Kirkehøjskolen på Bornholm

Vi udbyder kurser og foredragsrækker
med bibelske, etiske og kirkehistoriske
emner med fokus på spørgsmål, der
opstår i mødet mellem samfund og
kristen tro i vores tid. Vi rejser de store
spørgsmål med forankring i Bibelen og
den evangelisk-lutherske kirkes grundlag.

Adresse:

Alle 4 arrangementer koster kr. 175,incl. kaffe, te og rundstykke. Et enkelt
arrangement koster kr. 50,-

Tilmelding:
Mail til: elm@elm.dk
Telefon: 5695 9680

på Bornholm

Kirkehøjskolen mødes torsdag
formiddag i huset på
Zahrtmannsvej 42 i Rønne. (indkørsel
fra Paradisvej)

Foredragsrække i efteråret 2022
Du er velkommen:

Pris:

Kirkehøjskolen

09:00 Deltagerne kan møde op
til en kop kaffe og et rundstykke.

Sekularisering og kristen tro

09:30 Kursusleder byder velkommen!
Foredragsholder holder 1. foredrag. Med dialog i slutningen.

Betaling:MobilePay, 428074
Mrk. Kirkehøjskolen
(Evangelis:k Luthers Mission står for
administration af Kirkehøjskolen på
Bornholm).

Datoer i foråret 2023:

Tema: Lidelsen og det kristne håb
9.2. 23.2. 9.3. 23.3.

15 minutters pause.

Foredragsholder holder 2. foredrag. Med dialog i slutningen.
12:00 Undervisningen er forbi.

Foredrag med kompetente undervisere,
der går et spadestik dybere.
Kirkehøjskolen er åben for alle. Den
ledes af en arbejdsgruppe nedsat af
Evangelisk Luthersk Samråd på Born-

Torsdag d. 6.10. 2022

Torsdag d. 20.10. 2022

Torsdag d. 3. 11. 2022

Torsdag d. 17.11. 2022

9:30—12:00

9:30—12:00

9:30—12:00

9:30—12:00

Livsglæde i skabelsens og frelsens perspektiv

Hvem er jeg – hvis Gud ikke
findes, og hvis han findes?
Særligt fokus på kønsidentitet, seksualitet og krop

Er Danmark et kristent, sekulært eller måske ligefrem
et pluralistisk samfund? Og
hvad stiller kirken op i denne
situation?

Forsvinder Gud i medier og
populærkultur?
Er Gud død – i litteraturen?

Michael Agerbo Mørch

Carsten Hjorth Pedersen

Jeppe Bach Nicolajsen

Filip Odgaard Bodilsen.

Cand. Theol., ph. d. i systematisk
teologi på Dansk Bibel-Institut

Forfatter, cand.pæd., tidligere
leder af Kristent Pædagogisk Institut

Lektor/førsteamanuensis, cand.
Theol. ph.d. på MF i Aarhus. Underviser på MF i Oslo.

Cand. theol., forlagsleder Lohses
Forlag

Kirkefaderen Augustin skriver et sted, at
"det er sikkert, at alle mennesker ønsker
at være glade." Men det er mindre sikkert, hvor glæden skal komme fra, og
hvad der skal sikre den. Hvad er det kristne perspektiv på glæden? Hvor kommer
den fra, og hvad fastholder den? Foredragene leder efter svar i Bibelen og den
kristne tradition, hvor mange har forholdt
sig til glæden som et gode ved livet, men
også hvad der udfordrer glæden og hvordan Guds som glædens kilde kan være
genstand for taknemmelighed på trods.

Hvem er jeg – hvis Gud ikke findes, og
hvis han findes? Hvad betyder det kristne menneskesyn for vores forståelse af
os selv, med særligt henblik på køn, seksualitet og krop.

Kristen tradition og sekular virkelighed.
Da reformationen blev gennemført i
Danmark, blev det pålagt alle landets
indbyggere at være en del af den evangelisk-lutherske statskirke. Religionsfrihed blev indført med Grundloven. Med
det moderne gennembrud i slutningen
af 1800-tallet, med sekulariseringsbølgerne i 1900-tallet, med 68generationens opgør med datidens moral og traditioner og med indvandringen
de seneste halvtreds år har det danske
samfund ændret sig ganske markant.

Er medievirkeligheden sekulariseret?

To foredrag om Sekulariseringens betydning for selvet og identiteten.
Der fokuseres på værdierne i det kristne
menneskesyn.

Medier og kultur er uløseligt forbundet, og
medieindhold bestemmes i høj grad af
populærkulturens temaer. Hvad betyder
sekulariseringen for den moderne medievirkelighed? Et tværsnit af populærkulturen giver svar.
Er Gud død? "Gud er død," skrev Nietzsche
i slutningen af det 19. århundrede og gav
dermed sekulariseringen et litterært afsæt.
Men er Gud så død endda i den senere
litteraturhistorie?

Kirkehøjskolen ledes af en arbejdsgruppe nedsat af Evangelisk Luthersk
Samråd på Bornholm. (ELSB)
ELSB arbejder med tværgående tilbud om undervisning mm. for en række af øens sognekirker samt Bornholmerkirken, Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission og Indre Mission.

