Program
Torsdag d. 22. september
Morten Seindal Krabbe:
”Storm i Thy”
Torsdag d. 6. oktober
Knud Erik Holck Lægsgaard:
”Gud er god og du er rund”
Torsdag d. 27. oktober
Leif Kallesen:
”Kan du læse mellem linierne?
Og hvad med de store linier?”
Torsdag 3. november
Jørgen Carlsen:
”Spil-dansk-aften”

Torsdag 24. november
Sarah og Søren Bundgaard:
Adventsfest

Tilmelding
Navn(e)_________________________________________
Adresse_________________________________________
________________________________________
Tlf.____________________________
Mail____________________________________________

Tilmelding til Sydthy Provsti, Kirkevej 40,
7760 Hurup, tlf. 97 95 11 84, mail: lei@km.dk
senest 2 dage før arrangementet eller samlet senest
19. september.
Samlet tilmelding kan også ske på
www.sydthyprovsti.dk.
Da der er begrænset plads i Kirkecentret optages
deltagerne i den rækkefølge, de tilmelder sig.

Tre foredrag,
en sangaften og en festaften
i Kirkehøjskolen, Sydthy Provsti
Gud benådet, højt begavet,
synger jeg min sang til dig.
Solen, regnen, himlen, havet,
alt har du foræret mig.

Kirkehøjskolen
Sydthy provsti

Verdens rum, som ingen fatter,
hjertets rytme og musik,
kys og kærtegn, gråd og latter,
er kun lidt af, hvad jeg fik.
Blir jeg ond og ødelægger
gaverne, jeg fik af dig,
tar du brød og vin og dækker
overdådigt bord for mig.
Og når sten og hårde stoffer
bydes børn, der ber om brød,
byder du, som selv er offer,
op til kamp mod løgn og død.
På hvert marked og hver gade,
hvor de mindste tromles ned,
åbner du en ambassade
for en ny retfærdighed.
I dit hus skal alle huses,
alle os, som du har skabt.
Du, mit håb, kan aldrig knuses,
aldrig er jeg helt fortabt.
Midt i byen, midt på havet,
deler du dit liv med mig.
Gudbenådet, højt begavet
synger jeg min sang til dig.
Hans Anker jørgensen 1993
Kik ind på Kirkehøjskolens hjemmeside:
www.sydthyprovsti.dk/aktiviteter/kirkehoejskole/

Efterår 2016

Program
Torsdag d. 22. september

Morten Seindal Krabbe
”Storm i Thy”
Den ukendte Storm P.
”Det bedste ord jeg kender? ”Det må være ”Gud”, det Ord bliver
man aldrig færdig med.” Citat: Robert Storm Petersen.
Humoristen, tegneren, maleren, digteren, skuespilleren, filosoffen
Storm P. var meget privat og blufærdig i forhold til sin kristne tro,
der ikke altid var dogmatisk korrekt.
På det punkt minder Storm P. om den moderne danskers forhold
til kirke og kristendom.
Storm P. er opvokset i et hjem med en mor af præsteslægt. Faderen var slagter som sine forfædre. Storms opvækst har stor
indflydelse på hans livssyn og hans virke som kunstner.
Denne aften byder på en præsentation af den alvorlige person
bag den morsomme mand. Igennem tegninger, malerier, digte og
dagbogsnotater, der både kalder på hygge-smil og eftertanke,
giver sognepræst Morten Seindal Krabbe, Hedensted, en beskrivelse af en mand som mange kender til, men ingen kender.

Torsdag d. 6. oktober

Knud Erik Holck Lægsgaard
”Gud er god og du er rund”
Andrea Hermandine Frederikke Birgitte Holck Huitfeldt, intet mindre hed hun den fornemme dame over plyssofaen i den fine stue
hos moster og onkel. For den moderløse Gudrun blev hun et billede på den fjerne Gud, der nok havde sat alting i gang, men derefter for længst havde trukket sig tilbage i ophøjet ro.
Moster Birgitte hed hun, den strenge, retfærdige, der gik i moders sted for Gudrun og blev et billede på den nådesløse Gud, der
retmæssigt og inappellabelt kunne sende både til himlen og til
helvede.
Onkel Hans Peter var den hjertenære beskytter, der gav Gudrun
et billede af en måske svag, men kærlig Gud, hvis mening var
god nok, men som ikke havde magt som han havde agt.
Gudrun levede den første halvdel af sit liv med en helvedsangst
for sine kære og en himmellængsel for sig selv. Først da hun
mødte Aksel, indså hun, at ”verden” også var af Gud, og at mening var mulig, selvom ikke alt mellem himmel og jord var Guds
mening og plan.
Denne aften skal vi høre fortællingen om Gudrun, hendes opvækst og hendes liv med Gud, som var svært men blev forløst i
mødet med Aksel og deres ægteskab, og inden da blev lukket op
for Guds godhed og nåde, da Gudrun fik Victor Hugos ”De elendige” foræret og heri læste sig til et for hende nyt Gudsbillede.
Knud Erik Holck Lægsgaard har været sognepræst på Endelave
og i Mariager, er nu pensionist og forfatter til mange salmer og
flere bøger.
Denne aften skal handle om den nye fortælling, som bygger på
forfatterens mors dagbøger.

