i hovedstaden. Umiddelbart efter sin 32 års fødselsdag gifter hun sig med den 75-årige præst og
folketingsmand. Det skabte forargelse i vide kredse og københavnerviddet kaldte hende muntert
for »Grundtvigs nye forårsstykke«. I Asta fik Grundtvig ikke bare en sygeplejerske på sine gamle
dage. Hun havde foruden penge også virketrang. Hun købte en præstegård til Grundtvig, og godt
et år senere fødte hun ham en lille datter. Hun lagde også grunden til de legendariske vennemøder,
der blev afholdt på Grundtvigs fødselsdag i september. Her samledes tilhængere om taler og sang.
(N.B. Da Asta Grundtvig er født i Sjelle Sogn og fremstillet i Sjelle Kirke, vil gudstjenesten forud
for foredraget denne gang finde sted i Sjelle Kirke).
Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19.00 Gudstjeneste i Skovby Kirke ved sognepræst Line Nilsson
Ravn. Derefter foredrag i sognehuset ved provst Thomas Frank.

Hvad gør Danmarks deltagelse i krige ved os som mennesker og folk?
Danmark og danskere har nu i en årrække været part i militære konflikter. Det
gør noget ved os, eller gør det? Vi bliver moralsk set medansvarlige som borgere
og får en opgave og har et ansvar i forhold til at tage i mod de soldater der
kommer hjem på en ordentlig måde. Samtidig så må krigen være den sidste udvej,
fordi historien og erfaringerne fortæller os, at dens brug af magt er uhåndterlig.
Thomas Frank
Vi gribes og fanges af den. Og hvad siger vores tro om dette, er der hjælp at
hente der, selvom brug af militær magt i Danmark er en politisk beslutning? Domprovst Thomas
Frank, som har været udsendt både som befalingsmand og feltpræst samt forsket i emnet vil lægge
op til en drøftelse og samtale om disse spørgsmål.
Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 14.00 Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst Carsten Marvig.
Derefter lysbilledforedrag ved litteraturforsker Nanna Drejer:

Selma Lagerlöfs liv og digtning
Selma Lagerlöf (1858-1940) blev født på den lille herregård Mårbacka i hjertet
af Värmland og uddannede sig til lærerinde. Men det blev forfattergerningen, der
fyldte hendes liv, og i 1909 fik Selma Lagerlöf nobelprisen i litteratur. Selma Lagerlöfs forfatterskab er et af de mest bibelinfiltrerede forfatterskaber i verdenslitteraturen og udstiller forfatterens kristne tro. Selma Lagerlöfs kristne budskab
Nanna Drejer
er, at vi skal gå Guds veje og lade vor sjæl komme til modenhed, inden den skal
høstes. Selma Lagerlöf anså troen for en gave – den største af alle Guds velgerninger. Selma Lagerlöf er bl.a. kendt for Gösta Berlings saga, Jerusalem, Kristuslegender og Kejseren af Portugallien.
Nanna Drejer, der er forfatter til Lagerlöf-biografierne Paradisfuglen og Sjælens spejl, krydrer sit
foredrag med lysbilleder fra Selma Lagerlöfs hjem i Värmland og fra hendes tid som lærerinde i
Landskrona.

Har du spørgsmål til kirkehøjskolen, er du velkommen til
at kontakte din lokale sognepræst.

Onsdag den 17. september 2014 kl. 19.00 Gudstjeneste i Skivholme Kirke ved sognepræst Thomas
Frøkjær. Derefter foredrag i sognegården ved forfatter og cand. mag. Marianne Hesselholt:

Salmedigteren B. S. Ingemann
I foredraget om Ingemann vil vi forsøge at komme tæt på personen, som skabte
de smukke salmer. De fleste opfatter ham som en følsom digter, der havde
barnets naivitet og umiddelbarhed og skabte skønne og enkle salmer. Men der
findes en Ingemann, som er ukendt for de fleste, og som ganske vist levede i
den tid, vi kalder Guldalderen, men som kendte til livets mørke sider, hvor der
Marianne Hesselhholt
ingen forgyldning var. Vi vil i foredraget også møde denne ret ukendte digter, som
ud over at være en stor lyriker var en kender og en kritiker af sin samtid. I foredraget kommer
Marianne Hesselholt også ind på Ingemanns højst interessante kone, Lucie Ingemann. To store
personligheder i 1800 tallet.
Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 19.00 Gudstjeneste i Galten Sognegård ved sognepræst Laura
Gylden-Damgaard. Derefter foredrag ved kunsthistoriker Liana Erbs:

Moderne kirkeudsmykning

Liana Erbs

Vi oplever i dag en intens kirkeudsmykning udført af vor tids kendte moderne
kunstnere.Vi vil bl.a. se på Per Kirkebys, Bjørn Nørgaards,Arne Haugen Sørensens
og Thomas Kluges nyeste kirkeudsmykninger. Hvilke forestillinger ligger bag disse
fremstillinger, og hvilken verdenstydning er de bærere af? En af kunstnerne
nævner, at hvad enten vi tror på Gud eller ej, er Gud til stede i vores liv på
en afgørende måde. Kristendommen er den vigtigste maske, vi har! Hvad det
betyder, vil foredraget forsøge at give et svar på.

