Kirkehøjskoleaftener i Sognehuset i Gjern
September 2020 til april 2021
Vi tager hul på 4. sæson
af kirkehøjskoleaftenerne i sognehuset i Gjern.
Vi glæder os over, at det igen i denne sæson er lykkedes
at få spændende og aktuelle foredragsholdere til
sognehuset, og vi ser frem til, at aftenerne bliver
ligeså velbesøgte som de foregående sæsoner.
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Torsdag den 10. september 2020

-

Tilmeldingsfrist mandag d. 7. september

Fællesskabet, tro og den gode nation
At være muslim i Danmark
– en sekulær stat på et kristent grundlag.

Coronakrisen har vist os vigtigheden af naboskabet,
fællesskabet og troen på det gode midt i katastrofetider. Vi har også set det bedste og værste i mennesket i
forbindelse med denne krise.
Coronavirusen har ikke skelnet mellem religion, kultur,
hudfarve, og alle har været påvirket - nogle mere end
andre.
En mikroskopisk virus oprindelig fra et dyr i en by i Kina
kan lamme hele verden og skabe økonomisk, socialt,
eksistentielt og sundhedsmæssigt kaos. Det siger noget
om, at vi er dybt forbundet til hinanden på mange planer.
Oplægget vil reflektere over fællesskabets kraft, og
hvad en god nation indebærer – samtidig med hvordan
man oplever dét som dansk muslim i Danmark.
Naveed Baig har pakistansk baggrund, og han har altid

Torsdag den 19. november 2020

-

Naveed Baig
været aktiv i dialogbestræbelserne med andre religioner – primært Jødedommen og Kristendommen. Han
var således med til at starte ”Islamisk-Kristent Studiecenter”, hvor han i dag er næstformand.
Naveed virker som hospitalsimam ved Rigshospitalet og
Herlev Hospital. Han er aktiv på Kristeligt Dagblad’s Kristendom.dk, hvor hans temaer er interreligiøs dialog,
etik i sundhedsvæsenet, sundhed og sygdom og spiritualitet.
Naveed underviser i sjælesorg på Oslo Universitet, hvor
han også skriver en Ph.d.
Han er desuden en meget efterspurgt foredragsholder.

Tilmeldingsfrist mandag d. 16. november

Fornuft og mysterium
"Jeg er kristen, og jeg er digter, men jeg er ikke en kristen digter" siger Søren Ulrik Thomsen, der i sit foredrag
vil beskæftige sig med forholdet mellem troen på den
ene side og på den anden politik, videnskab og kunst.
Og han spørger: Er det muligt både at tro på Gud og på
oplysningen? Konservativt at ville bevare kirken og på
samme tid progressivt arbejde for konstant at forbedre
menneskets vilkår i verden?
Søren Ulrik Thomsen, født 1956, er en anerkendt og populær dansk digter og essayist. Søren Ulrik Thomsen
debuterede i 1981 med digtsamlingen CITYSLANG. Sidenhen har Søren Ulrik Thomsen skrevet en række digte og essays. I 2011 udkom Søren Ulrik Thomsens første
digtsamling i ni år, RYSTET SPEJL. Udgivelsen markerede
hans 30 års forfatterjubilæum. I 2016 udkom EN HÅRNÅL KLEMT INDE BAG PANELET, der indeholder tekster,

Søren Ulrik Thomsen
som genremæssigt går fra det essayistiske reflekterende til erindringshistorier og prosadigte.
Søren Ulrik Thomsen blev medlem af Det Danske Akademi i 1995 og blev samme år tildelt Statens Kunstfonds
livsvarige ydelse. Han har desuden modtaget bl.a. Aarestrupmedaljen.

