Program:
Fællesspisning kl. 18.00
Foredrag kl. 19.00
”Dagens Ret” inkl. et glas vin/en øl/en vand koster 100 kr.

Tilmelding
Man skal tilmelde sig arrangementet – se tilmeldingsfristen
ved omtalen af de enkelte kirkehøjskoleaftener. Man skal
betale for fællesspisningen samtidig med tilmeldingen.
Man skal både tilmelde sig og betale. Betaling er ikke nok tilmelding er nødvendig enten via mail eller på kordegnekontoret i åbningstiden. Hvis man kun ønsker at deltage i
foredraget og samtalen er tilmelding ikke nødvendig.
Tilmelding til Kordegnekontoret
– kom gerne med “lige penge”
Østergade 11A, 8883 Gjern
Kordegnekontorets åbningstid: man-tors 9.00 - 13.00
Eller tilmelding på mail til: heea@km.dk. Samtidig med
tilmeldingen overføres betalingen for fællesspisningen til
reg.nr. 6113 konto 49 1000 1097 eller via Mobile Pay til
nummer: 37 61 97 ( skriv "Kirkehøjskole" og ”dato”).

Med venlig hilsen

Kirkehøjskoleudvalget
Kirsten Vase og Birthe Eiersted, Voel
Jytte Pedersen, Skorup - Tvilum
Majbritt Fabech, Lorens Hedelund, Inger Lise Svinth
og Anne-Marie Petersen, Gjern - Skannerup

I Sognehuset i Gjern
September 2019 til april 2020
Vi tager hul på 3. sæson af kirkehøjskoleaftenerne
i sognehuset i Gjern.
Vi glæder os over, at det igen i denne sæson er lykkedes
at få spændende foredragsholdere til sognehuset
og ser frem til, at aftenerne bliver ligeså velbesøgte
som de to foregående sæsoner.
I denne sæson samarbejder vi med menighedsrådene
i Voel og Skorup-Tvilum om tilrettelæggelse og
afvikling af aftenerne.

Torsdag d. 12. september 2019

Torsdag d. 20. februar 2020

Hellige måltider og Babettes Gæstebud

Togetherness – om afrikansk kaos, kunst og
kultur i Zimbabwe

Niels Holck - tidligere rektor for lærerseminariet i Haderslev og
tidligere medforstander på Rødding Højskole
Formentlig har der været hellige måltider, så længe mennesket
har været et bevidst væsen. Man spiser for at opretholde livet.
Men fællesspisningen, som er blevet populær igen, indebærer
andet og mere. En uudtalt samhørighed som kalder på noget
højere end blot selve måltidet.
Tilmeldingsfrist mandag d. 9. september

Ved cand. theol. Christian Balslev-Olesen, tidl. generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, og exam. pæd.
Birgitte Balslev-Olesen.
Vi ved, at Afrika har det skidt. Krige, flygtninge, korruption, tørke
og fattigdom. Sådan oplever de fleste Afrika. Men det er langt fra
hele sandheden om de 53 lande på det afrikanske kontinent. Heller ikke i Zimbabwe i det sydlige Afrika.
Birgitte og Christian Balslev-Olesen har boet og arbejdet i Zimbabwe for Folkekirkens Nødhjælp i flere år. De vil fortælle om deres
samarbejde med kunstnere i Zimbabwe og dermed lave en anden
fortælling om Zimbabwe og Afrika end den vi normalt hører.
Tilmeldingsfrist d. 17. februar

Torsdag d. 21. november 2019
Med Van Gogh på Herrens mark

Torsdag d. 16. april 2020

Christian Højlund

Denne aften er et led i foredragsrækken om de folkekirkelige retninger i Danmark.
Vi indledte i Lutheråret med en aften om Luther, vi har haft en aften om Grundtvig og
nu denne aften om Indre Mission.

Hvis du ude i landskabet møder et støvet og lidt forhutlet menneske med sin last af staffeli, lærreder, kæppe, barduner og andre
materialer strittende som et pindsvin, så er det givetvis Van Gogh
der er ude for at høste sin studier på samme måde som en bonde
høster sin mark. Hvis du stirrer blindt mod solen eller føler dig
som et støvfnug under stjerner, der er gået i skred, eller næres
som ved et nadverbord af kornmarkens gule farve. Så er det givetvis et maleri af Van Gogh, du står foran. Og du er virkelig kommet på Herrens mark med Van Gogh – enten fordi alt er kaos eller
fordi tanken om Gud og evigheden er roen og bærekraften midt i
kaos. Velkommen til et spændende foredrag om Van Goghs billeder og breve.
Tilmeldingsfrist d. 18. november

Om Indre Mission
Foredraget holdes af Ph.d. og lektor i kirkehistorie Kurt E. Larsen,
der er tidligere sognepræst i Skarrild, og som har skrevet doktordisputats Om Indre Missions historie.
Den danske folkekirke har fået sit eget præg, hvad der tydeligt
fremgår ved sammenligning med kirkerne i vores nabolande. En
del af forklaringen på dette er den kirkelige retning Indre Mission,
der voksede frem i 1800-tallet. I en tid, hvor frikirker vandt meget frem, arbejdede
Indre Mission inden for folkekirken, idet man på een gang var en bevægelse af lægfolk og dog respekterede præstens embede. Man var trofast mod folkekirkens gudstjeneste, men supplerede den med aktiviteter i ugens løb. Man var bevidst evangelisk
-luthersk, og tog alligevel nye udenlandske ideer ind (fx arbejde for børn i søndagsskolerne.

Tilmeldingsfrist d. 13. april