Torsdag d. 27. oktober

Leif Kallesen
”Kan du læse mellem linierne?
Og hvad med de store linier?”
To vidt forskellige foredrag om at læse og fortolke henholdsvis
"Peanuts" (Radiserne) og Ny Testamente
Charles Schultz, skaberen af tegneserien "Radiserne", havde et
budskab af teologisk, kristelig art. Imidlertid gjorde han den erfaring, at han ikke evnede at kommunikere dette budskab direkte,
"på linierne", sådan som det forventes af en præst. En kunstnerisk, indirekte formidling viste sig at være den vej, Charles
Schultz skulle gå. Denne aften vil vi i fællesskab forsøge at læse
"Peanuts" mellem linierne.
Hvad Ny Testamente angår, vil foredraget pege på den gennemgående linie eller røde tråd, som træder frem, hvis man læser
skrifterne i den rækkefølge, hvori de er skrevet. Ny Testamentes
breve og evangelier blev ikke skrevet samtidig og ikke i den rækkefølge, hvori de står i vort nuværende Ny Testamente. At læse
Ny Testamente kronologisk, med øje for de store linier, giver stof
til eftertanke vedrørende kristendommens oprindelige kerne.
Foredragsholderen, cand.theol. Leif Kallesen, som på fædrene
side stammer fra Hurup, har været sognepræst i Thisted 1980-85
og i Hedeager sogn, Herning, 1985-2012.

Torsdag d. 3. november

Jørgen Carlsen
”Spil-dansk-aften”

Denne aften vil blive en kombineret sogne- og kirkehøjskoleaften.
Jørgen Carlsen er medredaktør af den nye højskolesangbog og
har derfor alle forudsætninger for at tage forsamlingen med ind i
højskolesangenes univers af forundring og livsnærvær.
Samtidig vil han kaste lys over højskolesangens betydning: hvorfor er det vigtigt et synge - og hvad er en god højskolesang?
Jørgen Carlsen trakterer selv klaveret under højskolesangen.
Jørgen Carlsen er Mag.art. i idéhistorie. Har tidligere været ansat
på Institut for Idéhistorie, Aarhus Universitet og Danmarks Lærerhøjskole. Siden 1986 forstander på Testrup Højskole. Var medredaktør af den nye højskolesangbog. Har siden 2011 været medlem af Etisk Råd.

Torsdag d. 24. november

Sarah og Søren Bundgaard
Adventsfest
Vi begynder med gudstjeneste i Hurup Kirke kl. 17.30, og derefter naturligvis flæskesteg og ris a la mande.
Sang og fællessang ved Sarah og Søren Bundgaard fra Fjerritslev.
Sarah Bundgaard er tidligere skole-kirke-medarbejder i Sydthy
Provsti. Nu er både Sarah og Søren efterskolelærere på Bjerget
Efterskole.

Velkommen til Sydthy Provstis Kirkehøjskole
Netop nu ligger sommeren foran os, med lange dovne dage
og lange lyse aftener – man kan jo altid håbe! Når sommeren er dovnet af og det bliver efterår, så skal vi have fyldt
lidt benzin på motoren – til hoved og til hjerte.
Efteråret i kirkehøjskolen byder på gode fortællinger, to om
morsomme og alvorlige mænd, først Storm P og senere
Charles Schultz – det er ham med Radisserne. Begge har
noget på hjerte, de vil nå os, ved hjælp af humor og med
deres tegninger. Vi vil blive taget med ind i de to herrers
univers og lære dem bedre at kende, eller måske bliver det
et spørgsmål om at huske og genkende!
Så skal vi møde en helt særlig kvinde, Gudrun, hvis liv er en
stærk og meget fin fortælling om at få livet givet og at tage
fat på det. Se omtalen i programmet.
Hvert efterår er der en dag, hvor vi i Danmark synger på
dansk, Spil Dansk Dagen. I år vil vi synge sammen med
højskoleforstander Jørgen Carlsen, fra Testrup højskole.
Mange sange, fortælling og fællesskab, min sjæl hvad vil du
mere?
Som altid slutter kirkehøjskolen efteråret med flæskesteg
og ris a la mande, gudstjeneste og mere fest og fællessang.
Om der slet ikke skal være et teologisk foredrag sådan et
helt efterår? Jeg håber, der er teologi i hvert eneste foredrag, i alt fald i Radisserne og hos Storm P. Ja og Gudrun er
en lang fortælling om vækkelserne i begyndelsen af 1900tallet! Jeg håber, der er tyngde også i det finurlige og plads
til eftertanke hele vejen.
Velkommen.
Betaling
Den samlede pris for efteråret 2016 bliver kr. 500 inkl. aftensmad og kaffe hver gang.
Ønsker man at deltage enkeltvis i aftenerne er prisen 150
kr. pr. gang. Dog 3. november kun 75 kr.
Tilmelding kan ske på Sydthy Provstis hjemmeside
(www.sydthyprovsti.dk), eller på lei@km.dk
Kirkehøjskoleaftnerne er i Hurup Kirkecenter,
Kirkevej 42A, 7760 Hurup
Formand for Kirkehøjskolen i Sydthy provsti:
Sognepræst Ruth Folmersen, Helligsø.

Aftnerne forløber således:
17.30
18.30
19.15
20.15

–
–
–
–

18.30
19.15
20.15
20.30

Foredrag
Fællesspisning. En ret varm mad
Fortsættelse af foredrag
Aftensang

