Mandag den 26. februar kl. 19.00.
Gudstjeneste i Skovby Kirke ved sognepræst Rikke Amalie Vestergaard.
Derefter foredrag i Sognehuset ved sognepræsterne Christina Philipstatt Schwencke og Peter
Danielsen:

Dostojevskij og Leonard Cohen - Det gådefulde menneske og en Gud fuld af
nåde

Mennesket er og forbliver en gåde, påstod en af de største verdensforfattere, Fjodor
Dostojevskij i 1840érne. Sangeren og komponisten Leonard Cohen hævdede det
samme indtil sin død i november 2016. Den ene var en stærk ortodoks kristen, den
anden en kristuselskende jøde og buddhist. Begge beskæftigede de sig med tanken om
mennesket, der med sine mange lag både i sind og tanke aldrig kan afdækkes eller
beskrives fuldstændigt.
Christina Philipstatt
Schwencke og
Aftenen vil byde på en litterær rejse ind i to af Dostojevskijs mesterværker “ForPeter Danielsen
brydelse og straf” og “Brødrene Karamassov”, samt et indblik i Cohens forfatterskab
- herunder også sang og musik af Peter Danielsen.
Onsdag den 21. marts kl. 19.00.
Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst Carsten Marvig.
Derefter foredrag i sognegården ved lektor Kasper Bro Larsen:

Rembrandt som bibelfortolker

Kasper Bro Larsen

Rembrandt er kendt som en af kunsthistoriens største illustratorer af det bibelske
univers. Men han er mere end det. Han ville også nyfortolke og formidle Bibelens
fortællinger. Hvordan Rembrandt gjorde, skal vi se i dette billedforedrag. Foredraget
er en vandring gennem Bibelen med Rembrandt som guide. I anledning af den forestående påske slutter vandreturen med Rembrandts fascinerende fortolkninger af Jesu
lidelseshistorie og opstandelse.

Kasper Bro Larsen er lektor i teologi på Aarhus Universitet med speciale i Bibelen og dens historie. Han
har bl.a. sammen med kolleger udgivet bogen Rembrandt som bibelfortolker (Forlaget Aros, Frederiksberg).

KIRKE
HØJSKOLE
2017-2018

Kløverbladsamarbejdet består af
GALTEN
STORRING
STJÆR
SKOVBY
SKIVHOLME
SJELLE
SKJØRRING SOGNE

Har du spørgsmål til kirkehøjskolen, er du velkommen til
at kontakte din lokale sognepræst.

GALTEN,
STORRING,
STJÆR,
SKOVBY,
SKIVHOLME,
SJELLE OG
SKJØRRING SOGNE

Kirkehøjskoleforedrag 2017-2018
Torsdag den 21. september kl. 19.00.
Pilgrimsgudstjeneste i Skivholme Kirke ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell.
Derefter foredrag i sognegården ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell:

Moderne pilgrimsvandring - ud i det indre

På denne sensommeraften tager Elisabeth Lidell os med på en livsvandring fra “vugge
til grav”. Vi begynder ved døbefonten i Skivholme Kirke og begiver os ud på en lille
kirkegang, som slutter på kirkegården.
Efter denne mini-pilgrimsvandring - en metafor for livets rejse - vil Elisabeth Lidell
give nogle bud på, hvorfor mange moderne mennesker - også danske protestanter - i
de senere år har grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring,
Elisabeth Lidell
temavandring og kirkegang handler ifølge Lidell om at søge efter rødder, identitet og
sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en
søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.
Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes
“dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må “have
ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod
Gud. En pilgrim går “ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige
vandring: længslen efter Gud.
Tirsdag den 3. oktober kl. 14.00.
Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst Carsten Marvig.
Derefter foredrag i sognegården ved fængselspræst Jesper Birkler:

Præst for fangerne
Kirke og dagligt liv i Enner Mark Fængsel ved Horsens, Nordeuropas bedst
sikrede fængsel.

