KirKEhøjSKolE
for Skads Provsti
efterår 2022

PROGRAM
Tema: tro, håb og kærlighed – en hyldest til livet

Sognehuset, Vor Frelsers Kirke, Kirkegade 24, Esbjerg

lørdag den 24. september
10.00 – 11.30 og 12.15 – 13.45

Troens skikkelser;
selvtillid, tillid og tro
Martin Herbst
Cand.theol., forfatter, underviser og rejseleder
tro spiller en større rolle for os, end vi måske
sædvanligvis antager. en sund portion selvtillid er grundlaget for børn og unges vækst og trivsel. Gensidig tillid er selve
fundamentet for den gode arbejdsplads og et samfund med velfærd og
vækst. troen på Gud og Guds kærlighed fylder mennesker med håb og
skænker dem en ny begyndelse. Man kan således vanskeligt overbetone
troens betydning for et meningsfyldt liv og det gode samfund.
Med kristendommen bliver tro – sammen med håb og kærlighed – omdrejningspunktet for den menneskelige tilværelse. Men det betyder bestemt
ikke, at folk i før-kristne og ikke-kristne kulturer var eller er uvidende om
troens betydning. for at forstå vores tro, må vi forstå deres.
På denne kirkehøjskole skal vi på en rejse i troens univers. Vi skal se på
troens betydning for den antikke græker og romer såvel som for den nutidige hinduist og muslim. Vi vil tilnærme os et svar på spørgsmålet: hvad
er tro i en kristen sammenhæng, og hvordan viser den sig i selvforholdet,
forholdet til næsten og til gudsforholdet? På vores rejse bliver det tydeligt,
at en dybere forståelse af tro er forenende snarere end splittende, almenmenneskelig snarere end kirkedogmatisk og et uomgængeligt vilkår, hvis
vi vil gå en bedre fremtid i møde.

lørdag den 29. oktober
10.00 – 11.30

håb i Auschwitz’ helvede
Peter Langwithz Smith
Lektor emeritus, forfatter
I det helvede, som nazisterne skabte i Auschwitz, var der ikke megen plads
til håb. Men trods den ufattelige gru og den evindelige død var der mennesker, som var i stand til at vise humanitet og dermed give håb om overlevelse til andre.
forfatteren til bogen ”Dødens bolig. Auschwitz-Birkenau”, Peter Langwithz
Smith, vil i sit oplæg give et rids over lejrens historie og vilkårene for
fangerne, efterfulgt af beretninger om nogle af de personer, der med deres
handlinger kan give os håb om, at selv den yderste ondskab ikke er i stand
til at udrydde al humanitet.

lørdag den 29. oktober
12.15 – 13.45

En evighed af håb
Bente Moll Bramming
Sognepræst, hospicepræst
Håb i kristen forstand kan udspringe af en
forestilling om, at det smukkeste eventyr
bliver til virkelighed, og hvert menneske her har en opgave og rolle. Undervejs kan vi opleve modgang, fortvivlelse og sorg, men det ender ikke i
katastrofe. Som i den kristne fortælling er der et vendepunkt, en redning,
der også betyder, at mennesket forliger sig med sin rolle og ser sit liv indskrevet i en større meningsfuld fortælling. I det lys kaster håbet en mening
over det liv, vi lever her og nu. Denne forestilling vil blive udfoldet gennem
brug af store fortællinger og små historier fra hverdagen.

lørdag den 26. november
10.00 – 11.30

Kunsten at elske sin næste Kærlighedens veje og vildveje
Michael Wagner Brautsch
Sognepræst, foredragsholder, TV-vært
Vi kan opbygge hinanden i kærlighed, men
kan kærligheden også nedbryde? Hvorfor udvikler kærligheden sig ofte så
dramatisk og hvordan adskiller kærligheden til ægtefælle, børn og gode
venner sig fra kærligheden til fædrelandet, arbejdet og det gode håndværk?
Kan man virkelig elske et stykke med sild, og hvordan passer arbejdet og
privatlivet sammen i dette store puslespil?
et omdrejningspunkt må være, at kærligheden kendes på dens frugter og
således er vigtig at overveje for forståelsen af livskvaliteten. Vi skal sætte ny
fokus på etikken, men hvis hverdagen og karrieren skal fungere optimalt,
så må der også sættes nyt lys på kærligheden.
Michael Brautsch, der af mange danskere er kendt fra flere sæsoner af Dr1programmet ”Gift ved første blik”, bruger bl.a. Søren Kierkegaards
”Kærlighedens Gerninger” til at kaste lys på kærlighedens veje og vildveje.

lørdag den 26. november
12.15 – 13.45

Bryllupsbilleder:
litterære billeder på den vidunderlige
svære kærlighed
Gudmund Rask Pedersen
Sognepræst, foredragsholder
”At gifte sig anden gang er at lade håbet triumfere over erfaringen” (D. H.
Lawrence).
Brylluppet er den største og den bedste fest af dem alle, for her tror vi virkelig på den. Her insisterer vi på kærlighedens sejr. Her fejrer vi slægtens
beståen – at ”slægt skal følge slægters gang”.
Her findes en platform så fin og så oplagt for at springe ud i det og gøre alt
for at lade håbet triumfere over erfaringen. til det formål skal der fortælles.
Og fortælles godt.

Praktiske oplysninger
Kirkehøjskolen er et fællesprojekt for Skads Provsti.
De enkelte foredrag kan høres uafhængigt af hinanden, og arrangementerne foregår i
Sognehuset ved Vor Frelsers Kirke, Kirkegade 24, 6700 Esbjerg.
Der er gratis adgang, og mad og drikke kan medbringes.

Programudvalget består af Christian Bogh, Ulla Nielsen, Gunhild Styrup og Birthe toft.
Kontakt: Ulla Nielsen, tlf.: 2462 2792, e-mail: ugniels@gmail.com

Datoer for arrangementer i foråret 2023:
28. januar, 25. februar og 25. marts

Følg os på hjemmesiden:
www.vorfrelserkirke.dk/kirkehøjskolen
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