Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.00.
Gudstjeneste i Skivholme Kirke ved biskop Henrik Wigh-Poulsen.
Derefter foredrag i sognegården ved biskop over Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen:

Folkekirken netop nu – set fra biskoppens stol
Noget af det første jeg bad om som nytiltrådt biskop var, udover nye gardiner, et kort til
ophængning på mit kontor med angivelse af samtlige sogne og provstier i Aarhus Stift.
Jeg betragter det ret ofte og inviterer nogle gange mine gæster til at betragte med og se
tingene i en sammenhæng.Venner, ser på stiftets kort.
HENRIK WIGHPOULSEN

Og nu arbejder jeg så på gennem besøg, orienteringsmøder, gudstjenestebesøg,
gudstjenester, foredrag og alle mulige forhandlinger at høre kortets mange forskellige stemmer.

Sådan indledte Henrik Wigh-Poulsen sin tale ved sommerens stiftspræstestævne.
Denne aften bliver der lejlighed til for Henrik Wigh-Poulsen at høre vore mange forskellige stemmer. Og måske nok så vigtigt: Vi får lejlighed til at høre hans – både når han prædiker i kirken, og
når han efterfølgende holder foredrag i sognegården.
I sit foredrag vil Henrik Wigh-Poulsen give os sit bud på, hvad der rører sig netop nu i Aarhus Stift
og i Folkekirken i det hele taget. Hvilke udfordringer står vi over for som folkekirke – og hvilke
succeshistorier er der at berette om.
Henrik Wigh-Poulsen afløste i september 2015 Kjeld Holm som vores biskop.
Torsdag den 6. april 2017 kl. 19.00.
Gudstjeneste i Galten Kirke ved Hanne-Lise Mandrup.
Derefter foredrag i sognegården ved lektor Claus Jensen:

Luther og reformationen – fra kunstens synspunkt
Det er et billedforedrag, som i ord og billeder viser, hvordan centrale dele af
Luthers liv og lære kommer til udtryk i reformatoriske hovedværker malet af
Lucas Cranach, far og søn, og andre. De ny-restaurerede reformationstavler i Wittenberg og i Weimar omtales indgående, og indretningen af det lutherske kirkerum
belyses, idet der trækkes tråde til reformationskunst og -arkitektur i Danmark.
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Kirkehøjskoleforedrag 2016-2017
Tirsdag den 20. september 2016 kl. 19.00.
Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst Carsten Marvig,
derefter foredrag i sognegården ved sognepræst Jacob Ørsted:

Torsdag den 1. december 2016 kl. 14.00.
Gudstjeneste i Galten Kirke ved sognepræst Betina Hjorth Præstegaard.
Derefter foredrag i sognegården ved hjælpepræst, forsker og postdoc. Christine Tind JohannesenHenry

Kræften og kraften

Luthers ”godbidder”
Luthers hjem var ofte præget af trængsel til måltiderne. Samtalen omkring bordet
var både højrøstet, frimodig og forunderlig. Luthers bidrag til samtalen viser en noget
anden side af den teologiske begavelse, vi ellers kender.

JACOB ØRSTED

Selvom hans udgangspunkt stadig er teologien, benytter han billeder og udtryk, der
viser, at livet også bør udfolde sig i fest og farver. Jacob Ørsteds foredrag er baseret på
et større bogværk om netop disse måltids-godbidder, der ofte handlede om ægteskab,
børn, krig og døden.

Et af Luthers mere kontante citater lyder “Hvis du ikke behøver en kone, hvad du selv bedst ved, så lad
være med at gifte dig. Men hvis du brænder af liderlighed, og dit kød leder dig i fristelse, hvad venter du
så på? Så gift dig dog! “
Mandag den 10. oktober 2016 kl. 14.00.
Gudstjeneste i Skovby Kirke.
Derefter foredrag i Sognehuset ved sognepræst i Hjortshøj, Morten Skovsted:

100 nye salmer

MORTEN SKOVSTED

Salmesangen har altid været vigtig i den kristne kirke. Både Martin Luther og Grundtvig betonede vigtigheden af menighedens fælles sang, og derfor har vi i Folkekirken
en fantastisk salmeskat, men også en levende tradition for stadig at skrive nye salmer.
Morten Skovsted vil denne eftermiddag gøre os klogere på salmernes oprindelse og
historiske betydning, samt argumentere for hvorfor der er behov nye salmer. Udgangspunktet for foredraget er udgivelsen »100 salmer«, som foredragsholderen har med,
og som der vil blive sunget fra.