“Jeg tror ikke på Gud”, skriver den engelske forfatter Julian Barnes, “men jeg savner ham”. Hvorfor
savner en ateist Gud? Fordi, svarer han, at udsigten fra troens gren, selvom det så kun var illusionen om
en udsigt, nu ikke er så tosset.
Gennem billeder og salmer vil Lone Vesterdal pege på udsigten over tabets landskab - set fra troens
gren.
Tirsdag den 14. november kl. 14.00.
Gudstjeneste i Galten kirke ved sognepræst Betina Hjorth Præstegaard.
Derefter foredrag i sognegården ved tidligere biskop Steen Skovsgaard:

Islams udfordring til Folkekirken

Steen Skovsgaard var i 26 år sognepræst i Gellerup Sogn, v. Århus, hvor ca. 2/3 er
muslimer. Det gav ham anledning til at gøre sig både tanker og erfaringer vedr. mødet
mellem muslimer og kristne. Nogle af disse er samlet i bøgerne: “De fremmede har I
altid hos jer” og “Kristendom og Islam” og senest i bogen: “Hvad kan du tilbyde mig
som muslim, præst?”. Steen Skovsgaard har - også efter han blev biskop - skrevet flere
artikler og kronikker om aktuelle emner om mission og forholdet mellem islam og
Steen Skovsgaard
kristendom. Fra september 2017 starter han et PhD studium om dommedag i islam
og kristendommen - en sammenlignende analyse, med særligt henblik på religionsmødet.
I sit foredrag vil Steen Skovsgaard komme ind på den udfordring, som islam medfører for dansk kultur
og en dansk folkekirkelig sammenhæng, samt redegøre for hvilke forskelle der er imellem kristendom
og islam, herunder naturligvis synet på dommedag.
Onsdag den 17. januar kl. 19.00.
Gudstjeneste i Skivholme Kirke ved sognepræst Thomas Frøkjær.
Derefter sang og foredrag i sognegården ved organist Asger Deibjerg Pallesen:

Rundt om Jeppe Aakjær - digter, bonde og stridsmand

Som præst i det topsikrede fængsel er Jesper Birkler dagligt sammen med mennesker,
som har begået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle
få år til forvaring og livstid. I foredraget fortæller han om den ofte barske hverdag
blandt rockere og bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og
terrordømte, og om hvordan det kirkelige arbejde, spørgsmålet om skyld og straf
og om håb og længsel, manifesterer sig i denne sammenhæng - en hverdag, som er
Jesper Birkler
meningsfuld og teologisk udfordrende.
Jesper Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet og har tidligere været sognepræst i Grædstrup/
Vinding/Bryrup/Vrads og ved Vor Frue Kirke i Aarhus.

Spurven sidder stum bag kvist, Sneflokke kommer vrimlende og Jens Vejmand. Vi kender
stribevis af Jeppe Aakjærs sange, selv om hovedparten af dem beskriver “dem daw, så
læng, læng sinn”. Jeppe Aakjær er stadig aktuel og blandt de bedst repræsenterede digtere i Højskolesangbogen, og i 2016 blev sangene for alvor støvet af igen i forbindelse
med hans 150 års fødselsdag.
Asger Deibjerg Pallesen, organist ved Thyregod og Vester Kirker, har beskæftiget sig
Asger Deibjerg Pallesen
indgående med den folkelige danske sang. Han fortæller denne aften om Jeppe Aakjærs
liv og tid, og vi skal selvfølgelig synge et righoldigt udvalg af de velkendte sange undervejs.

Mandag den 23. oktober kl. 14.00.
Gudstjeneste i Skovby Kirke ved sognepræst Line Nilsson Ravn.
Derefter foredrag i Sognehuset ved sognepræst Lone Vesterdal:

Torsdag den 8. februar kl. 19.00.
Gudstjeneste i Galten Kirke ved sognepræst Hanne-Lise Mandrup.
Derefter foredrag i sognegården ved par- og familieterapeut Steen Kruse:

Udsigt fra troens gren

Lone Vesterdal

Afsked og tab er ikke blot et element i tilværelsen - nej, her erfarer vi grundlaget
i tilværelsen: familie, trofaste venskaber, meningsfyldt arbejde, gode kolleger - på et
splitsekund kan billedet ændres fuldstændigt. Sundhed kan blive til sygdom, venskaber
kan briste, dem, jeg overhovedet ikke kan undvære, kan mistes, og stensikkert er det,
at jeg selv engang skal herfra.
Verden er ikke et sted for svage sjæle. Alligevel er verden det eneste sted, vi har at
leve i, og derfor er det helt essentielt at finde det sted, hvorfra kræfterne kan hentes.

Pas på parforholdet, mens I stadig har det godt

Steen Kruse

I dette foredrag vil par- og familieterapeut Steen Kruse fra Center for familieudvikling i Aarhus dele ud af sin viden og sine erfaringer fra mødet med par.
Parforholdet er den relation, de fleste forventer sig allermest af. Samtidig er det den
relation, vi bruger mindst tid på at vedligeholde.
Hvordan passer man på sit parforhold?
Hvorfor er denne relation så vigtig, og hvorfor er den samtidig så svær at prioritere?

