og vores tolkning af dem. Det handler om den fælles moral –
om regler og normer, vaner, forbud, åbninger. Der er ikke tale
om en svækket danskhed, som man ellers tit hører. Danskhed
er der en overflod af, men der er en udbredt følelse af, at der
ikke længere er noget, der forpligter.

Det er synd..

Praktiske oplysninger
Alle foredrag finder sted i Christianshus ved Christianskirken.
Bemærk, at vi ikke har foredrag om eftermiddagen, da det de
seneste sæsoner har vist sig svært at samle deltagere hertil.
Vi vil hver gang begynde med at synge et kvarters tid fra Høj‐
skolesangbogen.
Pris for foredrag: 50 kr.
Tilmelding til udflugt på provstiets hjemmeside:
www.fredericia‐provsti.dk under ”Aktiviteter i provstiet”,
menupunktet ”Kirkehøjskolen” eller til provstikontoret
man@km.dk eller tlf. 76206522 kl. 9 – 15.
Forside: Alterudsmykning fra Hørning kirke af Maja Lisa
Engelhardt.
Kirkehøjskolens bestyrelse:
Jill Andersen, Jørn Aamand, Hugo Hørlyck, Jytte Holmgaard,
Susanne Knudstorp, Ole Engberg, Børge Munk Povlsen,
Mariane Sloth

Kirkehøjskolen i Fredericia Provsti
2015 – 16

Temaet for denne sæsons højskoledage er ”Det er synd..”
Umiddelbart er det en dyster titel og et tungt emne at be‐
skæftige sig med. Nok erfarer vi ”synd” på forskellig vis hver
eneste dag i omverdenen, gennem medierne og fra os selv,
og bruger f.eks. udtryk som ”jeg syndede i dag”, når vi har
spist en fed, lækker kage, men hvad ved vi egentlig om
begrebet ”synd”? Hvad siger Bibelens tekster om synd, og
hvor møder vi begrebet i vores moderne verden?
Vi har bedt tre forskellige personer om at belyse emnet ud fra
hver deres ståsted og viden.
Onsdag den 7. oktober kl. 10 – 12:
Else Marie Wiberg Pedersen, lektor på Århus Universitet:
Synd er..
I foredraget gives et kort vue over opfattelsen af synd gennem
kristendommens historie, og derefter vil der blive fokuseret på
den moderne opfattelse af synd. I den forbindelse vil
foredragsholderen stille spørgsmålet, om synden er flyttet
uden for kirken og ind i henholdsvis sundhedssektoren og
helse – og fitnesskulturen.
Onsdag den 18. november kl. 9.00 – 16.30:
Udflugt til Århus
Afgang med bus fra Christianskirken kl. 9. Besøg på Moesgaard
Museum, hvor vi får en rundvisning og ser den arkitektonisk
flotte bygning samt de nye rammer for museets udstillinger.
Efter frokost besøger vi Hørning kirke, hvor vi bl.a. skal høre
om Maja Lisa Engelhardts alterudsmykning.

Eftermiddagskaffen indtager vi på den charmerende restau‐
rant ”Vestermølle”.
Pris: 250 kr incl. rundstykker, frokost og eftermiddagskaffe.
Tilmelding til provstikontoret eller på provstiets hjemmeside
(Se under praktiske oplysninger) senest 10. november.
Onsdag den 20. januar kl. 10 – 12:
Inge Norling, daglig leder af et bofællesskab i Arnborg for
samfundets udstødte:
Det er synd at..
Med baggrund i sin livshistorie fortæller Inge Norling om sit
virke for socialt udsatte i dag, og om hvordan mødet med
kristendommen forandrede hendes liv.
Hendes tilværelse har ført hende vidt omkring, og hun bærer
stor erfaring med sig fra et broget liv.
Onsdag den 24. februar kl. 10 – 12:
Henrik Jensen, forfatter og lektor på Roskilde Universitet:
Det er synd for.. ”om at komme ned på knæ”
Det er svært, nærmest umuligt for et moderne menneske at
komme ned på knæ og bede en højere instans om tilgivelse
for sine synder. Vi mennesker i dag er ikke syndere, vi har ikke
gjort noget forkert. Det er snarere os, det går ud over. Vi er
med andre ord mere ofre, end vi er syndere. Og eftersom
erkendelsen af skyld og syndighed er en betingelse for at få
del i kirkens tilbud om tilgivelse, bliver kontakten aldrig slut‐
tet. Dialogen kommer ikke i gang. De kvartfulde kirker er bare
ét blandt mange symptomer på opløsningen af den
traditionelle kultur – båndene, der holder samfundet sammen

