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Sort kors
Lidelse og død, men 
også opstandelse.

Rødt hjerte
Menneskets hjerte i 
sin naturlige farve.

Blå himmel
Den himmelske 

glæde.

VIVIT
Betyder “han lever” 

på latin.

Hvid rose
Troens glæde, 
trøst og fred.

Gylden ring
Den evige, himmelske 

salighed.
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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

BENTE PONTOPPIDAN
STATIONSVEJ 23, 1-4
9500 HOBRO

HUSK
PORTO



Mariagerfjord Kirkehøjskole 2016-2017
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 med fokus på 
Luther og reformationen på grund af jubilæet i 2017, med solide foredrag om formiddagen og 
mere vekslende programpunkter om eftermiddagen. 

LØRDAG D. 8. OKTOBER 2016 
Kl. 10.00: Foredrag v. professor dr. theol. Ole Jensen:
”Tvivl og tro. Ateisme – religion – kristendom”
Man hører så tit folk sige: ”Jo, jeg tror, men jeg tvivler også indimellem?” Mener de tro på en ska-
bergud eller tro på, at Jesus er ”Guds søn”? For det er to forskellige ting. 
Det er fuldstændig gådefuldt, at vi er til, og at universet er til. Hvorfor er der ikke bare ingenting? 
Der må da være en magt, som gør, at der er noget. Det kan da ikke blive til og være til af sig selv? 
Den magt kalder vi ”Gud”. Ateisten siger, at Gud ikke findes. Hvor ved hun/han det fra? Ateisme er 
ikke en viden, men en tro. Og hvorfor skulle den være fornuftigere end gudstroen?
Jesus siger om skaberen, at han er en kærlig gud, som skænker mennesker tilgivelse og evigt liv. 
Hvor vidste Jesus det fra? Og kan man tro på det? De første kristne gjorde. Og de føjede til, at Jesus 
foruden at være et menneske også var Guds søn. Det var derfor, han vidste det. Kan vi tro det i dag? 

Kl. 12.30 vises en dokumentarfilm om Luther fra DR-K: ”Drevet til modstand”, vist 2012. 
Spilletid: 60 min.

LØRDAG D. 12. NOVEMBER 2016
Kl. 10.00: Foredrag v. ph.d.-studerende Sasja Emilie Mathiasen, Aarhus Universitet:
”Borger eller undersåt”
Om Martin Luthers samfundsforståelse og dens betydning for udviklingen af demokrati. Martin 
Luther understreger, at alle mennesker er lige overfor Gud, men fastholder, at mellemmenneskelige 
forhold er præget af ulighed, og at mennesket må indordne sig i hierarkier. 

Kl. 12.30 : Sognepræst Gerda N. Jessen, Skorup-Tvilum:
”Pave, konge, munk og bonde”
Foredrag om reformationen i Nordeuropa. I 1517 hamrede en munk i Wittenberg en plakat op 
på kirkedøren i Wittenberg. Ikke siden Jesu korsfæstelse har 4 søm gjort så stor en forskel for 
verdenshistorien. På plakaten var skrevet 95 teser, der skulle have været diskuteret til en offentlig 
forelæsning, men som i stedet medførte ødelæggende krige, samfundsomvæltninger og dannelse 
af et nyt, stort kirkesamfund, den lutherske kirke. Hvorfor var det nødvendigt for Martin Luther at 
reformere kirken? 

LØRDAG D. 21. JANUAR 2017
Kl. 10.00: Foredrag v. ass. professor Carsten Bach-Nielsen, Aarhus Universitet:
”Reformationen og kunsten”
Hvorfor har lutheranerne kunst i kirken og de reformerte kunst i hjemmet? Det skyldes forskellige 
kunstsyn, der formuleres i 1500-talet. I foredraget gives der eksempler fra nordisk og tysk kunst. 

Kl. 12.30 vises et uddrag af spillefilmen ”Luther” fra 2003 med Joseph Fiennes i hovedrollen. 
Den er instrueret af Eric Till.

TILMELDINGSBLANKET
Sendes senest 25. september 2015 til sekretæren

NAVN ……………………………………………………………………………..

ADRESSE …………………………………………………………………………

TELEFON …………………………………………………………………………

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 
vilk r i en (frem)tid, hvor konsensus ikke længere er en selvf lge  hvor religionskrig  
bliver dagens orden.

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

Kl. 13.30: Generalforsamling.

ertil kommer en ud ugt til endsyssel unstmuseums udstilling om iels arsen tevns 
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. 

rogrammet ndes ogs  p  irkeh jskolens hjemmeside  
www.mariagerfjordkirkehoejskole.dk.



LØRDAG D. 18. MARTS 2017
Kl. 10.00: Foredrag v. professor dr. theol. Martin Schwarz Lausten, Københavns Universitet:
”Luther, munk, oprører, reformator”
Hvad var det egentlig Martin Luther ville? Hvorfor blev modsætningen mellem ham og den katol-
ske kirke så uoverstigelig, at han udstødtes som kætter og blev fredløs? I foredraget berettes om 
Luthers liv som munk, om de bibelstudier, som gav ham et nyt syn på kristendommen. Også hans 
personlige forhold i Wittenberg og de følger, som hans opgør med pavekirken fik for kirken og det 
verdslige samfund, omtales. Der foretages også et strejf til den lutherske reformation i Danmark, 
og der spørges om, hvorledes vi i dag har forvaltet den lutherske arv.

Kl. 12.30: Den danske animationsfilm ”Hund i Himlen” af Jeanette Nørgaard (2011). 
Filmen varer 25 min.

Kl. 13.30: Generalforsamling.
Sær-arrangement
Teaterforestillingen ”Abrahams børn” på Himmerlands Teater torsdag d. 13. okt. kl. 19.30. En 
fremragende fortælling om de tre verdensreligioner jødedom, kristendom og islam i skuespilleren 
Hans Rønnes fortolkning. Vi har kun et begrænset antal billetter, og de kan bestilles hos sekretæren 
senest d. 20. september.

Programmet findes også på Kirkehøjskolens hjemmeside: www.mariagerfjordkirkehoejskole.dk.
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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
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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 18. marts 2017.

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
Erling K. Mortensen 51 57 22 50
Jenny Lyngaa 98 52 06 68
Anders Tranholm-Bjerg 98 52 00 34       