Torsdag den 13. november 2014 kl. 14.00 Gudstjeneste i Skovby Kirke ved sognepræst Line Nilsson Ravn. Derefter foredrag i sognehuset ved præst og forfatter Johannes Værge:

Hvad sker der, når vi dør?

Budskabet om de dødes opstandelse til evigt liv er et centralt tema i Det
Nye Testamente, og i trosbekendelsen tales der om ’kødets opstandelse’ og
’dommen’. Men fuld enighed har der aldrig været om fortolkningerne. I den
tidligste, græsksprogede kristendom lå vægten på den afklaring, forvandling og
fuldendelse, der ventedes i døden. Dommen blev set som en helbredende foransJohannes Værge
taltning. Da man i vesten gik over til latin i teologien, blev det billedlige sprog fortrængt af en juridisk tænkemåde. Det gav gudsforholdet præg af et retsforhold
med vægt på skyld og straf, og dommen fik en truende karakter. Det førte til middelalderens
dystre forestillinger om skærsild og helvede. Denne udvikling reagerede bl.a. Martin Luther imod.
I foredraget kommer også H. C. Andersen til orde, og foredragsholderen giver sine bud på en
nutidig fortolkning, herunder tanken om gensynet.
Johannes Værge, som i en årrække var sognepræst ved Københavns Domkirke, er forfatter bl.a. til
»Efter døden. En bog om det evige liv« (2008), »Det betroede menneske. Opgør med forvreden
kristendom« (2011) og senest »Guds skrøbelige arvinger. En bog om menneskets fald og fuldendelse« (2014).

Onsdag den 3. december 2014 kl. 14.00 Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst Carsten
Marvig. Derefter foredrag i sognegården ved tidligere biskop over Aalborg Stift Søren Lodberg
Hvas:

Det gode liv som senior – en erfaringsnær livsfortælling

Søren Lodbjerg

Mange mennesker ser i de sidste arbejdsår frem til pension og livet som senior
med forventning. Andre vil helst ikke tænke på det, for hvad skal jeg så stille op?
Fortællingen udfolder en rigdom af muligheder for et aktivt og indholdsfyldt liv
som ældre, ligesom der inddrages erfaringer fra de ikke så få bøger, som i de
senere år er udkommet om seniorliv og alderdom. Bag ved det hele og fremfor
alt også de livskilder til glæde og livsmod, som bibel, salmebog og gudstjeneste

rummer.
Torsdag den 22. januar 2015 kl. 14.00 Gudstjeneste i Galten Kirke ved sognepræst Betina Hjorth
Præstegaard. Derefter foredrag i sognegården ved teolog og fortæller Doris Ottesen:

Marie Bregendahl – en overset mesterfortæller

I sin samtid blev Marie Bregendahl (1867-1940) nævnt som et Nobelpris emne,
men i eftertiden er hun alene blevet husket som »hende, der var gift med Jeppe
Aakjær«! Men Marie Bregendahl er en forfatter helt i sin egen ret. En stor
fortæller og frem for alt en enestående skildrer af barnesindets forunderlige
verden. Hun har også skrevet fremragende om det danske bondesamfund før
Doris Ottesen
andelsbevægelsen og også her med særlig indsigt i de enkelte personers særegne
sind og indre liv. Blandt hendes værker bør især nævnes »En dødsnat«, »Sødalsfolket« og »Holger
Hauge og hans hustru«.
Onsdag den 4. februar 2015 kl. 19.00 Gudstjeneste i Sjelle Kirke ved sognepræst Thomas Frøkjær.
Derefter lysbilledforedrag i sognegården i Skivholme ved højskolelærer og forfatter Lars Thorkild
Bjørn:

Asta Grundtvig fra Sjelle Sogn
Asta Turgendreich Adelheid
Krag-Juel-Wind
Frijs blev født i
1826 på godset
Lars Thorkild Bjørn
Wedelslund i
Sjelle. Da begge
forældrene dør kort tid efter
hendes fødsel, vokser hun op hos
sin farbror, lensgreven på det nærliggende Frijsenborg. Som 21-årig
bliver hun gift med den senere
udenrigsminister Holger Reedtz
til Palsgaard, med hvem hun får fire børn. Desværre dør han pludselig efter ti års ægteskab, hvorefter Asta tager til København for at tale med N.F.S. Grundtvig, som hun kendte fra familiens ophold

