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Status over årets arbejde
I 2017 har Kolding Kirkehøjskole haft Reformationen og Martin Luther på programmet hele året. Vi har
afholdt 12 foredrag med reformationen og dens reception i centrum. Vi har set det som vores særlige
opgave som hele provstiets højskole, at vi i løbet af de 6 lørdage skulle tilbyde foredrag af en vis tyngde
med teologiske og historiske eksperter. Foredrag som et meget folkeligt sogn måske ikke selv kan finde
tilhørere til. Ikke mindst professorerne (emeriti) Martin Schwarz Lausten og Brian McGuire levede til
fulde op til den forudsætning. De var en stor fornøjelse at lytte til.
Vi har også inddraget mere kreative vinkler. F.eks. gav musikeren Tine Skau os en musik og
foredragseftermiddag om Katharina Luther, og organist Hedvig Dobias spillede Bach for os. Tråde til
nutiden har sognepræst Benjamin König og salmedigter Iben Krogsdal givet os. Der har været en fin
debat om, hvilke sider af Luthers tænkning der giver mening i dag.
Tilhørerne til kirkehøjskolen kommer rimelig bredt fra flere sogne, naturligvis dog flest fra Kolding
midtby. Det er primært pensionister, som kommer, men meget vidende og interesserede mennesker. Vi
er typisk mellem 30-50 deltagere. I Luthersæsonen var deltagelsen nok generelt lidt lav.
I bestyrelsen vil vi gerne takke provstiet og dets menighedsråd for, at vi pr. 15. juni 2017 er blevet lagt
direkte ind under provstiet. I stedet for at være en selvstændig forening er kirkehøjskolen nu et
samarbejde mellem sognene. Det betyder, at provstisekretær Jette Bruhn Kongsted fungerer som
kasserer og hjælper bestyrelsen med at opstille udkast til budget og regnskab. Desuden tilhører vores
bankkonto provstiet. Det gør det langt mere enkelt og sikkert at drive kirkehøjskolen.
Bestyrelsen består af 5 lægfolk (7 med suppleanter) og 3 præster. Lægfolk vælges nu for en 4 årig
periode, og det virker godt. Vi har en aktiv og engageret bestyrelse.
Vi vil gerne takke Sankt Nikolai Sogns menighedsråd og medarbejdere for at huse kirkehøjskolen og
hjælpe med praktiske ting som stoleopsætning og tilmelding over deres hjemmeside.
På bestyrelsens vegne
Kristina Nilsson, formand
Tilføj eller slet felter efter behov

Status over planlagt arbejde fremover
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Vurdering og kommentar:

Udvid feltet efter behov

