Morsø
Kirkehøjskole

Vinter-forår 2022
Kirkecentret, Kirkegade 2, 7900 Nykøbing M.
Onsdage fra den 12. jan. til den 30. marts.
Foredrag kl. 10.00 – ca. 11.50

Den 12. jan.

Bibliotekar Øjvind Fritjof Arnfred, Fredsø
Om forfatteren Antonio Pennacchi
og hans værk Mussolini-kanalen

Den 19. jan.

Historiker, dr. phil. Thorkild Kjærgaard, Holbæk
300-året for Hans Egedes landing i Grønland.
En festdag eller en sørgedag?

I 2021 var det 300 år siden, den nordnorske præst Hans Egede (1686-1758) med
hustru og fire børn gik i land i Grønland for at prædike kristendommen blandt de
hedenske grønlændere og geninddrage landet under den dansk-norske krone.
Takket være Hans Egede og hans efterfølgere fik kristendommen hurtigt fodfæste
i Grønland og medførte en ny samfundsmoral: Slægtsfejder og barnemord blev
stoppet, og der blev givet bedre plads til kvinder og børn. Grønland kom i tæt
forbindelse med Danmark-Norge (fra 1814 Danmark alene), og skolegang, læsning, skrivning, sang og musik, europæisk teknik og europæiske varer kom til at
spille en afgørende rolle. Hans Egede er blevet skydeskive for voldsom kritik og
beskyldt for at have været en afskyelig hvid imperialist, som koloniserede og
undertvang Grønland. Hvad skal man sige til det? Har kritikerne noget at have
det i, når de påstår, at 300-års jubilæet for Hans Egedes ankomst til Grønland den
3. juli 1721 var en sørgedag og ikke en festdag?

Den 26. jan.

Peter Østerby-Jørgensen, Galtrup
Irvingianerne eller Den Katholsk-Apostolske Kirke

En mærkelig historie om et i dag næsten glemt kirkesamfund, der opstod i England i 1830’erne, voksede ud over verden, blomstrede (ikke mindst i Danmark) og
visnede, så det i vor tid er så godt som forsvundet og ukendt af de fleste.

Den 2. febr.

Frimenighedspræst, ph.d.
Maria Louise Odgaard Møller, Ryslinge
Gudsbilledet under forandring. Er Gud stadig almægtig
og er mennesket stadig en synder?

Der pågår for tiden en både heftig og vigtig debat om, hvordan folkekirkens liturgi skal se ud i fremtiden. Men debatten handler ikke kun om liturgien som ydre
ramme; den handler i høj grad også om teologi, herunder ikke mindst gudsbilledet
og menneskeforståelsen. Der stilles åbent spørgsmålstegn ved folkekirkens bekendelsesgrundlag, og nogle ønsker et opgør med Luthers teologi. Foredraget vil
under inddragelse af Løgstrup og Luther se nærmere på, hvad der sker med gudsbilledet og menneskeforståelsen, hvis den lutherske teologis centrale punkter opgives, herunder se på konsekvenserne for det ondes problem og for det sjælesørgeriske aspekt. Foredraget lægger op til en debat om liturgien og teologien i folkekirken.

Den 9. febr.

Forstander Maria Kangas Christensen,
Livsstilshøjskolen, Gudum v/ Lemvig
Rundt om sprog

Den 16. febr.

Vinterferie

Den 23. febr.

Professor emerita Susanne V. Knudsen, Sdr. Ydby
Kvindeforfattere ved Limfjorden

Foredraget vil præsentere mere eller mindre oversete kvindeforfattere, som har
ladet sig inspirere af limfjordsegnen, blandt andre den allestedsnærværende Thit
Jensen, Nicoline Bjergby og Inga Toft fra Mors og Henriette Nielsen fra Thy.
Udgangspunktet er turguiden Mellem Lodbjerg og Løgstør (2021), som Susanne
V. Knudsen er medforfatter til.

Den 2. marts

Professor, ph.d. Per Frederik Vilhelm Hasle, Malling,
ansat ved Københavns Universitet
Da sandheden forsvandt.

I løbet af 1990’erne slog Internettet bredt igennem i samfundet. I de første årtier
blev dette først og fremmest opfattet som en berigelse i form af nem og hurtig
adgang til kolossale mængder information. Men i de senere år er det blevet klart,
at Internettet i allerhøjeste grad er en kilde til misinformation. Her kan man se på
det meget omtalte fænomen Fake News. Men selv når det drejer sig om mindre
kontroversielle tilfælde, har Internettet bagsider i sin måde at samle og præsentere
information på. Tilsammen giver dette en situation, som en førende amerikansk
forsker ligefrem kalder Erkendelseskaos. Vi vil se på denne situation, og også
tage et blik på, hvordan alt dette påvirker rammerne for Kirke og Kristendom.

Den 9. marts

Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg, Skejby
– vil fortælle om hverdagen på et stort sygehus 2022

Nogle af Poul Blaabjergs stikord: Et hospital med 12.000 ansatte, 3.500 studerende, 500.000 m2 bygningsmasse. Sundhedssektoren og covid-19. Andre sygdomme
overses, behandles meget forsinket, livskvalitet. Mangel på personale, større efterspørgsel, flere med flere sygdomme, ikke flere penge. Præster på hospitalet –
for patienterne, for personalet, håb, etik.

Den 16. marts Sognepræst Torben Bramming, Ribe
Hekse
Man brændte ikke hekse i middelalderen, men i renæssancen, ikke af overtro, men
i en tid, hvor nye videnskaber og filosofier eksploderede. Det var ikke de intolerantes, men de tolerantes ideer, der lå bag det, vi i dag kalder heksevanviddet. Det

var ikke ”oplysningsfilosoffer”, som fik forfølgelserne til at høre op, men bodskristne præster og deres indsats. I foredraget følger Torben Bramming krigshelten, hofmanden og lensmanden Albert Skeel (1572-1639), Tycho Brahes nevø, på
hans rejser til heksetroens ”hotspots” i Paris, Skotland, til overværelsen af ”Macbeth” i London og til Ribe, hvor han tjente som hekseekspert for byens råd ved
flere processer.

Den 23. marts Biskop Henning Toft Bro, Lemvig
En biskop ser tilbage og frem.
Overvejelser efter 11 år i Bispegården i Aalborg.
Den 30. marts Årsmøde
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