Torsdag den 11. februar 2021

-

Tilmeldingsfrist mandag d. 8. februar

Den store kærlighed
Kærlighed er både velkendt hverdag og livets største
gave. I dette foredrag tager vi kærlighedens filosofi op
og forstår vores forventninger til kærlighed og venskab
i dag i lyset af de historiske forventninger til kærligheden.
Filosofien om kærlighed belyses med menneskeskæbner fra både virkelighedens verden og med nogle af de
skikkelser, vi kun kender fra film, sange og bøger. Vi ser
nærmere på, om venskabet kan gøre kærligheden rangen stridig som det største, og ser på, hvordan tillid, lidenskab, medleven og hengivelse går igen i de forhold,
vi har til det mest dyrebare i vores liv.

Anne Marie Pahuus
Aarhus Universitet, og hun er forfatter bl.a. til Tænkepausebogen om kærlighed.

Anne Marie Pahuus er lektor i filosofi og prodekan v.

Hun optræder ofte i Folkeuniversitetets program, hvor
hun forelæser om filosofi, kærlighed og Hannah Arendt.
Hun har bidraget flere gange til forelæsningsrækken
'Store tanker om hverdagslivet’.

Torsdag den 15. april 2021

Tilmeldingsfrist mandag d. 12. april

-

Mellem frygt og håb
Vi lever i en tid, hvor mange er bekymrede for verden
omkring os. Meget af det, man engang tog for givet, synes at være i opbrud. Klimakatastrofer, flygtningestrømme og senest coronapandemien. Skarpe opdelinger
mellem "os" og "dem" er blevet en del af vores hverdagsretorik.
Vi lever med andre ord i en tid med fokus på, hvad der
skiller os. Men hvad binder os sammen – er der også
håb? Ja, lyder svaret fra en række af de skarpeste forfattere og tænkere, internationale som danske og skandinaviske. Under temaerne kompleksitet, samhørighed
og de store fortællinger forholder blandt andre Marilynne Robinson, Salman Rushdie, Anthony Giddens og
Finn Skårderud sig til samtidens udfordringer og giver
deres svar på disse.
Bjørg Tulinus og Michael Bach Henriksen udgav i 2019
bogen “Mellem frygt og håb” – 18 forfattere og tænkere
om eksistens i det 21. århundrede.
Salman Rushdie • Anthony Giddens • Amos Oz • Zygmunt Bauman • Mario Vargas Llosa • Charles Taylor •
Per Petterson • Finn Skårderud • Ida Jessen • Dorthe
Jørgensen • David Grossman • Axel Honneth • Marilynne Robinson • Hartmut Rosa • James Wood • John
Gray • Patti Smith • Slavoj Žižek

Michael Bach Henriksen - Bjørg Tulinius

Bogen giver stemme til 18 tænksomme og inspirerende
interviewpersoner, som kommer med deres bud på,
hvor man kan finde glimt af tro, håb og fællesskab.
Bjørg Tulinius, født 1964, er exem.art. i filosofi og uddannet journalist. Tidligere redaktør ved DR, og mediechef på Aarhus Universitet. Siden 2015 journalist ved
Kristeligt Dagblad.
Michael Bach Henriksen, født 1974, er cand.mag. i litteraturhistorie og amerikanske studier. Tidligere underviser ved Aarhus Universitet. Foredragsholder og forfatter til flere bøger om amerikanske samfundsforhold.
Siden 2005 kulturredaktør ved Kristeligt Dagblad.
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Praktiske informationer for kirkehøjskoleaftener:
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, hvis man ønsker at deltage i
Fællesspisningen – se tilmeldingsfristen ved omtalen af de enkelte
kirkehøjskoleaftener.
Hvis man kun ønsker at deltage i foredraget og samtalen, er tilmelding ikke
nødvendig, men vi ser det gerne, da vi så ved, hvor mange vi skal servere
kaffe for.
Tilmelding til Kordegnekontoret
på telefon 86 87 97 72 eller mail til: heea@km.dk.
Betaling ved indgangen
Man skal betale for fællesspisningen ved indgangen, kontant eller Mobile Pay.

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

Bliv lidt klogere
- deltag i kirkehøjskolen

