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Mariagerfjord Kirkehøjskole 2014-2015

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. 27. september 2014 

Kl. 10.00: Foredrag v. lektor ph.d. Knud Erik Andersen, Aalborg Universitet:

”Kaj Munk og 2. Verdenskrig” 

Foredraget tager udgangspunkt i mordet på Kaj Munk i januar 1944 og derfra ser 

både bagud og fremad. Det behandler bl.a. Kaj Munks forhold til demokratiet, 

parlamentarismen, ’de stærke mænd’, den litterære nedsabling og - hvad fhv. kultur- og 

udenrigsminister Per Stig Møller har kaldt ”et karaktermord” - den politiske nedsabling af 

Kaj Munk i 1945 og de nærmest følgende år. 

Kl. 12.30: 'DQPDUNV�.LUNHOLJH�0HGLHFHQWHUV�GRNXPHQWDUÀOP�RP�.DM�0XQN�µ2J�DOW�KDQV�
væsen” med skuespilleren Caspar Koch i rollen som Kaj Munk.

Lørdag d. 8. november 2014

Kl. 10.00: Foredrag v. Jakob Brønnum, teologisk forfatter:

”Kristus som antihelt”

Kristendommens indhold kan ikke beskrives som en manual til forståelse af livet, som er 

skrevet en gang for alle og aldrig igen skal tænkes igennem. Det viser historien. I dag står 

vi måske atter et sted, hvor de formuleringer, vi bruger til at forstå evangeliet, ikke helt og 

holdent svarer på de spørgsmål til livet, vi selv stiller. Vi har været vant til at fortælle om 

livets yderste grænse med begreber som frelse og fortabelse, himmel og helvede. Men i 

GDJ�HU�GHW�PnVNH�PHUH�DNWXHOW�DW�VYDUH�Sn�VS¡UJVPnOHW�RP��KYRUYLGW�GHU�RYHUKRYHGHW�ÀQGHV�
noget efter døden? Evangeliet og det budskab, Jesus Kristus bringer med sin person og i 

ord, handler først og fremmest om (næste)kærlighed. Men når man rigtigt lytter efter, er 

det et kærlighedsbudskab, som er så gennemgribende, at det berører alt, vi ved. Det kan 

koges ned til to aspekter: ”Det enkelte menneskes nød er vigtigere end noget andet i livet” 

(Matt. 25,45; Matt. 18,14) og ”Lev livet så frit, som om døden slet ikke fandtes” (Matt. 

18,17; Luk. 12,22, Matt. 19,21). Men kan det svare på vores spørgsmål?”

Kl. 12.30: Foredrag v. generalsekretær Kurt Johansen:

”De kristne kirker i Mellemøsten”

Kurt Johansen vil ud fra sin baggrund som generalsekretær for den arabisk kristne tv-

station SAT-7 for Europa, Asien, Australien og Sydafrika fortælle om de udfordringer, 

som de kristne kirker i Mellemøsten står over for i denne tid. SAT-7 laver programmer for 

kristne i Mellemøsten og i vores del af verden. Under foredraget skal vi se klip fra nogle af 

disse udsendelser.

Lørdag d. 24. januar 2015

Kl. 10.00: Foredrag v. lektor Peter Lodberg, Aarhus Universitet: 

”Dietrich Bonhoeffer – Liv og konsekvens”

Peter Lodberg vil fortælle om den tyske teolog og præst Dietrich Bonhoeffer (1906 – 45), 

der blev hængt d. 9. april 1945 i kz-lejren Flossenburg. Han havde allerede i 1933 udtalt 

sig meget kritisk mod nazismen og Adolf Hitlers magtovertagelse. Som én af de få tyske 

teologer forsvarede han jøderne og gik ind i modstandsbevægelsen mod den tyske Fører. 

For 70 år siden betalte han med sit eget liv for den konsekvens, han havde taget af sin 

opfattelse af, hvad den kristne tro indeholder.
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Kl. 12.30: Skuespilleren Caspar Koch, Århus: 

”Dietrich Bonhoeffer – tro, kamp og kærlighed” 

2P�HIWHUPLGGDJHQ�IRUWV WWHU�VNXHVSLOOHUHQ�&DVSDU�.RFK�PHG�VLW�SURJUDP�RP�%RQKRHIIHU�
som den meget skarpe og kompromisløse teolog, som har påvirket kirkerne i Tyskland, 

USA og Canada – og også herhjemme. Han kommer selvfølgelig også ind på hans 

antinazistiske virke samt det smukke kærlighedsforhold til den purunge Maria von 

Wedemeyer.

Lørdag d. 14. marts 2015

Kl. 10.00: Foredrag v. sognepræst Morten Skovsted, Hjortshøj og religionsforsker 

Iben Krogsdal:   

”Præsten og kætteren – om Folkekirken og den moderne, søgende dansker”

Præsten og Kætteren er et utraditionelt, karikeret, tankevækkende og debatskabende 

dobbeltforedrag om den etablerede folkekirke og ”folkereligiøsiteten”. Det udspiller 

sig som en dialog mellem to parter, der forsvarer hver sit verdensbillede og hver sin 

fortælling. 

Kætteren er et religiøst søgende, åbent og tolerant menneske, der tror på det bedste i 

mennesket. -Jeg betragter mig som kristen, men er helt vildt træt af al den snak om synd, 

og præster, der tror de har monopol på sandheden med stort S. 

Sognepræsten derimod siger, at alt er ikke lige godt, og kristendommen rummer den 

vigtige Sandhed, at Gud elsker mennesket. Livet kommer oppefra og udefra og ikke fra 

mig selv. I feltet mellem disse to modsætninger kan tilhøreren spørge: Hvor står jeg selv?

Kl. 12.30: Salmedigteren Iben Krogsdal om sine egne salmer.

Kl. 13.30: Generalforsamling.
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www.mariagerfjordkirkehoejskole.dk.



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 14. marts 2015.

Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsen:

Birgit Jacobsen, formand 98 52 46 44

Astrid Klostergaard, næstformand 98 54 40 12
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Bente Pontoppidan, sekretær 20 62 75 96

Inge Møller Christensen 98 52 14 05

Jenny Lyngaa 98 52 06 68 

Anders Tranholm-Berg 98 52 00 34
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