KIRKEHØJSKOLEN

i Vejle Provsti

FORÅR 2020

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

Kl. 09.30: Generalforsamling med kaffe
Kl. 10.30:
Håb forstået gennem det politiske venskab og fællesskab
Filosoffen Hannah Arendt skrev i lyset af Anden Verdenskrig om ondskab og de forskellige
niveauer af nedbrydning af det menneskelige fællesskab, som vi blandt andet så det i
nazimens kz-lejre. Hendes egen politiske tænkning var derfor en beskrivelse af et alternativ - et
håb for det politiske - hvori den politiske samtale foregår i en offentlighed, der er fælles, åben
og tilgængelig for enhver og hvori der er plads til stadig fornyelse og menneskelige muligheder.
Disse tanker om håb, fornyelse og politisk fødsel gennem samtale danner udgangspunkt for
seriens åbningsforedrag.
Kl. 13.00: David Bugge, ph.d. og lektor i teologi ved Aarhus Universitet,
hvor han blandt andet arbejder med forholdet mellem litteratur og kristendom
Forløsning under narkose - Karen Blixens tvetydige forhold til kristendommen
Store dele af Karen Blixens forfatterskab kan læses som ét langt opgør med kristendommen,
tidsskriftet Heretica. De savnede i Blixens øjne sansen for det magiske og det erotiske
og reducerede ifølge hende fejlagtigt frelsen til en ’forløsning under narkose’. I andre af
betingelsesløse guddommelige nåde, der intet forlanger af os, men ’deklarerer almindelig
amnesti’ og således bringer håb til det fortvivlede menneske.
Kl. 10.00: Mickey Gjerris, ph.d. i teologi og lektor i bioetik ved Københavns Universitet
Klimaetiske tanker om lysegrønt håb
Med videnskab og teknologi har mennesket sikret sig en hidtil uset magt over naturen. Det har
givet muligheder for øget velfærd og velstand for milliarder af mennesker, men et sted på vejen
at standse op og ændre vores brug af naturen, så både den og fremtidige generationer har
en fremtid? Foredraget vil dykke ned i menneskets forhold til naturen og diskutere en række
muligheder for at ændre vores perspektiv på naturen og vores rolle i den.
Kl. 13.00: Marie Falk, cellist og musikterapeut ved Sct. Maria Hospice i Vejle
Musik og håb ved livets afslutning
Hvordan leve videre, når alt håb synes ude? Marie Falk vil denne eftermiddag fortælle om,
hvordan musik og toner kan hjælpe og støtte mennesker i eksistentiel krise. Hun vil give
eksempler fra sit arbejde med alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende. Med
levende musik giver hun tilhørerne mulighed for på egen krop at mærke, hvordan toner og lyd
kan give rum for det smertefulde liv, som det er her og nu, og samtidig hjælpe med at bygge
bro til nyt håb og mening med livet.
Kl. 10.00:

Bertel Nygaard, ph.d. og lektor i moderne historie ved Aarhus Universitet
med særlig interesse for revolutioner og sociale forandringer
Håbet om fremtiden - i fortid og nutid
Vi er ikke længere så gode til at håbe. Klimakatastrofer, krige og kriser får os til at frygte for
fællesskabet og indskrænke vores håb til os selv og vores nærmeste. Alligevel håber vi. For
håbet ligger som målet for vores handlinger. Og vores små håb og handlinger rummer måske
alligevel kimen til noget, der rækker ud over det nære. Ved at undersøge håbet i forskellige
skalaer og skiftende historiske former kan vi formentlig blive klogere på vores håb - og dermed
på, hvem vi er, har været og kan blive. Måske kan vi endda bedre til at håbe og handle større.
Kl.13.00:

Preben Kok, teolog og tidligere hospitalspræst
Om det frugtbare i at opgive håbet
Når vi beslutter os for at håbe på noget bestemt, ligger det naturligvis inden for det, vi mener
er godt. I livets mest afgørende forhold ligger det forløsende imidlertid ofte uden for det, vi
kan forestille os er godt. Hvis man derfor koncentrerer sig om det håb, man har, og arbejder
en ’omvendelse’ nødvendig, så man opgiver det, man håbede på og derved sættes fri til at
bevæge sig i en ny retning.

Håb

Pessimisterne er dog de reneste tåber,
de tror på det modsatte af hvad de håber.
ej, de optimister som livet beror på,
er dem der tør håbe på noget de tror på.
Hvad er håb? Hvad giver os håb? Er det naivt at håbe? Skal vi altid bevare
af håb i en verden, der synes håbløs? Hvor får vi håbet - fra os selv, fra
fællesskabet i form af vores medmennesker eller et helt tredje sted fra?
Disse spørgsmål vil vi søge belyst ud fra samfundsmæssige, religiøse,

Tilmelding og betaling skal ske på
www.vejleprovsti.dk/vejle-provsti/kirkehoejskolen
(eller på telefon 25471000, hvis du ikke har netadgang), hvor du også

Praktiske oplysninger

Tilmelding kan ikke ske til kirkekontoret i Mølholm Sogn.
Kirkehøjskolens foredrag holdes i Mølholm Sognehus på Niels Skousvej
13 A, Vejle
Hvis du gerne vil have Kirkehøjskolens nyhedsbrev tilsendt, kan du tilmelde dig ved et af møderne
Yderligere information kan fås ved at sende en mail til
kirkehojskole.vejle@gmail.com
Priser: Alle tre højskoledage med frokost og kaffe
En hel højskoledag med frokost og kaffe
Et enkelt foredrag

kr. 570
kr. 210
kr. 070

Arrangør:
Bestyrelsen for Vejle Provstis Kirkehøjskole ved Verner Helwig Pedersen,
formand (vhp@km.dk) samt Gitte Sandager Bjerre, Mads Djernes, Birthe
Enggaard Jensen, Kirsten Meyer Rokkjær, Lone Norden Møller og Bodil
Bach Henriksen
Efterår 2020: 17. september - 22. oktober - 19. november

