Program
Torsdag d. 6. september
Udflugt
Torsdag d. 20. september
Sangaften
Tirsdag d. 9. oktober
Klezmer Duo:
”Oktober 43 - redningen af de danske jøder”
Torsdag d. 25. oktober
Bodil Lodberg:
”Hus og hjem - en overset økonomi i protestantismen og det danske velfærdssamfund”
Torsdag d. 15. november
Else Bisgaard:
”Lykke-Per”
Torsdag d. 29. november
Advents-begyndelser

Nu skal det åbenbares,
at gammel kærlighed
i hver en skærsild klares
og er for rust i fred.
For levende og døde
kan daners hjerter bløde,
men isne kan de ej!

Fra arildstid her inde
vi elsked "liv og fred",
og hos vor dannekvinde
vi elsked kærlighed,
så, er den livets gåde,
den sikkert bedst vil råde
fuldvoksne dannemænd.

End lever kærligheden,
som aldrig skal forgå,
men klare sig herneden
til livet at forstå,
til klart ham at begribe,
der evig er i live,
som kærligheden selv.

Et lys sig da udbreder,
som trindt i mark og skov
om liv og sandhed freder,
forklarer friheds lov,
som idræt, ord og tanker
kun holder så i skranker,
at frihed kan bestå!

Så er da ikke brustet
"fuldkommenhedens bånd",
vor kæde er ej rustet,
den bryder ingen hånd,
men af hvert led udspringer
en blomst med fuglevinger
til gyldenårets krans.

Da skal man freden fatte
som livets sommervejr.
Da skal man kæmpen skatte,
som drog for den sit sværd,
ej alt i fred-lér forme,
men vælge livets storme
for gravens stille ro.

Ja, kæden af kærminder
man sagtens prise tør:
jo stærkere den binder,
des friere den gør,
jo længer den mon vare,
des mindre står den fare,
des gyldnere den bli'r.
Man længe nok må sige,
at kærlighed er blind,
det bli'r dog lysets rige,
hvor ret den strømmer ind.
Og han har aldrig levet,
som klog på det er blevet,
han først ej havde kær.

Per Sidenius på vejen fra Ydby mod
Vestervig og Agger

Kirkehøjskolen
Sydthy provsti

Da skal man forskel kende
på solskin og på lyn,
skønt begge de kan brænde
og skabe klare syn,
thi, som fornuften giver,
det ene lys opliver,
det andet slår ihjel!
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1834
Melodi: J. P. E. Hartmann, 1868

I 1784 overtog Frederik 6. magten efter sin fader, den sindssyge
Christian 7. De følgende 50 år var - som i udlandet - præget af
store politiske ændringer. Der nedsattes en landbokommission, en
skolekommission, stavnsbåndet blev ophævet, slavehandlen blev
afskaffet og stænderforsamlingerne blev indført. Den større frihed
og øgede oplysning skabte grundlaget for enevældens afskaffelse i
1849. Halvtreds-året for Frederik 6.s magtovertagelse blev fejret
som de store muligheders år. I den anledning skrev Grundtvig
digtet "Gylden-året", hvori han priste de seneste 50 års lovende
udvikling. Nærværende sang er et uddrag af dette digt.

Efterår 2018

Velkommen til en ny
sæson i Kirkehøjskolen
Tilmelding og betaling
Tilmelding skal ske senest 2 dage før arrangementet
eller samlet senest 3. september.
Den samlede pris for efteråret 2018 er 600 kr. inkl. aftensmad og kaffe hver gang.
Ønsker man at deltage enkeltvis i aftenerne er prisen
150 kr. pr. gang - dog 20. september og 9. oktober
100 kr.
Du kan købe hele pakken eller en enkelt aften.
Tilmelding og information vedr. betaling kan findes på
sydthyprovsti.dk
Du kan også melde dig på provstikontoret i almindelig
åbningstid på tl. 97 95 11 84, eller mail lei@km.dk
Vi tager imod penge ved døren hver gang, for de der
kommer med dem i lommen.
Samlet pris 600 kr.
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

Torsdag 20. september - Sangaften
Denne aften vil vi synge sammen.
Første del vil bestå af en introduktion til nogle nye salmer og
enkelte højskolesange, som er valgt på forhånd. Anden del vil
vi give ordet frit og lade de, som har en sang, motivere deres
valg, og så synger vi.

Tirsdag 9. oktober - Klezmer Duo
”Oktober 43 - redningen af de danske jøder”
Musikalsk dokumentarfortælling
I oktober 2018 er det 75 år siden, at en af de største vellykkede enkelt aktioner mod Nazitysklands jødeforfølgelser fandt
sted.
Det var her i Danmark under Anden Verdenskrig i oktober
1943. Mere end 7000 jøder blev på mindre end en måned
bragt i sikkerhed i Sverige – sejlet over Øresund i fiskerbåde
og andre småskibe. Hvordan kunne det lade sig gøre?
Hundredvis af danskere blev i løbet af få dage dybt involveret
i en redningsaktion, der stadig står som et enestående eksempel på civil modstand i Europa, og som betød at mere
end 98 % af de danske jøder blev reddet.
”Hvad skulle jeg ellers ha` gjort” siger den unge ambulancechauffør Jørgen Knudsen, da han bagefter bliver spurgt om,
hvorfor han kørte rundt og advarede og transporterede jøder,
som han ikke kendte.
I en ramme af livsbekræftende jødisk klezmermusik fortæller
Klezmerduo historien om danske jøder, der må flygte over
hals og hoved og om nogle af de mange, der satte livet på
spil for at hjælpe.
Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholtls og

hoved og om nogle af de mange, der satte livet på spil for at
hjælpe.

