Kolding Kirkehøjskole
Efterår 2020
Provokation
Lørdag den 12. september
Kl. 10.00

Skanderup Sogn – kirkestriden i 1800-tallet
Axel Davidsen Jessen, valgmenighedspræst
Vi skal bl.a. høre dramatiske beskrivelser af, da den markante IM præst Carl
Moe fra Harboøre ankom til Skanderup og syntes, sognet kunne trænge til lidt
vækkelse, og om hvordan, der blev dannet en valgmenighed.
Foredraget holdes af valgmenighedspræst Axel Davidsen Jessen i Skanderup
grundtvigske Valgmenighed, Kolding Provsti. Jessen er opvokset i et
præstehjem med en far (og mor) tæt knyttet til Indre Mission og troede
bestemt ikke han selv skulle være præst.

Kl. 12.45

Når ord sårer, provokerer eller bare irriterer
Pia Quist, professor ved institut for nordiske studier og sprogvidenskab
Må man sige om en kvindelig studievært, at hun vimser rundt? Er det ok at
tale om slaver? Eller bedre at tale om slavegjorte? Må man kalde hvide
danskere for kartofler? Til alle tider har der været divergerende opfattelser af,
hvad der er passende og upassende sprogbrug. Men i dag er diskussionerne
både flere og anderledes end tidligere. Der er større bevidsthed om sprogs
virkning i verden, som for eksempel får kvinder og minoriteter til at sige fra.
Det foranlediger flere debatter med vidt forskellige syn på hvem, der burde
have ret og mulighed for at bruge bestemte ord. I foredraget præsenteres en
række eksempler på provokerende sprog. Og vi ser på forskelle mellem
sprogbrug, der kan opleves som sårende, provokerende eller bare irriterende.

Lørdag den 24. oktober
Kl. 10.00

Provokation og kunst - ud fra kunstteorien
Simon Schulin, lektor filosofi og ledelse
Simon Schulin arbejder til daglig på UC Syd og skriver samtidig på sin
doktorafhandling. Schulin vil tage os med på en spændende og provokerende
rejse gennem kunsten. Han bruger kunstteorien som afsæt for en snak om
hvilke diskurser og forhold, der provokerer, og vi skal bl.a. se det mest
provokerende billede, der nogensinde er lavet.

Kl. 12.45

Camille Clouds brevkasse
Line Knutzon, dramatiker og skuespiller
Er du en rasende 65-årig mand med udstående øjne, der vil have lov til at
råbe fede kælling til fede kællinger? Er du en tavs og skeptisk 12-årig pige, der
nægter at tale med voksne? En storrygende og dehydreret 45-årig kvinde på
den yderste venstrefløj? En 87-årig kvinde, der ikke har råd til sin
egen begravelse? En panikslagen dramatiker, der har bidt fingrene af sig
selv?
Så spørg Camille Cloud – hun har svar på alt, hun er tidens svar og tidens lyd,
for hun har succes og har tænkt på alt, før hun blev født.

Lørdag den 21. november
Kl. 10.00

Protest og provokation i Bob Dylans kunst
Anne Marie Mai, professor i litteratur
Nobelprisvinderen Bob Dylan blev kendt i 1960´erne som sin generations
talerør, en protestsanger, der var med i den store borgerrettighedsbevægelse
og kampen mod racediskrimination.
Bob Dylans lange karriere har været præget af både provokationer og
protester. Som kunstner er han uforudsigelig, og hans valg falder ikke altid i
god jord hos hverken fans eller kritikere.
På foredraget ser vi nærmere på eksempler på protest og provokation i Dylans
kunst og på centrale motiver i hans værk.

Kl. 12.45

Provokation og værdikamp
Sørine Gotfredsen, teolog, præst, forfatter og debattør
Værdidebatten i dette land har gennem mange år være et studie i begrebet
provokation. Sammenstødet mellem modernitet, kristendom og synet på
nationen har vist sig at rumme et stort potentiale for provokation, og med i
kølvandet følger tanker om ondskab, godhed og menneskesyn. Man kan blive
ganske overrumplet af sin egen provokation, fordi man ikke er klar over, hvor
langt man befinder sig fra tidens herskende norm, men provokationens kraft er
nødvendig på vejen til indsigt.

Praktiske oplysninger
Mødested
Nyt mødested for Kirkehøjskolen
Seest Sognehus, Kirketoft 2, 6000 Kolding.
Bybus linje 5 kører to gange i timen til døren
(Stop: Seest gamle skole).

Tilmelding
Via tilmeldingslinket på
www.sanktnicolaikolding.dk
Eller til kirkekontoret, Jens Holms Hus
Mandag-onsdag 9.00 – 15.00
Torsdag 11.00 – 16.30
Fredag 9.00 – 15.00
Tlf.: 21 27 27 27

Betaling
Kontant på mødedagene eller med mobilepay
til 955419 eller ved indbetaling på konto 0759
– 3224 963 199
Husk navn ved mobilepay/indbetaling.
Kirkekontoret på Jens Holm Hus tager ikke
imod betaling.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding nødvendig senest onsdag før
arrangementet pga. deltagerbegrænsning og
forplejning

Priser
En hel højskoledag: 140 kr. inkl. frokost og
kaffe.
Et enkelt foredrag: 75 kr.

Varighed
Kl. 10.00-14.30

Kolding Kirkehøjskoles bestyrelse
Kristina Nilsson, Nr. Bjert. Henriette Bacher Lind, Sankt Nicolai. Axel Davidsen Jessen,
Skanderup valgmenighed. Elisabeth Nørulf, Almind-Viuf. Lilian Jacobsen, Brændkjær. Lis
Jensen, Vonsild. Karin Fristed, Seest. Simone Sibille Tobiasen, Sankt Nicolai. Chris Fløe
Svenningsen, Sct. Nicolai.
Suppleanter
Tine Illum, Sdr. Bjert. Henrik Vestergaard Jørgensen Hejls-Vejstrup-Taps. Birthe Keller
Sørensen, Seest.

