i Vejle Provsti EFTERÅR 2019

Arrangør:
Menighedsrådene i Vejle Provsti
Alle er velkomne - også til enkelte arrangementer

Kl. 10.00: Kirkehøjskolens 25 års jubilæum
Kl. 10.15: LiseLotte Wiemer, sognepræst, forfatter og anmelder
»Forsoning i praksis - om ikke-vold og de drømme, der aldrig slukkes«
Med udgangspunkt i en række personlige oplevelser fra rejser i USA og Sydafrika, samt Martin
Luther Kings bevægende dagbog ’Da Gud tog bussen - 382 dage der ændrede verden’ indkredses
drømme og visioner, der ligger til grund for tanken om kærlighed, forsoning og ikke-vold, som de
kommer til udtryk ved busstrejken i Montgomery 1956, den legendariske »I have a dream« tale
Det er kristendom i praksis.
Kl. 13.00: Jørn Moos. tidl. kriminalinspektør og Bo Weymann, tidl. medlem af
Blekingegadebanden
Tilgivelse - Blekingegadesagen i et kristendomsperspektiv
Jørn Moos og Bo Weymann har i en årrække holdt foredrag sammen om Blekingegadesagen.
Vægten har hidtil ligget på kriminalsagens detaljer, banden og politiet. Med tiden har der
udviklet sig et venskab mellem de to, der oprindeligt stod på hver sin side. Dette stiller naturligt
spørgsmålet: Hvordan kan en pensioneret kriminalinspektør blive ven med en tidligere politisk
storkriminel? Svaret har involveret eksistentielle erkendelser og begge har trukket på kristne
værdisæt og kristendommens grundlæggende indhold.
Kl. 10.00: Hans Vium Mikkelsen, cand.teol, rektor for FUV
»Forsoning og tilgivelse«
Forsoning udgør kristendommens DNA - både hvad angår forholdet mellem Gud og mennesker,
og i forholdet mellem mennesker. Med udgangspunkt i mine erfaringer fra Nordirland vil jeg
tage jer med ind i nogle teologiske overvejelser over forholdet imellem forsoning og tilgivelse -

Kl. 13.00: Doris Ottesen, cand. teol. og exam. art. genfortæller af store klassiske romaner
»Guds barmhjertighed og menneskenes«
Med afsæt i den svenske forfatter Kerstin Ekmanns romantrilogi »Ulveskindet« - fortælles der om
et menneske, der kommer i tvivl både om Guds barmhjertighed og om sin egen evne og vilje til
at vise barmhjertighed, og som bliver tvunget til at stille sig selv det spørgsmål: Er der en direkte
sammenhæng mellem de to?

Kl. 10.00:

Carsten Porskrog Rasmussen, enhedsleder, Historie, Museum Sønderjylland
»Fjendskab til forsoning - 200 års grænselandshistorie«
Sønderjyllands historie er noget helt særligt, hvor sprog og kulturer mødtes. 1800-tallets
demokratiske og nationale bevægelser rystede imidlertid det gamle hus. Danske og tyske
liberale havde visioner - om enten et demokratisk Danmark til Ejderen eller et demokratisk
Slesvig-Holsten. Det blev ikke nogen af delene. En stor dansksindet befolkning i nord holdt
i 1920 fast ved, at de ønskede noget andet. Ved en folkeafstemning i 1920 skabtes den
nuværende grænse, som siden 1955 er blevet bekræftet og styrket af, at Danmark og Tyskland
er partnere og allierede.

Kl. 13.00:

Karsten Auerbach, billedkunstner
»HVA’FOR-NÅDE?« Hvordan ser forsoning og tilgivelse egentlig ud?
Billedkunstner Karsten Auerbach har i over 20 år taget kunsten med ud, hvor den normalt ikke
kommer, for at undersøge, om den kan gøre en forskel: Fra fabrikkernes betongulve, sygehuspersonalets pauserum til direktørgangenes tæpper, på hospice og i kirker. Han laver kunstworkshops,
hvor deltagerne tænker og taler deres samarbejde og problemer igennem, mens de laver malerier
vi undgår, at det kommer så vidt.

- i en verden af uforsonligheder?
Skal man tage den politiske, kulturelle og religiøse retorik bogstaveligt, som
vi hører og ser den udfoldet i nyhedsstrømmen, så syner det af en uforsonlig
verden. Det er en kendsgerning, at hvor mennesker er involveret med hinanden
af folk og nationer. Historien såvel som nutiden fremviser mange eksempler.
Hvad tænker vi om denne kendsgerning? Hvad betyder begreber som »tilgivelse
og forsoning?« Er det muligt at bringe disse begreber i anvendelse, og hvordan
har man gjort det historisk, og kan vi lære noget af det?
Kirkehøjskolen har indbudt en række kompetente foredragsholder til at give
deres bud på efterårets tema.
Ønskes nyhedsbrev tilsendt kan tilmelding ske ved Kirkehøjskolens møder.
Kirkehøjskolens program kan ses på vejleprovsti.dk hjemmeside under
opslagstavlen.
Yderligere information kan fås på kirkehøjskolens mail:
kirkehojskole.vejle@gmail.com

Kirkehøjskolens foredrag holdes i Mølholm Sognehus på Niels Skousvej
13 A, 7100, Vejle.
Tilmelding skal ske på Vejle Provstis hjemmeside under fanebladet Kirkehøjskolen https://www.vejleprovsti.dk/ eller på telefon: 2547 1000 hvis
du ikke har netadgang.
Obs! tilmelding KAN IKKE ske til kirkekontoret i Mølholm Sogn.
Husk tilmelding senest en uge før for at være sikker på en plads tilmeldingen er bindende.
Betaling sker samtidig med tilmelding på konto: 7244 1255048 med
tydelig angivelse af navn/navne og telefonnr.
Priser: Alle foredrag - 3 højskoledage uden frokost kr. 300
Alle foredrag - 3 højskoledage inkl. frokost og kaffe kr. 510
Et enkelt foredrag uden frokost kr. 60
Et enkelt foredrag med frokost og kaffe kr. 130
En hel dag med frokost og kaffe kr. 190
Arrangør Vejle Provstis Kirkehøjskole ved formand Verner Helwig Pedersen mailadresse vhp@km.dk
Bestyrelsen består derudover af: Gitte Sandager Bjerre, Mads Djernes, Birthe
Enggaard Jensen, Kirsten Meyer Rokkjær, Karen Sundbøll og Bodil Bach Henriksen

Forår 2020: 16. januar - 20. februar - 19. marts

