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(Næste)kærlighed
”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder
noget af dets liv i sin egen hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede, man
uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.”
K. E. Løgstrup: Den etiske fordring (1956)
Kirkehøjskolen er et fællesprojekt for Skads Provsti og foredragene arrangeres i samarbejde
med Sydvestjysk Folkeuniversitet. De enkelte foredrag kan høres uafhængigt af hinanden og
foregår i sognehuset ved Vor Frelsers Kirke, Kirkegade 24, 6700 Esbjerg. Der er gratis adgang.
Kaffe og te kan købes i pauserne.
Programudvalget består af: Linda Roslyng, Birthe Toft, Ulla Nielsen og Inger Jensen.
Kontakt: Linda Roslyng, lindaroslyng@gmail.com, tlf. 6136 7819.

Foredrag i foråret 2020: 25. januar, 29. februar og 28. marts

Lørdag den 28. september
Kl. 10.15 – 11.45

”Forsoning i praksis – eller da Gud tog
bussen”
Liselotte Wiemer
Cand.mag., sognepræst
Med udgangspunkt i en række personlige
oplevelser fra rejser samt Martin Luther Kings bevægende dagbog ’Da
Gud tog bussen - 382 dage der ændrede verden’, prøver Liselotte Wiemer
at indkredse de drømme og visioner, der ligger til grund for tanken om
kærlighed, forsoning og ikke-vold. Sådan som de kommer til udtryk ved
f.eks. busstrejken i Montgomery 1956, den legendariske ”I have a dream”
tale i 1963, i Gandhis filosofi og i Sandhedskommissionens opgør med
apartheid i Sydafrika.
Det er kristendom i praksis. Det er tro, håb og næstekærlighed omsat til
virkelighed.

Lørdag den 28. september
Kl. 12.15 -13.45

”Kærlighed og Familieliv”
Ole Juul, skribent og foredragsholder,
tidligere sognepræst
"Kærlighed og ægteskab, hvad kommer de hinanden ved?" spurgte Poul Henningsen i sangen fra
1940 "Man binder os på mund og hånd".
Nedarvede normer og værdier er fortsat udfordret, når vi i dag taler om
familieliv og ægteskab.
Foredraget tager udgangspunkt i PH's provokerende udsagn og viser med
eksempler fra 'levet liv' og fra litteraturens og filmens verden nødvendigheden af, at en levende, tilgivende kærlighed er til stede, hvis et familieliv
og ægteskab skal fungere og være ægte.

Lørdag den 26. oktober
Kl. 10.15 – 11.45

”Kærlighed og kildevand
- kærlighedsbilleder i moderne litteratur”
Gudmund Rask Pedersen, sognepræst
Den kristne næstekærlighedstanke bliver med
afsæt i Jesu lignelse om Den Barmhjertige Samaritaner ofte beskrevet som et ”du skal elske!” (Befalingsteologi). Men det
er med afsæt i netop denne fortælling tydeligt, at kristendommen, hvad
angår tanken om næstekærlighed, måske endda først og fremmest taler
om min næste, som den der viser mig kærlighed, barmhjertighed.
”Vi har alting selv, men vi låner det af hinanden.” (Kerstin Ekman). Vi har
noget at øse af. Herunder poesien og den skønne litteratur.

Lørdag den 26. oktober
Kl. 12.15 – 13.45

”Karen Blixen og kærligheden”
Franz Leander, mag.art.
I et brev giver Karen Blixen en ven dette råd:
”De har jo brugt Dem godt, og er i Besiddelse af
de fleste fortræffelige Bestanddele til Afbenyttelse. – Hvad gør en Enhed ud af alt dette? Her kan jeg svare Dem: det
gør Kærligheden.”
Det er et simpelt råd, men det kræver, at kærligheden er brugbar, og det
er den ikke altid hos Blixen. Således beskyldte hun sin samtid for at udhule begrebet kærlighed, og hun siger, at dermed ”undergaar Kærlighed
en Inflation, som snart vil kunne iagttages overalt i Samfundet”.
Foredraget kommer rundt om de spændende skildringer af kærligheden,
som findes i Blixens forfatterskab.

Lørdag den 23. november
Kl. 10.15 – 11.45

”Næstekærlighed og nødhjælp”
En repræsentant for Læger uden Grænser, der
har været udsendt enten som læge, sygeplejerske, logistiker eller andet. Foredragsholderen vil
fortælle om Læger uden Grænsers humanitære arbejde i relation til
begrebet næstekærlighed i bred forstand.
Læger uden Grænser er en privat, international, humanitær organisation,
der yder akut medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer
i hele verden. Organisationen blev grundlagt i Frankrig i 1971 og
etableret i Danmark i 1993. Organisationens primære formål er at yde
medicinsk nødhjælp til de mennesker, som er mest udsatte i forbindelse
med krige, konflikter, naturkatastrofer, epidemier, sult og fattigdom.

Lørdag den 23. november
Kl. 12.15 – 13.45

”Det kristne kærlighedsbegreb i mødet
med den politiske virkelighed”
Tove Videbæk, tidl. MF for Kristendemokraterne
Det danske samfunds forskellige institutioner,
herunder sundhedsvæsenet, den sociale omsorg,
retssystemet osv., er grundlagt på kristne værdier – såsom næstekærlighed, lighed, retfærdighed mv.
Det er de fleste danskere vist nok enige om. Men mange mener samtidig,
at vi skal adskille kristendom og politik. I foredraget vil Tove Videbæk
give forskellige eksempler på det kristne næstekærlighedsbegreb i
mødet med den politiske virkelighed, og lægge op til debat om emnet.

