STED:
Kirkehuset, Kirkepladsen 8a, 4690 Haslev
TID:
Alle møderne afholdes kl. 09.30-12.00
Pause med kaffe og brød kl. 10.30-11.00
PRIS:
Prisen for foredragsrækken inkl. kaffe og brød kr. 350,Enkeltforedrag kr. 75,- som indbetales forud til kirkekontoret.
NÆRMERE OPLYSNINGER:
Sognepræst Marie Rørbæk tlf. 56312431
Fhv. lektor på Haslev Seminarium Henning Nørhøj tlf. 40376268
15. maj 2020 Heldagsstudietur til Esbjerg
Tilmelding og betaling til turen sker særskilt.
Yderligere information og tilmelding fås fra begyndelsen af januar.

TILMELDING TIL KIRKEHØJSKOLE 2019/20
senest mandag den 2. september.
Navn:____________________________________________________
Adresse:__________________________________________________
Telefon:______________________ mobil:____________________
evt. E-mail:_________________________________________________
Afleveres sammen med betaling kr. 350,- til kirkekontoret,
Kirkepladsen 8a, 4690 Haslev
Eller gerne indbetaling på bankkonto tilhørende Haslev Kirke
Reg. nr. 49 55 / Konto nr. 000 922 8799
Mærk indbetalingen ”Kirkehøjskole 2018/19” og husk tydelig afsender.

Menneskesynet under forandring

KIRKEHØJSKOLE 2019/20

KIRKEHØJSKOLE 2019/20

Lørdag den 28. september 2019
Emne: Hvad er et menneske? Udvalgte træk af Bibelens menneskesyn
Foredragsholder: Henning Nørhøj, fhv. lektor
Menneskets værdi kan ikke måles eller vejes. Det er ikke et nummer eller et ”noget”, men dets
værdi hviler på, at det er skabt. Som skabt i Guds billede skal mennesket synliggøre, hvem Gud
er. Derfor hører spørgsmålet om, hvem Gud er også sammen med, hvad et menneske er. Sætter
Jesus niveauet for højt med sin fordring til menneskelivet? Fordringen om at elske sin næste er
ikke til forhandling iflg. Jesus. Til gengæld åbner fordringen for både kærlighed og tilgivelse.
Det menneskesyn, som kommer til udtryk i Paulus’ breve, er da også forankret i fællesskabet
som livsform.
Foredraget vil være en gennemgang af Bibelens mangesidige og komplekse skildring af mennesket, dets værdi, opgave - og muligheder på godt og ondt.
Lørdag den 9. november 2019
Emne: Mennesker i fængsel - præstens udfordringer, erfaringer og teologiske overvejelser
bag ringmuren.
Foredragsholder, fængselspræst Jesper Birkler
I det topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens afsoner de indsatte fængselsstraffe fra nogle
få år til livstid og forvaring. At være præst i denne sammenhæng rummer en række særlige udfordringer og indebærer nødvendige teologiske overvejelser omkring skyld og straf, håb og
længsel. Hvordan påvirker det et menneske at skulle afsone i et sådant fængselsmiljø med en
ofte lang dom for meget alvorlig kriminalitet? I foredraget fortæller Jesper Birkler om den ofte
barske hverdag blandt rockere og bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd
og terrordømte - en hverdag, som er meningsfuld og teologisk udfordrende!
Lørdag den 11. januar 2020
Emne: At være menneske er at være skyldig
Foredragsholder: Ruth Østergaard Poulsen, fhv. hospitalspræst
Ruth har været hospitalspræst i 19 år. Et af de temaer, der oftest dukker op i samtaler med mennesker i krise, er skyld, skyldfølelse, og skam, som måske er forklædt som skyldfølelse. Mange
oplever, at ingen vil lytte til skylden, men tværtimod forsøger at pynte på virkeligheden med
falsk trøst. Mangler folkekirken et rum, hvor det er lovligt at være det, man er: et fejlbarligt
menneske? Hvad er hjælpen, når vi oplever skyld, skyldfølelse og skam? Og hvad er tilgivelse
egentlig?
Lørdag den 22. februar 2020
Emne: At vælge sig selv – Søren Kierkegaard og eksistentialismen
Foredragsholder: Christian Hjortkjær, højskolelærer
At vælge sig selv er ikke noget let projekt. Og det er slet ikke rart. For det betyder, at man skal
vælge at stå ved den, man er, og hele sin historie. Derfor kommer spørgsmål om ansvar, pligt,
skyld og skam pludselig ind i billedet. Det skal vi blive klogere på ved at lade Søren Kierkegaard se de afgørende scener fra tegnefilmen Løvernes Konge, der forener det bedste fra Shakespeare med hele den jødisk-kristne tradition.

Lørdag den 21. marts 2020
Emne; Skærmens magi
Foredragsholder: Bent Meyer Sørensen, Professor v. CBS
Der var nogen, som blev elsket, andre måtte nøjes med digitale vuggestuer og tilfældig kærlighed. (Kim Larsen, De smukke unge mennesker)
Foredraget vil tage udgangspunkt i Bent Meier Sørensens seneste bog Skærmens magi. At træne modstandskraften i en digital tid. Det vil beskrive, hvordan vores liv er blevet fundamentalt
forandret på få år og pege på, hvilken ideologi eller ligefrem religion, vi importerer via skærmene.
Det vil også pege på de modstandsformer, som vi med udgangspunkt i kristendommen har trænet i tusindvis af år, og som har skabt den kultur, vi stadig bebor. I den står evnen til at være
alene, evnen til at gentage og evnen til at tale sammen helt centralt. Disse evner skal vi beskytte
og træne, hvis vi vil vinde kampen mod skærmens magi.
Lørdag den 25. april 2020
”Det grænsedragende menneske og den grænseløse nåde”. Om Karl Ove Knausgårds roman ”Min kamp”.
Foredragsholder: David Bugge, universitetslektor.
Sjældent har en bog givet anledning til så heftig en debat som den norske forfatter Karl Ove
Knausgårds storværk Min kamp. Romanen beretter om Knausgårds eget hverdagsliv fra hans
tidlige barndom med en streng far og en kærlig, fraværende mor og op til hans voksentilværelse
som digter og familiefar i Sverige. Bogen er ikke mindst et originalt forsøg på at indkredse
menneskets evindelige hang til grænser (hvad enten det er Kain, Hitler eller Knausgård selv) og
– i modsætning hertil – den grænsesprængende og altomfattende guddommelige nåde.

15. maj 2020 Heldagsstudietur til Esbjerg
Esbjergevangeliet er et imponer ende 40 meter langt vægmaler i malet på den buede væg,
der omslutter auditoriet på UC SYD. Værket er malet af maleren Erik Hagens i 2003-2005 som
en moderniseret bibelhistorie, der fortolker bibelen i billeder og tekst i et moderne sprog. Foredrag og fremvisning af kunstkonsulent Flemming Rendbo. Herefter vil vi spise frokost i den
nærliggende kantine.
Hjerting Kirke er tegnet af Alan Havsteen-Mikkelsen og blev indviet i 1992. Ud over sit ottekantede kirkerum og den smukke udsigt over Ho bugt udmærker den sig ved at have en altervæg og glasmalerier af Robert Jakobsen. Altervæggen består af en samling figurer lavet af skrot
fra Esbjerg havn. Det forkastede er blevet ophøjet.
Studieturen afgår med bus fra Haslev kl. 8.30 og returnerer sidst på eftermiddagen.
Tilmelding og betaling til turen sker særskilt.
Yderligere information og tilmelding fås fra begyndelsen af januar.

