indbyder til Kirkehøjskole:
Oplysning - viden - samvær
Sørine
Gotfredsen

26. september

Per Larsen

Kjeld Holm

21. november

10. oktober

Anders
Sørensen

7. november

Leif V. S
Balthzersen
24. oktober

Program
september - november 2018

26. september
Sørine Gotfredsen:
”Fri os fra det onde”
”Fri os fra det onde”. Sørine fortæller om sin nye bog. Hvad er baggrunden, hvilke overvejelser giver den anledning til for os?
Sørine Gotfredsen, journalist, forfatter, sognepræst og samfundsdebattør, kendt fra debatter i TV og de skrevne medier, samt adskillige bøger, også kendt for klare og
skarpe synspunkter.

10. oktober
Biskop emeritus Kjeld Holm:
”Misklang og samklang”
Selv om Kjeld Holm ikke længere sidder i embedet som biskop i Aarhus
Stift, er han stadig aktiv med foredrag, klummer og som debattør. Og nu
igen som forfatter.
Tredje bind af hans erindringer er netop udkommet, hans 19. bog i alt
siden den første i 1974. ”Misklang og samklang” handler om træk af erindringens etik.

24. okotber
Leif V. S. Balthzersen:
Dansk guldaldermusik
Det, som vi kalder den danske guldalder, var faktisk virkelig en gylden
tid for den danske musik og det danske musikliv. Med komponister som
f.eks. Weyse, Kuhlau, Gade og Hartmann i spidsen får vi i dette foredrag
et indblik i denne periodes meget smukke og nationale musik, der også
havde farlige understrømme, som vi møder bl.a. i den populære ballade
Elverskud og i balletten Et folkesagn.

7. november
Anders Sørensen:
Leder af ”Reden” Århus
Anders er ny som leder af KFUK´s værested ”Reden” i Aarhus Midtby.
Anders vil fortælle om det sociale arbejde, muligheder, udfordringer i
en tid, hvor velfærdssamfundet er udfordret.
Anders Sørensen har siden 2006 varetaget forskellige lederstillinger i
den frivillige sociale organisation WeShelter (tidligere Missionen blandt Hjemløse). Han har således haft ansvaret for organisationens socialpsykiatriske aktiviteter og det opsøgende arbejde i
København.. Anders Sørensen har således stået i spidsen for at starte et tilbud til unge hjemløse
- ungeherberget RG60 på Nørrebro. Han har også haft en væsentlig andel i udviklingen af samarbejdet mellem de Diakonale Organisationer i København (DOK)

21. november
Per Larsen:
På kanten af livet
Per Larsen har bl.a. stået i spidsen for efterforskningen 1988-91 af
Blekingegadesagen, og af kriminaliteten i forbindelse med rockerkrigen
1996-97. Per Larsen har ofte optrådt som talsmand for politiet i medierne. Snart 40 år blev det til i politiet, og vi kender bl.a. Per Larsen fra alle kampe mod f.eks.
autonome og bandemedlemmer.
Per Larsen har kort og godt været med i de store opgaver. Per Larsen vil komme ind på arbejdet
som formand for børnerådet og sit arbejde i Kræftens Bekæmpelse.
Per Larsen er tidligere chefpolitiinspektør

Dagsprogram:
Kl. 10.45		
Indledning og sang
Kl. 11.00		
Foredrag
Kl. 11.45		
Frokost
Der serveres kaffe og et par stykker smørrebrød.
			
Øl og vand kan købes
Kl. 12.15		
Foredrag og debat med foredragsholderen
Kl. 13.30
Afslutning
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,- kroner. Forudgående tilmelding
modtages gerne på kirkekontoret, tlf. 8615 8154.
Man kan vælge kun at overvære enkelte foredrag. Så koster det
50,00 kr. kroner 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.
Højskoleudvalget:
Anni Albæk, sognepræst
Louise Bjerre-Pedersen, sognemedhjælper
Myhlie Jacobsen
Hanne Jul Jakobsen, sognepræst
Ellen Lauridsen
Sigfred Lauridsen
Birthe Madsen
Egon Hauge Mathiassen
Henning Damsgaard Pedersen
Richard Vestergaard

