KIRKEHØJSKOLEN

i Vejle Provsti EFTERÅR 2018

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

Torsdag den 20. september

Kl. 10.00: Erik Lindsø, forfatter og kulturjournalist
»NYTTEN VED UNYTTIG VIDEN«
- om kunsten at styrke sine forbavselseskompetencer
»Ved at leve livet erfares det, men ved at elske livet forklares det.«
I en tid, hvor alle skal have kompetencer, vil Erik Lindsø styrke vores forbavselseskompetencer.
»Når vi forbavses, overraskes vi af det gode i livet - dets storhed og skønhed. Den slags kompetencer henter man i digte, sange, fortællinger, musik, dans og leg,« forklarer han.
I foredraget slår Erik Lindsø et slag for nytten ved det, der umiddelbart er unyttigt.
Kl. 13.00: Lene Højholt, tidligere præst

sker i den almindelige dagligdag, at noget i os ikke får den næring, som er nødvendig for at
vores liv kan føles fyldt. Alle har brug for nærhed, for at se og opleve livet i en større sammenhæng, for at føle mening, og i mange mennesker vågner der med tiden en længsel efter at
møde og udfolde noget af alt dette. Det gælder både i relation til andre mennesker, og også i
relation til en dybere åndelig dimension, til Gud.

Torsdag den 25. oktober

Kl. 10.00:

Mikkel Wold, præst i København (Marmorkirken)
»Det unyttiges nødvendighed«

»Hvad kan det bruges til?« Spørgsmålet stilles i mange sammenhænge, i dag på en måde, der
styret samfund får netop denne tilgang medvind.
Så foredraget vil være et forsvar for det unyttiges nødvendighed, belyst gennem en række
eksempler, og det vil være en besindelse på, hvorledes vi sanser det væsentlige i vores liv.
Kl. 13.00: Helle Skaarup, leder af Refugiet, Løgumkloster
»Altid Allerede Elsket - set fra sidelinjen«
Denne titel er udgangspunktet for Helle Skaarups fortælling om sit liv med Peter Bastian.
ægteskab med Peter« siger Helle Skaarup.
Bevidstheden som ressource og samarbejdspartner har været et omdrejningspunkt. Undervejs
i fortællingen kommer vi omkring meget mellem jord og himmel: høresansen, sjæle-om-sorg,
naturens milde gaver, sproget, nærvær, skabende fællesskaber, at stå i det åbne, tro, livet og
døden.

Torsdag den 15. november

Kl. 10.00:

Kim Grysbæk, cand mag i diakoni
»Hvilens nødvendighed«
At være konstant til nytte i nyttesamfundet driver mennesker ud i meningsløshed og stress.
Selv var jeg tæt på at afslutte livet for tolv år siden, da jeg troede, jeg kun havde værdi, hvis jeg
gjorde nytte. Det unyttige var forbudt. Mennesker, der i mine øjne ikke gjorde nytte havde ikke
særlig stor værdi. Hvordan kan det komme så vidt? Vejen til at værdsætte det unyttige i tilværelsen er en spændende rejse, som varer livet igennem.
Hvilen er en nødvendig forudsætning for at kunne magte livet.
Kl. 13.00:

Morten Skovsted og Iben Krogsdal, præst og salmedigter
»Det nytter ikke - bare syng!«
I en tid hvor stadig mere handler om vækst og bundlinje, kan man godt stille spørgsmålstegn
ved sangens nytteværdi. Alligevel holder vi af at synge, fordi vi mærker, at der sker noget i os
og mellem os. Hvad er det, der sker, når vi synger? Og hvorfor giver det mening at synge om de
store spørgsmål livet, f.eks. i salmer?
Fællessangen står svagere end for et par generationer siden, men noget rører sig: Der synges
alsang og morgensang igen, og der skrives nye salmer som aldrig før. I et musisk foredrag vil
salmedigter Iben Krogsdal sammen med sognepræst og historiker Morten Skovsted gøre os
klogere på, hvad sange og salmer gør ved os. Undervejs skal vi naturligvis synge… både gammelt og nyt.

»Det unyttiges nødvendighed«

I tiden måles og vejes alting ud fra et nyttehensyn. Alt skal have et formål
og helst kunne betale sig. Kan mennesket leve af det, alene?
Hvad med det »unyttige« og det, som ikke har noget formål i sig selv?
Det er fristende at være resultat-og målorienteret for at kunne magte
livet.
Hvad betyder nysgerrighed på oplysning, visdom om menneskelivet for
Kirkehøjskolen sætter fokus på emnet med kompetente foredragsholdere
i forlængelse af forårets tema: »Dannelse«
Ønskes nyhedsbrev tilsendt kan tilmelding ske ved Kirkehøjskolens
møder.
Kirkehøjskolens program kan ses på vejleprovsti.dk hjemmeside under
opslagstavlen.
Yderligere informationer kan også fås på kirkehøjskolens mail:
kirkehojskole.vejle@gmail.com
Kirkehøjskolens foredrag holdes i Mølholm Sognehus på Niels Skousvej
13 A, 7100 Vejle

Praktiske oplysninger

Tilmelding skal ske på Vejle Provstis hjemmeside under fanebladet
Kirkehøjskolen https://www.vejleprovsti.dk/ (kan tidligst anvendes fra 1.
august 2018), eller på telefon: 2547 1000 (kan anvendes fra 1. april
2018).
Betaling sker samtidig med tilmelding på konto: 7244 1255048
HUSK TILMELDING SENEST EN UGE FØR FOR AT VÆRE SIKKER PÅ EN
PLADS - TILMELDINGEN ER BINDENDE
Tilmeldingen skal tydeligt angive antal deltagere, hvilket/hvilke foredrag,
m/u frokost, navn og telefonnr.
Obs! tilmelding kan IKKE ske til kirkekontoret i Mølholm Sogn.
Priser: 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
Arrangør Vejle Provstis Kirkehøjskole ved formand Verner Helwig Pedersen mailadresse vhp@km.dk
Forår 2019: 17. januar - 21. februar - 21 . marts

