Kirkehøjskolen Sydthy Provsti
- på en ny måde Tema: Skyld og skam

Efteråret 2019

Velkommen til en ny sæson i Kirkehøjskolen
Vi starter efterårssæsonen op på en ny måde.
I stedet for altid at være det samme sted, vil vi nu gerne rundt i provstiets sognehuse.
I dette efterår bliver det Hurup Kirkecenter, Bedsted og Snedsted Sognegårde.
Vi håber, I alle synes, at idéen er god, og at I vil glæde jer til at opleve provstiets sognegårde.
Alle, nye ansigter som vante, er hjertelig velkommen.

Tilmelding og betaling
Tilmelding skal ske senest to dage før arrangementet.
Den samlede pris for hele efteråret er 350 kr. inkl. aftensmad og kaffe/småkage hver gang.
Prisen for at deltage en enkelt aften er 150 kr. Man kan købe alle tre gange eller aftenerne enkeltvis .
Tilmelding og information vedr. betaling findes på www.sydthyprovsti.dk/Aktiviteter/Kirkehøjskolen
Tilmelding kan også ske ved, at man ringer til provstikontoret i åbningstiden, tlf.: 97951184 eller
mail lei@km.dk
Man kan betale kontant ved ankomsten eller til konto nr.: 9111 0001354043

I efteråret 19 er tre højskoleaftener fordelt på tre forskellige adresser
3. oktober		
31. oktober		
21. november		

Hurup Kirkecenter, Kirkevej 42A, 7760 Hurup
Bedsted Sognegård, Præstegårdsvænget 2, 7755 Bedsted
Snedsted Sognegård, Snedstedvej 97, 7752 Snedsted

Aftenerne forløber således
3. oktober		
Kl. 16.30
Eftermiddagskaffe
					Film
			Kl. 19		Middag
			
Kl. 19.45
Samtale om filmens temaer
			Kl. 20.15
Aftensang
31. oktober		
Kl. 17.30
			
Kl.18.30
			Kl. 19.15
			Kl. 20.15

Foredrag
Fællesspisning og kaffe
Foredrag/drøftelse
Aftensang

21. november 		
			
			
			

Foredrag
Fællesspisning og kaffe
Foredrag og drøftelse
Kort liturgisk aftensang i Snedsted Kirke

Kl. 17.30
Kl. 18.30
Kl. 19.15
Kl. 20 		

Bestyrelsen
Line Skovgaard Pedersen, Hurup. Tlf.: 97951184
Jenny Kobberø, Bedsted. Tlf.: 51316435
Ketty Sørensen, Vestervig. Tlf.: 97941696
Knud Erik Sørensen, Snedsted. Tlf.: 51743605
Lis Skammelsen, Heltborg. Tlf.: 97952746
Ragnhild Serup, Bedsted. Tlf.: 21764132

Program
Torsdag, den 3. oktober i Hurup Kirkecenter
Manchester by the Sea
Vi ser vi filmen ”Manchester by the Sea” – et
familiedrama om anstrengte familieforhold med
både komik og gribende øjeblikke.
Lee Chandler lever et bundfrossent liv som
fåmælt vicevært i Bosten. Da hans bror dør, må
han tage sig af sin nevø Patrick, som nu er blevet
teenager. Han er nødt til at vende tilbage til det
lokalsamfund, Manchester by the Sea, hvor han
blev født og voksede op, og hvor han bl.a. blev
separeret fra sin kone.
Der er ingen nemme valg – sorgen er så stor som
verden, og fortiden kan ikke tages om.
Kenneth Lonergan har instrueret filmen, som bl.a. har modtaget to Oscars:
Bedste mandlige hovedrolle (Casey Affleck) og bedste originale manuskript.
Efter middag og kaffe vil Line Skovgaard Pedersen sætte os i gang med gruppesamtaler ved bordene. Vi skal
bl.a. drøfte personerne og deres handlinger og derved måske nærme os begreberne skyld og skam.

Torsdag, den 31. oktober i Bedsted Sognegård
Skammens ansigter
Carsten Stage, lektor i kultur og medier, Aarhus Universitet
Adam og Eva skammede sig over deres nøgenhed efter at have spist
af Kundskabens Træ. Mange unge skammer sig over deres krop.
Isak i den norske serie SKAM skammer sig over sin seksualitet.
Lars Løkke sagde i sin nytårstale i 2017, at Danmarks koloniale fortid var skamfuld. Thomas Vinterberg udtalte i 2016, at han skammede sig over at være dansk. I Luksusfælden skammes deltagerne
igen og igen ud for deres vilde overforbrug. Og i 2018 fik Donald
Trump at vide af en gruppe unge, at han ”burde skamme sig” over
ikke at gøre noget ved våbenproblemet i USA.
Disse eksempler viser, at skammen i sandhed har mange ansigter:
Den kan rette sig mod kroppen, seksualiteten, fortiden eller nutiden, og den kan bruges til at ekskludere individer fra fællesskabet
eller måske endda opleves som en mangelvare i samfundet. Det
binder dog også eksemplerne sammen, at skammen er knyttet til
en følelse af en fundamental mangel ved et menneskes eller et kollektivs identitet. Mens vi føler os pinligt berørt over små brud på
den sociale etikette og skyldige over handlinger, som vi ikke skulle
have begået, så skammer vi os over os selv – enten som individer

eller som del af et fællesskab. Skammen handler altså om mere eller mindre sandfærdige følelser af, at der
er noget galt med ”hele selvet”, og – lige så vigtigt – at man føler, de andre kan se det. Det er her, skammens
mest genkendelige træk kommer på banen: det sænkede blik, rødmende ansigt og lysten til at dække sig til.
Med udgangspunkt i eksempler fra medier, populærkultur og litteratur giver dette foredrag et forskningsmæssigt overblik over nogle af de mest gængse forståelser af, hvad skam er, og hvilken rolle den spiller i
samfundet. Det diskuterer desuden om skammen altid er destruktiv, eller om vi også skal forstå den som et
udtryk for menneskets evne til at iagttage sig selv udefra, og dets evne til at række ud mod andre med fare
for afvisning. Måske kan skammen endda være et godt sted at begynde en meningsfuld samtale om, hvilket
samfund og hvilke fællesskaber vi har lyst til at leve i: Hvordan kan vi bekæmpe den destruktive skam, men
værne om den konstruktive?

Torsdag, den 21. november i Snedsted Sognegård
”Gad vide, hvad jeg har gjort, siden det skal ramme mig?”
Om skyld og skam, når vi kommer på herrens mark.
Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen, Aalborg
Ruth har været sygehuspræst i 19 år. Et af de temaer, der
meget ofte dukker op i sjælesorgssamtalerne på sygehuset, er skyld, skyldfølelse og skam. Mange oplever, at
ingen vil lytte til deres skyld og skyldfølelse. Tværtimod
forsøger andre at trøste det væk med et ”Det skal du da
ikke tænke på.” Men at være menneske er at være skyldig,
og kan vi ikke få lov til at være det, vi er, går vi i stykker.
Foredraget vil skelne mellem skyld og skyldfølelse. Vi kan
sagtens føle skyld uden at være skyldige, - og omvendt!
Og hvad gør vi ved vores skyld og skyldfølelse? Hvad er
hjælpen, når vi tynges af sådanne tanker. Mangler folkekirken måske et sted, hvor der er plads til at være det, vi
er: fejlbarlige mennesker?
Efter middagen er der samtale om emnet.
Denne aften er der desuden valg til bestyrelsen.
Aftenen slutter i Snedsted Kirke med en kort liturgisk
aftensang.

