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Mariagerfjord Kirkehøjskole 2015-2016

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, denne sæson om identitet 
og selvrealisation, med solide foredrag om formiddagen og mere vekslende programpunkter 
om eftermiddagen. 

LØRDAG D. 3. OKTOBER 2015 
Kl. 10.00: Foredrag v. pianist og P2-vært Mathias Hammer:
”Carl Nielsens jubilæum. Gennemgang af hans 4. symfoni: ”Det Uudslukkelige””
Carl Nielsen skrev sin Symfoni nr. 4 i 1914, mens verden ramlede om ørerne på ham. 
Konkret med udspringet af 1. Verdenskrig, men også privat hvor ægteskabet kuldsejlede 
efter 23 års samliv, og professionelt hvor konflikter og mindreværdskomplekser på Det 
Kongelige Teater førte til opsigelse. Med sine dissonanser og sin musikalske heftighed 
afspejler Symfoni nr. 4 den indre og ydre krise i Carl Nielsens liv. Men symfonien er andet 
og mere end en krigs- og krisesymfoni. Den udspringer af tidens vitalistiske tankegang. Den 
argumenterer for et positivt livssyn og slutter i en tvetydig triumf.
Kl. 12.30: Mathias Hammer fortsætter sin fortælling om Carl Nielsen.

LØRDAG D. 14. NOVEMBER 2015
Kl. 10.00: Foredrag v. hospitalspræst Anna Bojsen-Møller, Risskov:
”Kvinders valgret – 100 år”
Foredragsholderen fortæller om sin oldemor Jutta Bojsen-Møller, som var formand for 
Dansk Kvindesamfund omkring år 1900. Hun kæmpede for, at kvinder skulle have ret til 
at stemme til politiske valg. Foredraget er beretningen om hende og kvindernes kamp for 
stemmeret i Danmark.
Kl. 12.30 vises Mette Knudsens dokumentarfilm ”Frihed lighed stemmeret” (1990) samt 
andre filmklip til belysning af tiden og formiddagens foredrag.

LØRDAG D. 30. JANUAR 2016
Kl. 10.00: Foredrag v. professor dr. phil. Hans Jørgen Schanz, Århus Universitet:
”Frihed uden pligter er rendyrket narcissisme”
Begrebet frihed bruges (og misbruges) i dag i mange forskellige sammenhænge. Skønt 
ingen har patent eller monopol på brugen, er det dog vigtigt at adskille de forskellige måder, 
vi bruger ordet på. Det vil foredraget belyse.                                                                                                                      
Kl. 12.30: Foredrag v. kunsthistorikeren dr. phil. Mikael Wivel, Charlottenlund: 
”Lysets tøven”
Maleren Niels Larsen Stevns er uden tvivl den betydeligste kristne kunstner i Danmark. Han 
havde en anden opfattelse af tid og rum end den gængse. Således foldede han sig først for 
alvor ud som kunstner, da han var 40 år gammel, og han malede sine hovedværker, da han 
var omkring de 70. Han arbejdede på længere sigt end sine samtidige og lod sin tro på noget 
større, hinsides selvet, bære værkerne frem til fuldbyrdelse.



TILMELDINGSBLANKET
Sendes senest 25. september 2015 til sekretæren

NAVN ……………………………………………………………………………..
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FØDSELSDAG ……………………  KOMMUNE ………………………………

               03/10 2015                                  30/1 2016     

     14/11 2015                                  12/3 2016

LØRDAG D. 12. MARTS 2016
Kl. 10.00: Foredrag v. lektor dr. phil. Hans Hauge, Århus Universitet: 
”Endelig er religionskrigen i gang – Folkekirkens fremtid”
I folkekirken er de teologiske kort ved at blive blandet på ny. Der er grøde i tingene. 
Rundt omkring begynder der at dukke nye stemmer op, som vender sig imod de herskende 
meninger i kirkens top – man mærker en tiltagende rumlen. I foredraget vil Hans Hauge 
fremdrage nogle at tidens vigtigste teologiske stridsspørgsmål og tale om folkekirkens 
vilkår i en (frem)tid, hvor konsensus ikke længere er en selvfølge – hvor ”religionskrig” 
bliver dagens orden.

Kl. 12.30: Sangtime v. sognepræst Cicilie Inge Poulsen.

Kl. 13.30: Generalforsamling.

Hertil kommer en udflugt til Vendsyssel Kunstmuseums udstilling om Niels Larsen Stevns 
og modernismen lørdag d. 24. oktober 2015 med afgang kl. 9.30 fra Hobro Kirkecenter. 
Desuden har vi en aftale med Willumsen-samlingen på Herregården Odden. 

Programmet findes også på Kirkehøjskolens hjemmeside: 
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 12. marts 2016.

Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsen:
Astrid Klostergaard, formand 98 54 40 12
Anni Engedal, næstformand 60 67 44 84
Ole Bent Larsen, kasserer 98 51 02 62
Bente Pontoppidan, sekretær 20 62 75 96
Inge Møller Christensen 98 52 14 05
Jenny Lyngaa 98 52 06 68 
Anders Tranholm-Bjerg 98 52 00 34
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STATIONSVEJ 23, 1-4
9500 HOBRO
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