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29. januar / 26. februar / 26. marts

Væredygtighed
Kolding Kirkehøjskole finder sted i Seest Sognehus, Kirketoft 2 i Kolding,
og er et samarbejde mellem kirkerne i Kolding Provsti.
Vi afholder tre foredragslørdage pr. halvår, og emnerne spreder sig over
samfundsmæssige, kirkelige og kulturelle emner.
Undervejs er der både kaffepauser og frokostpause.
Der er altid en hyggelig stemning og god spørgelyst, og alle er meget velkomne.

Praktisk
Man tilmelder sig en enkelt foredragslørdag ad
gangen. Tilmeldingen åbnes ca. en måned før
den aktuelle foredragslørdag og findes på
www.sanktnicolaikolding.dk
Find Kolding Kirkehøjskole-knappen på
forsiden, her kan du også læse mere om
Kolding Kirkehøjskole

Prisen for hele dagen
(2 foredrag + kaffe og frokost) er 140,Prisen for en halv dag
(1 foredrag + kaffe) er 75,Betaling foregår på selve dagen enten
kontant eller via MobilePay.

29. januar 2022

Lene Vase

Lisbeth Smedegaard Andersen

Håbet som placebo v/Lene Vase
29.1.22, kl. 10.00-12.00
Lene Vase, Dr. med. og Professor i Psykologi ved Aarhus Universitet, forsker i hvordan tro og
håb kan påvirke kropslige processer. I sit oplæg vil Lene Vase gennemgå den nyeste forskning
i hvordan kontekst og håb kan påvirke mennesker, og lægge op til en diskussion af i hvilket
omfang håb kan ses som en placebo, der kan hjælpe en til blive være-dygtig.

Billedsprog i nye salmer v/Lisbeth Smedegaard Andersen
29.1.22, kl. 12.45-14.30
Ligesom en præst i sin prædiken igen og igen må forsøge at fortolke evangeliet, så det kaster
lys ind over den verden, vi lever i, sådan må man også som salmedigter forsøge at finde det
billedsprog, der kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet, så folk kan synge med på en
salme og føle, at det er udtryk for deres tro, håb og bøn. Til det behøver man den inspiration,
der kommer fra naturen, fra billedkunsten, fra litteraturen og fra den dagligdag, man nu engang
lever i.
Foredraget former sig som en salmesangseftermiddag, hvor vi synger nogle af mine
salmer, mens jeg undervejs fortæller om de tanker, man gør sig som salmedigter, og om det
billedsprog, en ændret omverden kalder på.

26. februar 2022

Preben Kok

Niels Nymann Eriksen

Arvegods v/Preben Kok
26.2.22, kl. 10.00-12.00
Når et menneske har levet i mere end 70 år, har han eller hun samlet en masse nyttig viden,
fortællinger og erfaring, som ofte er givet videre gennem forældre, familie, morgensang,
bibelhistorier, den almene dannelse, og den danske sangskat. Det har været til gavn i både
vanskelige og lykkelige situationer og kan kaldes for almengyldige ledsagehistorier eller
arvegods.
De yngre generationer lever et liv, som ofte baserer sig på at navigere i en individualistisk
livsstil, hvor de fleste ønsker at være unikke. Mange af de værdifulde ledsagehistorier
synes glemt, og der mangler ofte noget at læne sig op ad, når livet brænder på. Preben Kok
ønsker med foredraget at gøre opmærksom på, hvor vigtigt og værdifuldt det er at overdrage
”arvegodset” til de næste generationer. Så kom og opdag, hvad der ligger af værdifulde
erfaringer i dine gemmer – og i kirken.

Tålmodighed v/Niels Nymann Eriksen
26.2.22, kl. 12.45-14.30
At vente på andre er ikke spild af tid! Tværtimod kan den tid, vi ikke kan bruge til noget, vise sig
at være den mest betydningsfulde. Den, som lærer at vente tålmodigt, spilder ikke tiden, men
lukker evigheden ind i den. Med udgangspunkt i Søren Kierkegaards taler om tålmodighed og
egne erfaringer som indvandrerpræst på Vesterbro viser Niels Nymann Eriksen hvordan livets
små og store tålmodighedsprøver kan blive anledning til fordybelse og fornyelse.

26. marts 2022

Connie Hedegaard

Martin Ishøy

Hvordan skal vi håndtere klimaet? v/Connie Hedegaard
26.3.22, kl. 10.00-12.00
Som miljøminister og EU-kommissær fik Connie Hedegaard ofte stillet spørgsmål om, hvad hun
ville gøre ved klimaet? Og gennem hele sin karriere har hun forsøgt at løse de hurtigt voksende
klimaforandringer og udfordringer, som vi står over for de kommende år.
I foredraget taler hun om, hvordan vi på en succesfuld måde kan forene klimaudfordringerne,
den stigende befolkning på kloden og den vækst, som vi har brug for. Hvad kan politikerne og
erhvervslivet gøre, og hvad skal vi alle som ansvarlige borgere gøre?
Connie Hedegaard beretter personligt og veldokumenteret om en af tidens helt store udfordringer, hvis ikke den største.

Klimaklar kristendom v/Martin Ishøy
26.3.22, kl. 12.45-14.30
Martin Ishøy, sognepræst, Ph.d. og økoteolog
Den grønne omstilling kalder på mere end teknologi. Den kalder på lyst og livets mening. Og
den kalder på spiritualitet og etik. Problemet er, at etik i den grønne omstilling ofte rimer på sur
pligt og afkald, vi slet ikke har lyst til. Derfor er dydsetikken i fremmarch. Den satser nemlig lige
så meget på lyst som på pligt. Desuden var dydsetikken dominerende i kristendommen, også
hos Luther, indtil den moderne epoke, som går mod sin afslutning.
Vi gentænker dydsetikken som klimaklar kristendom. Så får vi lyst til at være dygtige.

