Kolding Kirkehøjskole
Efterår 2022
17. september 29. oktober 19. november
Tre lørdage, seks foredrag
Emne

Gentagelse

Praktisk
Kolding Kirkehøjskole finder sted i Vonsild
Sognehus, Vonsildvej 47 i Kolding,
og er et samarbejde mellem kirkerne i Kolding
Tilmeldingen på:
www.sanktnicolaikolding.dk

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

17. september 2022

Nanna Hauge

Jørgen Demant

Der må godt være en tærskel ved Nanna Hauge
17.09.22, kl. 10.00-12.00
Mødet med Gud og livet som kristen kan føles som en brydekamp og er ikke altid let.
At lade den ulidelige lethed være gudstjenestens varebetegnelse er derfor uærligt.
Kirkerum og liturgi må gerne afspejle den anfægtelse, som hører med til livet som kristen - og
gudstjenesten må gerne være noget andet end hverdagen. Den liturgiske gudstjeneste skal
stå uantastet i sin særegenhed og med sin højtidskarakter. Her må der godt være en tærskel Gudstjenesten må ikke gøres for let.

Et bevægende møde mellem Gud og os ved Jørgen Demant
17.09.22, kl. 12.45-14.30
Det at gå til gudstjeneste i dag er en rigt facetteret erfaring af et gudsmøde. Gudstjenesten har
flere forskellige sprog – ordet, musikken, tegnet, handlingen – og de taler på forskellig måde til
menigheden. Vi oplever, sanser, forstår og bevæges af gudstjenestens mange elementer, og det bærer
gudstjenestelivet præg af. Det forskelligartede gudstjenesteliv sætter sit præg på Folkekirken i disse
år. Derfor må vi i arbejdet med liturgi og gudstjeneste skabe de bedste rammer for, at et autentisk og
bevægende møde mellem Gud og os kan finde sted.

29. oktober 2022

Mads Rykind Eriksen

Lea Borcak

Gentagelsen – eksistentiel livgiver eller kedsommelighedens
trummerum ved Mads Rykind Eriksen
29.10.22, kl. 10.00-12.00
I landbrugssamfundet frem til omkring 1950 var gentagelsen indlejret i selve kulturen. Man vidste, hvad
man skulle de enkelte måneder hvert år, så langt øjet rakte ud i fremtiden. Men med overgangen til
industri- og i dag videns- og informationssamfundet sker forandringerne med en sådan hast, at det, der
opleves som en gentagelse, opfattes som kedeligt.
Men er det moderne forandringsparate menneske blevet lykkeligere? I sit svar på spørgsmålet trækker
Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, tråde til Søren Kierkegaard. Den danske filosof
var nemlig en af de første til at problematisere den modernitet, der præger os i dag. Han gør det bl.a. i
beskrivelsen af parforholdet.

At synge sig sammen – Fællesskab gennem fællessang før og nu
ved Lea Borcak
29.10.22, kl. 12.45-14.30
Fællessang er en vigtig del af dansk kultur, som i den seneste tid har fået en opblomstring, ikke mindst
under coronapandemien. Men hvordan skabes der fællesskab, når vi synger sammen? Vi vil se
nærmere på dette spørgsmål samt på, hvordan fællessangen har ændret karakter.

19. november 2022

Amalie Langballe

David Bugge

Lykkeligt barnløs? ved Amalie Langballe
19.11.22, kl. 10.00-12.00
30-årige journalist og forfatter Amalie Langballe har valgt et liv uden børn og reflekterer i dette foredrag
over, hvad det valg indebærer i en verden, hvor de fleste andre stadig efterstræber idealet om far, mor
og børn. Hør hendes tanker om ensomhed, kærlighed og tilværelsens fylde, når hun ærligt og humoristisk deler ud af sine erfaringer fra det barnløse liv.

Kain, Hitler, Knausgård – og Gud ved David Bugge
19.11.22, kl. 12.45-14.30
Igen og igen har forfattere ladet sig inspirere af bibelske figurer og fortællinger, der på den måde så at sige
’gentages’ i moderne nutidig skønlitteratur. Det er også tilfældet i den norske forfatter Karl Ove Knausgårds
storværk ’Min kamp’.
Sjældent har en bog givet anledning til så heftig en debat som denne roman. Den beretter om Knausgårds
eget hverdagsliv fra hans tidlige barndom med en streng far og en kærlig, fraværende mor og op til hans
voksentilværelse som digter og familiefar i Sverige. Langt uden for hjemlandets grænser har værket rejst
spørgsmålet om det berettigede i – ved navns nævnelse – at lade sine nærmeste optræde i litteraturen.
Men bogen er meget mere end det. Ikke mindst er den et originalt forsøg på at indkredse menneskets
evindelige hang til grænser (hvad enten det er Kain, Hitler eller Knausgård selv) og – i modsætning hertil –
den grænsesprængende og altomfattende guddommelige nåde.
David Bugge er lektor i Teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem
litteratur og kristendom.