Torsdag 25. oktober - Bodil Lodberg

Program
Torsdag 6. september - Udflugt
Kl. 16:30 - Afgang med bus fra Hurup Kirke
Vi besøger Heides Planteskole. Ole Heide fortæller om planteskolen, planterne og kunsten.
Vi spiser sandwichs i Drivhuset på planteskolen.
Derfra kører vi til Den gamle Kirkegård i Vorupør. Her fortæller
cand. mag. i historie Jimmy Munk Larsen om kirkegårdens historie, og han fortæller enkelte personhistorier fra sin bog
”Begravet i klitten”.
Til sidst besøger vi ”Det lille Galleri”, som ligger lige i nærheden af kirkegården. Vi hører om den abstrakte naturist fra Thy,
Freddy Eriksen. Det siges, at Freddy E. maler som thyboen taler: enkelt, med få streger og klare farver. Letforståelige motiver med meget indhold.
Aftenkaffen serverer vi et kønt sted.
Kl. ca. 21.30 - Hjemme igen ved Hurup Kirke.

”Hus og hjem - en overset økonomi i protestantismen og det danske velfærdssamfund”
I slutningen af 1800-tallet etablerede en række kirkelige foreninger og enkeltpersoner forskellige slags hjem: magdalenehjem, sømandshjem, pige- og drengehjem, soldaterhjem
m.fl. Langt op i nutiden er ordet hjem stadig en betegnelse
for flere af velfærdssamfundets institutioner, f.eks. plejehjem
og forsorgshjem. Hvordan er det gået til, at ordet hjem kom
til at omfatte så forskelligartede institutioner? Og hvorfor forbindes hjem i dag næsten altid med positive og bløde værdier
– i modsætning til institution? Er der en linje tilbage til den
luthersk inspirerede husstandstænkning, som kan forklare en
række af velfærdsinstitutionernes indbyggede paradokser?
Og har velfærdshistorien overset den betydning, som almindelige mennesker og kirkelige foreninger har haft for opbygningen af det moderne samfund?
Bodil Lodberg, cand. theol., har i foråret 2018 forsvaret en
PhD om aftenens emne, underviser på diakonhøjskolen Århus.

Torsdag 15. november - Else Bisgaard
”Lykke-Per”
En mands liv fra fødsel til død. Om Henrik Pontoppidan og
romanen "Lykke-Per"
I år er det 120 år siden, Henrik Pontoppidan (1857-1943) begyndte udgivelsen af "Lykke-Per". Romanen udkom første
gang i 8 bind i årene fra 1898 til 1904. I 1917 gav netop
denne roman anledning til at Pontoppidan modtog Nobelprisen i litteratur.
Pontoppidans "Lykke-Per" holder endnu. I år arbejder filminstruktøren Bille August på en TV-filmatisering af romanen,
som ventes at være færdig i foråret 2019.
Henrik Pontoppidan er uden tvivl en af de mest betydningsfulde forfattere i dansk litteratur. Som skarp iagttager indfangede han sin samtids kultur i en brydningstid og formulerede
sine iagttagelser af det moderne samfund i en lang række
noveller og romaner.
Foredraget vil præsentere forfatteren Henrik Pontoppidan og
hans værker samt kaste lys over den store roman "LykkePer", især de to store karakterer Per Sidenius og Jakobe.
Foredrag ved lektor Else Bisgaard.

Torsdag 29. november - Advent
”Gudstjeneste, festmiddag og adventssange og
fortællinger ”
Denne aften har traditionelt tre led, gudstjeneste, middag og
festligt samvær. I år vil hovedvægten ligge på gudstjenesten
hvor Vinderup kirketrio vil medvirke.
En musikgudstjeneste hvor gamle og nye salmer spilles i
en jazz’et stil, der ændres ikke på de kendte melodier, men
lægges nye musikalske farver i akkompagnementet.
Glæd jer til at møde 3 FDF-drenge, med hele den tradition i
bagagen, folde sig ud som voksne erfarne kirkemusikere
Jens Dammeyer Sørensen på klaver, Bent Aas Kjær på bas
og Torben Aas Kjær på flygelhorn.
Festmiddag helt som du forventer
Festligt samvær, med alle de gode anslag til advent bestyrelsen kan finde frem.

Kik ind på Kirkehøjskolens hjemmeside:
sydthyprovsti.dk/aktiviteter/kirkehoejskole/

