Torsdag den 28. februar kl. 19.00.
Gudstjeneste i Galten Kirke ved sognepræst Hanne-Lise Mandrup
Derefter foredrag i sognegården ved lektor i bioetik Mickey Gjerris:

Håb i en håbløs tid
- klimaforandringer, etik og håb

Mickey Gjerris er cand.theol og lektor i bioetik ved Københavns universitet. I årene
2011-2016 var han medlem af Etisk råd. I medierne er han meget aktiv især om klimaforandringer og etiske spørgsmål. Han er blandt andet en af de faste skribenter af
klummen “Etisk set” i Kristeligt Dagblad.

Han siger om sit foredrag: “Klimaforandringerne påvirker allerede i dag mennesker og
natur negativt. Vi står foran en kæmpe udfordring. Ikke desto mindre tyder meget på,
at vi har givet op, allerede før vi fik begyndt. Forskernes advarsler overhøres, vi har
“klimakvalme” og samfundet styrer stadig blindt mod øget økonomisk vækst. Foredraget sætter skarpt
på klimaforandringerne, diskuterer videnskaben bag de skræmmende forudsigelser og viser, hvordan
etik, natursyn og religion kan være med til at skabe håb og mod til at handle”.
Mickey Gjerris

Mandag den 18. marts kl. 19.00
Gudstjeneste i Skovby Kirke ved sognepræst Rikke Amalie Vestergaard.
Derefter foredrag i sognehuset ved forhenværende sygehuspræst Preben Kok.

Slip livet løs

Preben Kok er som tidligere sognepræst i Engum Sogn og sygehuspræst ved Vejle
Sygehus bl.a. kendt for at skælde ud på Gud. Skæld ud på Gud er titlen på Preben
Koks bog fra 2008, hvor han plæderede for, at mennesket skal vove at dele ansvaret
og sorgen med Gud, når livet gør ondt og meningen hører op. Denne aften vil Preben
Kok tale med afsæt i sin bog fra 2017 Slip livet løs, hvor han fremfører, at nutidens
mennesker har en urealistisk forestilling om, hvor meget styr man skal have på livet.
Preben Kok
Det betyder, at vi ofte tynges af skyldfølelse i tilfælde, hvor vi slet ingen skyld kan
have, fordi vi ikke har magten. Preben Kok gør således op med en række givne forestillinger, som det
moderne menneske kæmper med i sin hverdag og sit liv, og så spørger han: Hvad mister vi ved kun at
træffe beslutninger med forstanden - uden at have troen og myternes nedarvede visdom med?
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Kirkehøjskoleforedrag 2018-2019
Torsdag den 20. september kl. 19.00
Gudstjeneste i Skivholme Kirke ved sognepræst Thomas Frøkjær.
Derefter foredrag i sognegården ved Marianne Hesselholt:

Mandag den 19. november kl. 14.00
Gudstjeneste i Skovby Kirke ved sognepræst Line Nilsson Ravn.
Derefter foredrag i sognehuset ved kunstner Peter Callesen.

Ud af intet

En rejse i ordløshedens land

Marianne Hesselholts foredrag kommer til at handle om Alzheimers, en alvorlig
sygdom, der desværre rammer mange ældre i dag. Men det vil også handle om den
glæde, der kan overleve på trods af - undertiden endda på grund af - sygdommen. Der
er et lys, som ingen sygdom formår at slukke - heller ikke Alzheimers - men som man
ofte glemmer i fortvivlelsen over, hvor hårdt det kan være at leve i og helt tæt på
sygdommen. Det har Marianne Hesselholt gode eksempler på - og opfordrer samtidig
Marianne Hellselholt
til, at vi pårørende sammen værner om det lys.
Der vil blive henvist til eksempler både fra det virkelige liv og fra filmens og litteraturens verden. Og så
vil der også blive mulighed for spørgsmål og samtale om emnet.

Tirsdag den 9. oktober kl. 14.00
Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst Carsten Marvig.
Derefter foredrag i sognegården ved salmedigter og teolog Hans Anker Jørgensen:

De nye salmer - og de gamle

Salmedigter og teolog Hans Anker Jørgensen fortæller om “det gamle guld” og om de
nye salmer, som han blandt andre har bidraget med.

Hans Anker
Jørgensen

Når en moderne digter kalder “De levendes Land” af Grundtvig for alle tiders
bedste danske digt, og når de gamle danske salmer er verdens bedste, kan
vi så ikke nøjes med dem. Om de gamle salmer som folkekirkens styrke og
problem. Om nye salmer som en nødvendig bro til “De levendes Land”.
Hans Anker Jørgensen har “medbragt” en håndfuld egne salmer, som han fortæller om,
og som vi synger!