Onsdag den 2. november 2016 kl. 19.00.
Gudstjeneste i Sjelle Kirke (NB!) ved sognepræst Thomas Frøkjær.
Derefter »foredrag« i Sjelle Kirke (NB!) ved forfatter, TV-mand, historiefortæller m.m. Søren Ryge
Petersen:

Historier fra Danmark

SØREN RYGE
PETERSEN

Nej, han bryder sig ikke om betegnelsen foredrag – han vil hellere fortælle
historier. Det gør han, hver eneste gang han laver en TV-udsendelse eller skriver
i avisen. Fortæller en historie om mennesker, han har mødt eller oplevelser, han
har haft. Fra sin dagligdag, fra livet på det lille sted på Djursland, hvor han bor.
Det særlige ved Søren Ryge er, at han kan fortælle selv de enkleste historier på en
sådan måde, at alle hører efter. Da han for nogle år siden skrev i Politiken om, hvordan
Margrethe fra Hirtshals bager kringle, blev det årets mest læste artikel. Og når han
sender direkte TV fra sin egen have, sidder der stadig en halv million danskere og
kigger og lytter.

CHRISTINE TIND
JOHANNESSEN-HENRY

Christine Tind Johannessen-Henry har igennem mange år undersøgt danskernes
hverdagstro og har på det seneste især været optaget af, hvordan kriser og traumatiske
oplevelser kan intensivere troen. På grundlag af en lang række samtaler med kræftpatienter har Christine Tind Johannessen-Henry erfaret, hvordan tro i hverdagen kan
komme til udtryk på højst uortodokse, men meget livsbekræftende måder, når vi er i
krise.

Christine Tind Johannessen-Henry har på baggrund af sine undersøgelser for nyligt skrevet en bog, som
hedder Kræften og Kraften. Bogen er skrevet som hjælp og inspiration for professionelle og til gavn for
mennesker, der er ramt af sygdom eller krise. I bogen giver Christine Tind Johannessen-Henry et nyt
og anderledes bud på hvad kristendom – såvel religiøs som ikke-religiøs tro – i samtiden overhovedet
er, og hvordan kristendom fungerer som ressource og kilde i vores hverdagsliv. Det er de tanker og
overvejelser hun især vil dele med os denne eftermiddag.
Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 14.00.
Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst Carsten Marvig.
Derefter foredrag i sognegården ved sognepræst Martin Herbst:

Det moderne menneskes syv dødssynder
Helt frem til middelalderen spillede de syv dødssynder - fråseri, liderlighed, grådighed,
vrede, dovenskab hovmod og misundelse - en væsentlig rolle for livet på den tid!
Dødssynderne er imidlertid lige så aktuelle og lige så populære som aldrig før. Den globale finanskrise er et tydeligt eksempel! Vrede bliver til bombebælter. Den oprindelige
betydning af dovenskab er håbløshed, og hvornår sker det næste jalousidrab?
Martin Herbsts foredrag giver et indblik i, hvordan traditionen om dødssynderne
MARTIN HERBST
opstod og har påvirket os gennem historien.Vi begynder i den egyptiske ørken. Derfra
går turen til de europæiske klostre og universiteter og videre til vor egen politiske og sociale virkelighed.
Undervejs bliver det tydeligt, at traditionen om de syv dødssynder ikke udgør et katolsk levn fra en
mørk, livsfornægtende fortid, men en uvurderlig kilde til selverkendelse, spiritualitet og helhjertethed.
Onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00.
Gudstjeneste i Skovby Kirke.
Derefter foredrag i Sognehuset ved lektor i socialpsykologi ved Aalborg Universitet, Jan Brødslev
Olsen:

Lykkens psykologi – Øjeblikkets magi og det gode liv

JAN BRØDSLEV
OLSEN

»Hvorfor er lykken så lunefuld?« navngav Carl Viggo Meincke den velkendte vise, et
glimt og så er den væk - lykken. Alligevel lever de lykkeligt til deres dages ende i eventyrene, og vi ønsker hinanden held og lykke. Men hvad vil det sige at være lykkelig?
Er danskerne virkelig verdens lykkeligste folkefærd? Er man mest lykkelig i ungdommen, midt i livet eller i livets modne år? Foredraget trækker tråde fra klassisk filosofi,
kristendom og buddhisme til den moderne psykologiske forskning i lykke, og giver ideer
til, hvad man selv kan gøre i hverdagen.

