Vinter-forår 2019. Foredrag:
Onsdage kl. 10,00 – 11,50 (pause kl. 10,55 – 11,10)
Den 9. januar:

Bodil og Leif Kristensen, Nykøbing:
Hjælp til undervisning og skoler i Nepal

Bodil og Leif Kristensen er medlemmer af Himalayan Project, en forening med ca. 350
medlemmer. Et af dens mål er at hjælpe børn i Solukhumbo (i Nepal) til at komme i skole.
De har gennem flere år undervist lærerne i området i, hvordan man kan inddrage børnene
mere i undervisningen.

Den 16. januar:

Pastor Lone Olsen, Frøstrup:
”Og glædelig er hver en dag” – om glæde

Foredraget vil belyse, at glæde er et grundvilkår i livet – og som sådan helt forskellig fra
lykke. Og at lidelse og glæde ikke er hinandens modsætninger.

Den 23. januar:

Pastor Lisbeth Smedegaard Andersen, København:
Hvor ordene ikke rækker …

Arne Haugen Sørensen er en af vore mest betydelige kirkekunstnere. Siden de første altertavler omkring 1990 har han udsmykket mange kirker både med glasmosaikker, keramik
og altertavler, der med deres dristige farver taler ind i gamle og nye kirkerum og understreger det dramatiske aspekt i Biblens beretninger. Dertil kommer hans markante evne til at
nytolke de gamle kristne motiver, så man får øjnene op for nye sider i evangeliet. I dette
billedforedrag vil der blive vist eksempler på den udvikling, der er sket siden den første
kirkeopgave i 1989 og frem til nogle af de nyeste værker.

Den 20. februar:

Frans Kappel Øvre; Nykøbing:
Landskabsbilleder fra Mors og Thy

Den 27. februar:

Pastor Ejnar Stobbe, Silkeborg:
Katharina von Bora – Luthers hustru og ægteskab

Historien om Luthers ægteskab med "Kathe" er både morsom, bevægende og lærerig. På en
underholdende og tit morsom måde fortæller den meget centralt om Reformationens genopdagelse af den kristne tro og opvurdering af det almindelige menneskeliv. Foredraget
blev til som et bidrag til 500 års jubilæet for den lutherske reformation 31. oktober 2017.

Den 6. marts:

Museumsdirektør Anders Have Espersen, Nyk.
Højdepunkter fra Mors – Lad genstandene fortælle

I mange år har museumsgenstandene på Dueholm Kloster stået mere eller mindre uformidlet hen i udstillingerne. I forbindelse med de senere – og kommende – års oprydninger og
moderniseringer på museet er formidlingen af genstandenes baggrund og fortællinger nu
kommet i højsædet. I dette foredrag præsenteres en række af de historier, der er forbundet
med de mange interessante genstande fra fortiden på Mors, bl.a. om et par briller, der har
tilhørt manden bag vores nationalsang, en spøjs toiletpotte foræret som bryllupsgave, og en
tekande i sølv, der blev givet i erindringsgave til en kontroversiel præst fra Sejerslev. Foredraget vil naturligvis være rigt illustreret.

Den 13. marts:

Pastor, dr. theol. Kaj Mogensen, Morup Mølle:
Lyset og livet –
en samtale mellem kristendom og ateisme

Er folkekirken ved at miste sig selv i forsøget på at komme folk i møde, som – måske netop
af samme grund – ikke gider tage kirken alvorligt. Hvad er i grunden kirkens kendetegn, og
på hvad skal den kendes? Disse spørgsmål vil foredraget drøfte og give et bud på.

I foredraget sammenholdes H.C. Andersens roman ”At være eller ikke være” (1857) med
J.P. Jakobsens roman ”Niels Lyhne” (1880). Begge romaner belyser temaet kristendom og
ateisme og vil kaste lys over menneskelivet. Andersen skrev, at livet er et smukt eventyr,
og at hans liv vil sige verden, hvad den siger ham, at der er en kærlig Gud, der fører alt til
det bedste, og Jacobsen skrev: ”Lys over Landet, det er det vi vil.” Foredraget er ikke blot
en ”samtale” mellem to romaner og to af de betydeligste forfatterskaber i dansk litteratur,
men en samtale mellem tro og ateisme – en samtale, der er aktuel lige nu.

Den 6. februar:

Den 20. marts:

Den 30. januar:

Lektor Jørgen Kjærgaard, Lyngby v/ Svankjær
Er folkekirken alt for – lidt – selvoptaget?

Sogne- og studenterpræst Lene Crone Nielsen,
Odense & Ryslinge:
Hildegard af Bingen

I 1142 skrev den tyske benediktinernonne, abbedisse og teolog, Hildegard af Bingen
(1098-1179) sit første store værk ”Scivias”, som betyder ”Kend Herrens veje”. Hildegard
blev kendt – og anerkendt – i sin samtid som ”Guds talerør i verden”. Udover at skrive
bøger om teologi skrev hun også bøger om lægevidenskab og komponerede musik, og
hendes berømmelse rakte langt ud over klostrets mure. Hun var på alle måder en usædvanlig kvinde, som også i dag fascinerer mange mennesker. I foredraget vil der blive fortalt om
hendes liv og hendes værk, og om hendes særlige rolle som Guds udvalgte profet.

Den 13. februar:

Vinterferie …

Forstander Jens Maibom Pedersen, Aarhus:
”Mennesket er ingen ø
– perspektiver på liv og tilværelse”

Foredraget vil med afsæt i historier og fortællinger indfange et helt grundlæggende og
afgørende perspektiv ved vores fælles liv og tilværelse: Vi er ikke alene. Mennesket er
ingen ø, men en del af en fælles verden, et fælles liv, et fællesskab. At det forholder sig
sådan – at mennesket er vævet ind i andre menneskers liv og færden – er naturligvis en
påstand. Men sådan én af slagsen, der ikke er til at komme uden om. Og hvorfor skulle
man? Til gengæld kunne man passende overveje hvilken betydning det får, at vi mennesker
er overladt til … hinanden!

Den 27. marts:

Årsmøde

Studiehold - onsdage kl. 12,30 – 13,30:
9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2 Astrid Glargaard: Johannes’ Åbenbaring
20/2 Lars Højlund: Mit liv, før jeg blev præst
27/2 Lars Højlund: Fortsættelse – eller kommende søndags tekst
6/3 Joan Amalie Holck: Et aktuelt emne
13/3, 20/3 Steen Sunesen: Shakespeare til hverdagsbrug
Kirkehøjskolens udflugt:
Forventeligt i maj, sandsynligvis til Vandfuld og Skodborg herreder

Morsø
Kirkehøjskole

Første skoledag til efteråret: Onsdag den 25. september

Daglig ledelse:
Bestyrelse:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Formanden og næstformanden
Peter Østerby-Jørgensen, tlf. 97 74 10 76
Peder Hald Jensen, tlf. 97 75 10 22
Ib Berg
Finn Ove Larsen
Karen Margrethe Bækhøj

Elevrepræsentanter
i bestyrelsen:
Ellen Lynggaard og Keld Andersen
Konsulent
for bestyrelsen:

Erik Overgaard

Ved klaveret:

Vera Wolsgård

I køkkenet:

Ida Nørgaard

Vinter-Forår 2019

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.

