Velkommen til 5 inspirerende
lørdag formiddage
i Middelfart Provstis
Kirkehøjskole
Kirkehøjskolen byder velkommen til en
sæson med fokus på eksistens og tro.
Temaet for denne sæson er

Kristendommen
ifølge ...
Lektion 1
Lørdag 24. september 2022
kl. 9.00-12.00

Kirkeåret
Henning Kjær
Thomsen,
teolog og undervisningsleder,
Viborg stift
Kirkeåret udgøres først og fremmest af
evangeliefortællingerne, der prædikes over
til hver højmesse i folkekirken. Fra Første
søndag i advent til netop Sidste søndag i
kirkeåret. Fortællingerne beretter om Jesu
liv, død, opvækkelse og himmelfart – men
det vel at mærke på en særlig måde.
Baaring forsamlingshus,
Middelfartvej 97, 5466 Asperup

Lektion 2
Lørdag 12. november 2022
kl. 9.00-12.00

Tal til mig
- samtalen om Gud
Iben Maria Zeuthen,
journalist fra P1
I sit foredrag fortæller
Iben Maria Zeuthen om,
hvordan arbejdet med programmerne satte tanker i gang: Tanker omkring livet og
døden og formidlingen heraf, men også
tanker om hendes egen opfattelse af det
store spørgsmål: Findes der en Gud?
Føns gl. skole,
Føns Strandvej 2A, 5580 Nr. Aaby

Lektion 3
Lørdag 21. januar 2023
kl. 9.00-12.00

Fra ateist til
menighedsrådsformand
Jens Christian
Grøndahl,
forfatter

Forfatteren Jens Christian Grøndahl er barn
af en kulturradikal tid, hvor frigørelsen fra
religionens beslag på samvittigheden satte
dagsordenen.
I en moden alder begyndte Jens
Christian Grøndahl at tænke anderledes
om kristendommen.
Sognegården i Strib, Strib Landevej 1,
5500 Middelfart

Lektion 4
Lørdag 25. februar 2023
kl. 9.00-12.00

Fra politiker til præst
Mette Bock,
sognepræst og
hospitalspræst,
tidl. politiker
Hvilken betydning
har kristendommen
haft gennem livet?
Og er troen noget
konstant, eller ændrer den sig i et menneskeliv?
Brenderup forsamlingshus,
Brenderupvej 22, 5464 Brenderup

Lektion 5
Lørdag 18. marts 2023
kl. 9.00-12.00

Guds ord i Torahen, Biblen
og Koranen
Anders
Klostergaard
Petersen,
professor i teologi
Jødedommen,
kristendommen og
islam har til fælles,
at de er skriftreligioner med en fast
defineret kanon.
Foredraget præsenterer den nyeste forskning i de tre religioners oprindelse.
Og det er en helt anden historie end den,
du kender. Vil du være klogere på de tre
religioner og deres fremkomst, så kom og
lyt med.
Gamborg forsamlingshus,
Gamborgvej 46, 5500 Middelfart

KIRKEHØJSKOLEN
TILMELDING
Du kan tilmelde dig ved at udfylde
tilmeldingsskemaet på hjemmesiden:
www.kirkehojskole.dk

i

MIDDELFART PROVSTI
kristendomskursus for voksne

Alternativt til Grethe Krogh Jakobsen
på mail: grethekjakobsen@gmail.com

2022-23

Tilmelding til det enkelte lørdagsarrangement
skal ske senest mandagen før arrangementet
af hensyn til forplejningen.

PRIS
Pris for hvert lørdagsarrangement: kr. 60,Betaling sker ved fremmøde.
Forplejning til alle arrangementer er
inkluderet i prisen.

BESTYRELSEN
Hanne Drejer, tlf. 29 60 54 12
Gitte B. Lorentzen, tlf. 40 48 10 64
Vita Andreasen, tlf. 40 42 87 40
Dorthe Ejersbo, tlf. 50 71 93 73
Grethe K. Jakobsen, tlf. 23 44 18 73
Kristine Z. Nüchel, tlf. 40 22 01 30

”En rigtig kirkehøjskole skal selvfølgelig behandle
så vigtige og centrale emner som Kirkeåret og dets
tekstrækker, samtalen om Gud, fra ateist til menighedsrådsformand, fra politiker til præst, Guds ord
i tora, bibel og koran,” siger bestyrelsesformand
Hanne Drejer.
Forsiden: Niels Larsen Stevns Altertavle, 1918, Vrensted Kirke,
foto: Niels Clemmensen.

Kristendommen
ifølge ...

