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Mariagerfjord Kirkehøjskole 2013-2014

Vi byder velkommen til en ny sæson i Mariagerfjord Kirkehøjskole, til gamle såvel som 
nye medlemmer. Vi har igen søgt at sammensætte et bredt program med solide foredrag om 
formiddagen og mere vekslende programpunkter om eftermiddagen. 

Lørdag d. 21. september 2013 
Kl. 10.00: Foredrag v. højskoleforstander Jørgen Carlsen, Testrup:
”Søren Kierkegaard og vor tid” 
Søren Kierkegaards tænkning er enestående og original. Men den er også vanskelig at 
komme på bølgelængde med – dels på grund af sproget og en masse indforståetheder, dels 
fordi han ofte brugte ironien eller satiren for at få sit budskab frem. Hvad var kernen i hans 
tænkning? Er han stadig aktuel, her i 200 året for hans fødsel?
Kl. 12.30: Seriøst, humoristisk og musikalsk foredrag om Søren Kierkegaards og 
Benny Andersens menneskesyn v. cand.mag. Helle Erdmann Frantzen og organist 
Steen Jørgensen:
”Da spidsborgeren gik fra snøvsen”
Med udgangspunkt i den stakkels Adam Homo´s spørgsmål om, hvad han dog skal gøre 
og gribe i for at blive et lykkeligt menneske, hører vi både Søren Kierkegaards og Benny 
Andersens bud på, hvad det vil sige at leve et meningsfuldt og lykkeligt liv. Vi møder 
æstetikeren, etikeren, den religiøse, undgængeren Svante og sidst men ikke mindst Snøvsen, 
og vi hører, hvad de hver især har at sige til Adam Homo.

Lørdag d. 16. november 2013
Kl. 10.00: Foredrag v. litteraturhistoriker Anders Thyrring Andersen, Århus:
”At forføre til tavshed. Hovedtema og metode hos Søren Kierkegaard”
I de senere års Kierkegaard-forskning har to dominerende retninger placeret sig som 
modsætninger til hinanden: en forståelse af Kierkegaard som en forfatter, hvis mål var en 
(gen)kristning af læserne, og en forståelse af Kierkegaard som en forfatter, hvis interesse var 
selve det æstetiske, sproglige arbejde.
Spørgsmålet er imidlertid, om ikke dette modsætningsforhold beror på en misforståelse 
af såvel Kierkegaards intention som hans metode, idet man overser betydningen af 
forfatterskabets dialektiske måde at meddele sig på. En dialektik, der bl.a. ytrer sig i at 
anvende æstetik som en forførelse til at nå hinsides det æstetiske, nemlig til en tavshed 
i kristentroen.  Også Kierkegaards forhold til det moderne er dermed dialektisk, idet han 
anvender og videreudvikler modernitetens sprog for at modsige modernitetens livsanskuelse.
Foredraget vil give en indføring i Kierkegaards forfatterskab og tænkning med særligt 
henblik på en karakteristik af kristendomsforståelsen.
Kl. 12.30: To afsnit af Anne Wivels film ”Søren Kierkegaard” (1994), hvor Kierkegaards 
tanker præsenteres og debatteres.   

Lørdag d. 25. januar 2014
Kl. 10.00: Foredrag v. cand.theol. Lars Sandbeck, Københavns Universitet:
”De gudsforladtes Gud”
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Vi lever i en tid, hvor det er meget let at komme i tvivl om sin tro - og måske især om sin tro 
på Gud. Den situation er på sin egen forunderlige måde foregrebet af kristendommen, der 
med nøgleberetningen om Jesu korsfæstelse har tænkt tvivlen ind i selveste gudsbegrebet: 
på korset demonstrerer Gud ved Jesu gudsforladte råb, at han også kan tvivle på sig selv. 
Foredraget vil udfolde denne pointe og forsøge at redegøre for, hvad Guds egen tvivl har af 
videre betydning for vores forståelse af, hvem og hvad han er.
Kl. 12.30: Organist Kirsten Lodberg præsenterer den norske salmedigter Svein Ellingsen:
Dåbssalmen ”Fyldt af glæde over livets under” er formentlig kendt af mange, hvad enten 
den synges på den norske Egil Hovlands eller den danske Peter Møllers melodi. Salmen er 
skrevet af den nulevende norske salmedigter Svein Ellingsen og er et godt eksempel på hans 
enkle, letforståelige og poetiske sprog. Vi skal høre om denne og mange andre salmer i en 
indføring i Svein Ellingsens univers gennem ord, billeder og fællessang.

Lørdag d. 15. marts 2014
Kl. 10.00: Foredrag v. forfatteren Søren Ulrik Thomsen: 
”Forsvar for folkekirkens gudstjeneste”
”Jeg elsker den lutherske højmesse og krymper mig, hver gang den kritiseres af mennesker, 
der mener, at folk ville strømme til, hvis bare gudstjenesten blev lavet om,” siger digteren 
Søren Ulrik Thomsen, som vil fortælle om, hvordan han begyndte at gå i kirke og langsomt 
fik øjnene op for rigdommen i gudstjenesten, hvis forskellige aspekter han vil gennemgå.  
Med udblik til andre kirkesamfunds gudstjenester.
Kl. 12.30: Jørgen Leths kortfilm ”Jeg er levende” (1999) om Søren Ulrik Thomsen med 
oplæsning af egne digte.
Kl. 13.30: Generalforsamling.



Praktiske oplysninger:
Mariagerfjord Kirkehøjskole drives på baggrund af tilskud fra provstiudvalget og fra 
kommunen (Folkeoplysningsloven), ved hjælp af egenbetaling samt i et samarbejde med 
Folkeuniversitetet. 
Kirkehøjskolen afholdes i Kirkecenteret i Hobro.
Prisen er 50,- kr. pr. gang, eller 175,- kr. for alle 4 gange. 
Alle kirkehøjskoledage begynder kl. 9.30 med indskrivning og kaffe.
Man får kaffe/te og rundstykker ved ankomsten, samt kaffe/te efter frokost.
Frokosten medbringer man selv, drikkevarer kan købes.
Tilmelding på omstående blanket, som sendes til sekretæren, Bente Pontoppidan, eller pr. 
mail til: bente.pontoppidan@youmail.dk
Betaling på mødedagen.

Der afholdes generalforsamling i forbindelse med kirkehøjskoledagen den 15. marts 
2014.

Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsen:
Birgit Jacobsen, formand                      
Astrid Klostergaard, næstformand        
Ole Bent Larsen, kasserer                     
Bente Pontoppidan, sekretær                
Inge Møller Christensen                       
Jenny Lyngaa                         
Anders Tranholm-Bjerg
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