Efterår 2018. Foredrag:

Den 7. november:

Onsdage kl. 10,00 – 11,50 (pause kl. 10,55 – 11,10).

Tro sætter sine spor. Den fodrer vores samvittighed og kan være en vejviser gennem livet.
Men troen er ikke kun noget indre i vores sjæl, hjerte eller hjerne. Den sætter også sine
aftryk i bygninger, musik, ritualer, institutioner og landskaber. Vi kan ligefrem tale om
troens geografi, tider og landskaber. Peter Lodberg vil føre os igennem 1000 års tro i
Danmark. Turen begynder ved Jellingstenen og slutter med folketingets beslutning om at
forbyde prædikanters anti-demokratiske forkyndelse. Undervejs stopper vi op hos Martin
Luther for at overveje hans betydning for danskernes tro gennem 1000 år.

Den 26. september:

Lektor Jens Kristian Lings, Fjaltring:
Lidenskab og privat opgør

Henrik Pontoppidans nobelprisbelønnede forfatterskab har den afgørende kunstneriske
kvalitet, at det ændrer den læser, hvis sjæl endnu kan omformes. Henrik Pontoppidan
stillede store, kompromisløse krav til sig selv og honorerede dem ved at skabe en næsten
utrolig omfattende beskrivelse af menneskesjælens åbenbare og skjulte sider. Læser man
dette forfatterskab, bliver man vidne til et levende, favnende og rigt udstyret lidenskabeligt menneskes indre kampe. Men er man først blevet tilskuer, bliver man draget ind i
opgøret. Hans kampe bliver ens egne. Aktuelt i anledning af filmatiseringen af ”LykkePer”.

Den 3. oktober:

Sognepræst Flemming Baatz Kristensen, Aarhus:
At være kirke blandt mennesker i en storby i dag

Flemming Baatz Kristensen har været præst først i København i godt syv år og nu ved Sct.
Pauls Kirke i Aarhus i 29 år. Han deler erfaringer, oplevelser og refleksioner og peger på
udfordringerne både i kirkens budskab og i den tid, vi lever i, og som den viser sig i en
storby.

Den 10. oktober:
NB. Formiddagens program varer til ca. 12.15
Operasanger og skuespiller Tonny Landy, København:
Fra blokvogn til Det Kgl. Teater – med hvad deraf fulgte.

Professor, dr. theol. Peter Lodberg, Aarhus:
Danskernes tro gennem 1000 år

Den 14. november:

Sognepræst Christian Rønlev Berwald, Redsted:
Søren Kierkegaard

Den 21. november:

Valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning:
Folkelighed og religion

Begrebet folkelighed har i meget lang tid kunnet afvises som gammeldags. Vi taler hellere
om kultur, men kultur er som så meget andet reduceret til noget, vi forbruger. Nogle statistikker taler ligefrem om kulturforbrug. Derfor ser det ud til, at ’folkelighed’ nu igen kan
inspirere, hvis det vel at mærke kan betyde noget mere end ’laveste fællesnævner’. Med
fornyet indsigt i begrebet folkelighed kan vi samtidig sige noget mere om, hvad det vil
sige at være en kristen kirke i det moderne samfund, en kirke i konkurrence med andre
religioner som f.eks. asatro.

Den 28. november:

Sangtime ved Birgitta Maria Wiklund, Aarhus.

Tonny Landy fortæller om sin barndom og om, hvordan han blev operasanger. Han vil
også komme ind på, hvordan han nu må leve med sygdommen Parkinson. Undervejs synger han tre-fire sange. – Arrangeret i samarbejde med Parkinsonforeningen.

Den 17. oktober: Efterårsferie
Den 24. oktober:

Tapio Juhl, Spøttrup: Finlands historie
I anledning af 100 års dagen
for Finlands selvstændighed 6. dec. 1917

Studiehold: Onsdage kl. 12,30 – 13,30
26/ 9
3/10 10/10 24/10
Peter Østerby-Jørgensen: I begyndelsen. Bibelens første fire kapitler
31/10 Ib Berg: Polarforskeren Roald Amundsen
7/11 Jørgen Christensen: Nyt om Sat7

Den 31. oktober:

Pastor Knud Nyboe Rasmussen, Dybe, tidl. Skive:
Gud og menneske i Jakob Knudsens tænkning –
Jakob Knudsen mellem Luther og Grundtvig

14/11 Ib Berg: Roald Amundsens rejse over Nordpolen
21/11 Jørgen Christensen: Forfatteren Nis Petersen

2018-19 er Morsø Kirkehøjskoles 31. sæson.
I det første program for efteråret 1988 kunne man blandt andet læse:
En kirkehøjskole er en højskole, d.v.s. at fagene er højskolefag og ikke færdighedsfag. Der undervises f.eks. i historie,
samfundsorientering, kristendomskundskab og litteratur –
fag, der giver mulighed for en personlig udvikling.
Alle kan deltage – og det kræver ikke særlige forudsætninger.
Vi håber på deltagere af forskellig alder, erfaring og indstilling, for at man kan få en alsidig drøftelse af emnerne.
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Efterår 2018

Kaffe / te: 10 kr
Kringle / en halv bolle: 10 kr
Deltagerbetaling: 150 kr. pr. semester
Enkeltforedrag: 30 kr., som betales til kassereren.

Kirkecentret, Kirkegade 2, 7900 Nykøbing M.

