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Lørdag den 28. september 2019
Hein Heinsen: Den kristne treenighed.
Hein Heinsen er en dansk billedhugger, der debuterede på den danske kunstscene i
1960’érne som en del af den minimalistiske bevægelse og var professor ved Det
Kongelige Danske Kunstakademi fa 1980 til 1989. Hein Heinsen er også cand. theol. og
har udgivet bogen ””. Han vil i sit foredrag komme ind på sin forståelse af
kristendommens treenighedsfigur med tanker og billeder på den tredelte tankestruktur

Lørdag en 26. oktober 2019
Sanne Cigale Benmouyal: Hvordan er det at være jøde i dagens Danmark?
Cigale Benmouyal har været vært på en dokumentarserie om danske
jøder i 2019. Programmerne har været anledning til stor debat, også
særligt i kølvandet på Europakommissionens undersøgelse om
voksende antisemitisme, og særligt ét står klart: Danske jøder vil gerne
skjule deres ophav.
Cigale Benmouyal taler både om oplevelser, der ikke kom med i
programmet, og ting, hun har oplevet i kølvandet på udsendelsen. Hun
tilstræber altid i sine foredrag at gøre tilhørerne klogere på grænsen
mellem humor, ytringer og antisemitisme.

Lørdag den 23. november 2019
Kasper Støvring: Kongens fald
"Kongens fald - den bedste roman i dansk litteratur
Danskerne har med rette kåret Johannes V. Jensens roman Kongens fald til den
bedste danske roman. Dette mesterværk er på alle måder vildt, voldsomt,
smukt og storladent!
Johannes V. Jensens fortælling har episk format og er skrevet i et meget
dristigt sprog med utallige overraskende formuleringer, billeder og iagttagelser.
Ikke mindst har motiverne og temaerne i romanen - om længsel og hengivelse,
natur og myte - eksistentielt bud til alle mennesker på tværs af tiderne.
Foredraget vil belyse centrale afsnit af bogen, og der vil blive læst højt af
udvalgte passager fra romanen."

Lørdag den 25. januar 2020
Jakob Kvist:
Objektiviteten er (ikke længere) sandheden. Hvordan Søren
Kierkegaards pressekritik fik sin anden luft.

Lørdag den 29. februar 2020
Mogens Müller: Ingen Jesus uden Paulus
Den Jesus, som kirken forkynder, er den opstandne Herre.
Og ved et nærmere eftersyn er det også den opstandne, der
fortælles om i vore evangelier, tydeligst i
Johannesevangeliet. Det ligger også i selve evangeliernes
væsen af at være skrifter skrevet til brug ved gudstjenesten.
Alligevel er der i de sidste omkring 250 år brugt enorme
kræfter på at afdække en ”historisk Jesus”, dvs. hvem Jesus
var, og hvad han ville, før han blev kirkens forkyndte
Kristus. Men der er én ting, som i denne sammenhæng som regel bliver overset. Og det er, at Paulus
og hans breve på en tidslinje faktisk går forud for evangelierne. I en erkendelse af denne kendsgerning
er der i dag også i forskningen en voksende tendens til at forstå Markusevangeliet og de senere
evangelier som udslag af eller modifikationer af Paulus’ teologi. Med denne forståelse udgør
evangelierne ikke en overlevering ved siden af og uafhængig af Paulus og hans teologi. Tværtimod er
der tale om en udfoldelse eller korrektion af den i fortællingens form.

Lørdag den 28. marts 2020
Som dybest brønd: Jeppe Aakjærs digtning og kulturelle betydning
Jeppe Aakjærs (1866-1930) forfatterskab er meget
betydeligt i dansk litteratur og hans digte helt
centrale i den folkelige sang. Tænk blot på ”Jens
Vejmand”, ”Jeg bærer med Smil min Byrde” og ”Jeg
er Havren”. Aakjær spillede en stor rolle i sin
samtid, hvor industrialisering prægede land og by.
Han forsvarede naturen, livsudfoldelsen og de
svages ret. Han kæmpede for historiens og
traditionens ret mod den åndløse og grådige
økonomiske udnyttelse, han så i sin samtid. Aakjær
virkede som forfatter, debattør, foredragsholder og
kulturperson, men størst var han i sin lyrik med
samlinger som Fri Felt (1904) og Rugens Sange og
andre Digte (1906). Foredraget vil indkredse og
give eksempler på denne søgende sjæls liv og værk.

Møderne finder sted i Havsteenstuen ved Skt. Jørgens
kirke, Kirkebakken 21, Aabenraa.
Ankomst kl. 10.00.
Foredrag kl. 10.20 - 12.00 (kort pause indlagt)
Frokost kl. 12.00 - 13.00
Drøftelse kl. 13.00
Afslutning ca. kl. 14.00.
Pris for kaffe, foredrag og frokost er kr. 75,- pr. gang.
Beløbet opkræves på mødet.

Tilmelding er nødvendig - foretages senest torsdagen forinden
til:
Jens Kvist, JKV@KM.DK
eller pr. telefon: 24 43 03 46 / 74 62 49 16, bedst mellem kl.
11.00 – 12.30 undtagen mandag.
Om kirkehøjskolen for Aabenraa provsti
Kirkehøjskolen i Aabenraa Provsti blev stiftet på et møde i
Kirkeladen i Bov i marts 2004. Udvalget består for nærværende
af Sarah Arnkjær, Mogens Fangel Damm, Jens Kvist (formand),
Tove Kvist (kasserer) og Marlys Ann Uhrenholt.
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