Onsdag den 7. november kl. 14.00
Gudstjeneste i Galten kirke ved Betina Hjorth Præstegaard
Derefter kaffe i sognegården og musikforedrag i kirken ved sanger og digter Karen Troldborg.

Peter Callesen

Billedkunstneren Peter Callesen er født i Herning i 1967. Han har studeret kunst på Det
Jyske Kunstakademi og på Goldsmiths College i London. Han startede sin karriere med
maleriet, senere bevægede han sig over video- og performancekunst men har i de senere
år hovedsageligt arbejdet med papir. Det hvide papir, ofte blot et A4-ark, som udgangspunkt for store eksistentielle emner som livet, døden, troen, tvivlen, opstandelsen.
Ud af papiret skærer han silhuetter, som transformeres til fantastiske tredimensionelle
figurer, som ofte står i kontrast til den silhuet, som de efterlader. Læs og se mere på
www.petercallesen.com

Peter Callesen, der for øjeblikket arbejder på en ny alterudsmykning til Margrethekirken i Valby, vil denne
eftermiddag præsentere os for en del af sine mange værker samt fortælle om tilblivelsen af og tankerne
omkring værkerne.
Torsdag den 17. januar kl. 14.00
Gudstjeneste i Skivholme Kirke ved sognepræst Thomas Frøkjær.
Derefter fortællekoncert i sognegården ved historiefortællere og harmonikaspillere Carl Erik Lundgaard
og Mette Kathrine Jensen Stærk:

Liv og død - gode historier, sange og melodier om døden og nærmeste omegn

Mette Kathrine Jensen Stærk fortæller sådan om fortællekoncerten:
Hans spurgte mig en dag: Har du tænkt over døden. Jeg nikkede bekræftende. Jo, for i en alder af 37 år var han en dag hjem fra arbejde kommet
til at tænke over det med døden, men så havde han skyndt sig at skrue
godt op for bilradioen - og så var det næsten gået over igen, næsten….

Mette Kathrine Jensen Stærk
og Carl Erik Lundgaard

Carl Erik og jeg skruer ikke op for radioen - vi skruer ned. Sådan har det været hver gang, vi har mødtes
over kaffebordet, over harmonikaen, eller hvor det nu har været henne. Det er der kommet en stribe
eftertænksomheder, historier, underfundigheder og musik og sange ud af - og altid nærvær.

Over Revet Langt Ude - koncert, foredrag og digtoplæsning

Karen Troldborg

Sanger og digter Karen Troldborg fra Odder var bare 19 år, da hun mistede sin mor.
Nu 17 år efter har hun skrevet og sat musik til 10 digte, som hun har skrevet med
udgangspunkt i moderens efterladte tekster. Digtsamlingen hedder: Over Revet Langt
Ude og udmærker sig ved at være en slags digte-dialog mellem en datter og hendes
afdøde mor. Arbejdet med musikken og teksterne har ændret Karen Troldborgs sorg
og savn efter moderen og hun føler, at hun både forstår døden og livet bedre.

Selv skriver hun: “Kræft rammer hver tredje dansker, og gør alle andre til pårørende…
- sådan lyder det i Knæk Cancer kampagnen. Over Revet Langt Ude kan noget andet end den gængse
litteratur om kræft. Her får sorgen det rum, der skal til. Den ærlige menneskelige erfaring, der kan
deles, og dermed “knække”, eller opbløde, det sorgtabu, der hersker i samfundet”.
Karen Troldborg har allerede holdt adskillige musikforedrag rundt i landet og vi glæder os til, at hun
besøger Galten kirke i kølvandet på Allehelgen - for at dele sine erfaringer med os i et anderledes
foredrag fuld af musik, gode ord og sang.

Mandag den 4. februar kl. 14.00
Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst Carsten Marvig.
Derefter foredrag i sognegården ved tidligere højskoleforstander Svend Thorhauge:

At være sig selv - uden at være sig selv nok

Svend Thorhauge

Tidl. højskoleforstander Svend Thorhauge taler om menneskeligt identitet: Som mennesker skal vi selvfølgelig være os selv. Sådan har det ikke altid været. Gennem historien er vi blevet identificeret ved en række ydre fænomener som religion, slægt
eller ideologi. Ydre fænomener som i dag ikke tilstrækkeligt tilbyder den enkelte
identitet. Vi har fået friheden til at være os selv gennem ikke mindst menneskerettighederne, men samtidig er vi dømt til, hele tiden at fylde den identitet ud på
egen hånd. Derfor kan det føles så befriende at være ude af eller helt ved siden
af sig selv; ja måske endda så opslugt, at man helt glemmer sig selv for en stund.

