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23. JANUAR KL. 10.45

BJARNE LENNAU
HENRIKSEN
Tidl. generalsekretær for
Kirkens Korshær

Giv mig den tro, der ikke søgte læ
– kirkens diakoni mellem velfærdsstatens
afvikling og konkurrencestatens udvikling
6. FEBRUAR KL. 10.45

OLE JUUL
Tidl. sognepræst i ØdumHadbjerg, foredragsholder
og skribent

At være fortalt
Ole Juul fortæller i sit foredrag om, hvordan
20. FEBRUAR KL. 10.45

SIMON AAEN
Billedkunstner

Det glædelige budskab er ikke, at den stærkeste
vinder og den dygtigste belønnes. Det handler
derimod om tro, håb og kærlighed. I det glædelige budskab ligger solidariteten parat med en
uforkortet agtelse for ethvert menneskeliv, en
agtelse der er så favnende, at fællesskabet tør
være mangfoldigt. ”Troen der ikke søgte læ” har
derfor en solidarisk og protesterende forpligtelse til tale fiaskoens sag og dermed konfrontere det menneskesyn, der kun anerkender
den vellykkede succes, der kan måles og vejes,
skæbner, han har mødt – dels i ”levende live”,
dels i litteraturen og på film - bliver til fortællinger om det liv vi har fælles, og om hvilken
styrke det er at være fortalt ind i en fortælling.
At være fortalt ind i den store fortælling, i bibelhistorien, i verdenshistorien og i Danmarkshistorien, og at være fortalt ind i den lille fortælling, i slægtens, i familiens og i venskabets.

Naturens skønhed trækker himmelen ned til os!
Få et unikt indblik i vejen fra inspiration til det
færdige værk. Hør blandt andet om teknikken,
processen og arbejdet med de store kirkeudsmykninger. Simon Aaens arbejdsområde som
billedkunstner er Troen og Naturen. Simon Aaen

har udsmykket 4 kirker og 16 sognegårde, selvom han er en af landets yngste kirkekunstnere.
I de religiøse motiver er der plads til både tro og

tvivl, men altid med en sikker forankring i den
teologiske og kunsthistoriske tradition.

6. MARTS KL. 10.45

dingesøn og dermed potentiel folkeleder. Mandela blev smidt ud af universitetet på grund af
sit politiske arbejde, men tog senere juridisk
embedseksamen og åbnede i 1952 Sydafrikas
første sorte sagførerfirma. I 1965 blev Mandela,
som leder af ANC (African National Congress),
idømt livsvarigt fængsel. Ved den lejlighed udtalte Mandela: ”Demokrati er et ideal, som jeg er
parat til at dø for.” Mandela blev løsladt i februar
1990 og stod til sin død i spidsen for Sydafrikas
demokratiske revolution.

MOGENS BLUME
SCHMIDT
Foredragsholder, cand.merc.

Nelson Mandela
- Foredraget følger i Mandelas fodspor, og
søger at komme bag om myten

Mogens Blume Schmidt fortæller i billeder Mandelas fantastiske livshistorie. Født som høv27. MARTS KL. 10.45

HELLE RØRBÆK
HØRBY
Sygehuspræst

Alt har sin tid - om sorg og trøst
At miste er et vilkår i livet. Mister vi nogen eller
noget vi holder af, så følger sorgen uundgåeligt

med. Sorgen er noget af det, der gør allermest
ondt, og den sørgende har brug for hjælp. Det
gør også ondt på den, der står overfor den sørgende - man ved ikke hvad, man skal gøre.
Men hvilken hjælp er der brug for - hvad kan
trøste? Vi vil se på, hvordan forståelsen af sorgen er skiftet gennem tiden, og hvad man gør
ved den. Vi vil også overveje hvilken hjælp der
kan være i troen, når sorgen rammer.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
STED
Møllevangskirkens Sognegård,
Fuglesangs Allé 48
8210 Aarhus V.
I sognegården er der installeret teleslynge.

PRIS OG TILMELDING
• For alle fem foredrag betales 200 kr. Man kan
vælge kun at overvære enkelte foredrag til
50 kr. pr. gang, og det er ikke nødvendigt at
tilmelde sig på forhånd.
• Inkluderet i prisen er 2 stk. smørrebrød og
kaffe. Øl og vand kan købes.
• Forudgående tilmelding modtages gerne på
kirkekontoret, tlf. 86 15 81 54.

DAGSPROGRAM

HØJSKOLEUDVALGET

Kl. 10.45 Indledning og sang
Kl. 11.00 Foredrag
Kl. 11.45 Frokost
Kl. 12.15	Foredrag og debat med
foredragsholderen
Kl. 13.30 Afslutning

Sigfred Lauridsen, Henning Damsgård
Pedersen, Birthe Madsen, Inger Danielsen,
Ellen Lauridsen, Richard Vestergaard, Anette
Andersen, Anni Albæk, sognepræst, Hanne Jul
Jakobsen, sognepræst, Louise Bjerre-Pedersen,
Kirke- og kulturmedarbejder

