesserede til en festlig dag, hvor vi glæder os til at 
vise vores nye sognegård - Skt. Clemens Gård - frem. 

Vi håber på, at rigtig mange vil se, hvad huset har at byde på og være med 
til at markere starten på mange gode og indholdsrige aktiviteter og møder 
i Skt. Clemens Gård.

Som man kan se i programmet, vil indvielsen bestå af flere selvstændige 
dele. Der er noget for enhver smag! Vi håber dog, at mange har lyst til at 
deltage i hele programmet. 

Deltagelse i receptionen kræver dog tilmelding til kirkekontoret.

Velkommen!

Aarhus Domsogns Menighedsråd



PROGRAM

10.00:  Højmesse i Aarhus Domkirke 
  v/ Sabine Bech-Hansen
  
  Domorganist Kristian Krogsøe, Aarhus Domkirkes Kantori, 
  Skt. Clemens Drengekor, Domkantor Carsten Seyer-Hansen

11.45: Reception i mødesalen på 1. sal, Kannikegade 12.
  Indvielsestale v/ biskop Kjeld Holm
  Musikalske indslag
  En lettere servering

13.00: Åbent hus i Skt. Clemens Gård
  
  I gården åbner Domkirkens Bar Clemens som pølsevogn for  
  en dag. Desuden serveres husets egen øl. 
  
  Musikalsk underholdning v/ Anne Kraglund

13.30: Aktiviteter i huset:
  
  Mødesalen (1. sal):
  Fællessang. Vi indvier vores nye højskolesangbøger akkompag- 
  neret af domorganist Kristian Krogsøe.
    
  Konfirmandlokalet (2. sal):
  Causeri v/ Marie Vejrup Nielsen, lektor og leder af Center for  
  SamtidsReligion: ”Nye begyndelser. Kan man flytte kirken?”
    
  Sangsalen  (3.sal):
    Åben kor-øvning v/ Carsten Seyer-Hansen og kirkens kor.

  Bar Clemens er fortsat åben i gården.

14.30: Tak for i dag.

Alle er velkomne! Husk tilmelding til receptionen senest d. 10 juni på 
tlf.  86 20 54 00 eller mail: ehp@km.dk. 
Giv besked, hvis der ønskes børnepasning under receptionen.

Ønsker man at påtænke domsognet med en gave i dagens anledning, be-
der vi om et bidrag til vores menighedspleje: 
Reg. nr. 2251, Konto: 95 1020 4897.




