Stemmer i tiden

Kirkehøjskolen i Fredericia Provsti
2017 – 2018
i Lyng kirke

Onsdag den 11. oktober
Kl. 10.15: Ellen Hillingsø, skuespiller, foredragsholder:
Stram op og nap en morfar.
Ellen Hillingsø er uddannet skuespiller fra Århus Teater 1994.
Udover teaterroller på forskellige scener gennem årene, har
hun arbejdet med film, TV og radio samt oplæsning. Hun har
bl.a. lagt stemme til lydbøger, herunder dele af Det Nye Testamente. Ellen Hillingsø engagerer sig også i samfundsforhold og
velgørenhedsarbejde. Her har Red Barnet og AIDS-fonden bl.a.
hendes bevågenhed. I foredraget ”Stram op og nap en morfar”
inviterer Ellen Hillingsø sine tilhørere inden for i sin forunderlig
verden, udfordrer og opfordrer. Giver kunstnerens stemme
ind i tiden.

Kl. 13.00: Film
Mor
Filmen er fortællingen om den unge Amanda, der lader sig
hyre til rollen som en anden kvindes datter. Det er en kortfilm
fra 2016 af Andrea Stief, der både har skrevet manuskriptet og
instrueret filmen. Filmen er nomineret for bedste manuskript.

Onsdag den 8. november
Kl. 10.15: Peter Lodberg, dr.teol, professor i teologi
Når kristendom er nødvendig for samfundet.
Politik, kultur, litteratur. Peter Lodberg interesserer sig for det
meste og betragter de fleste ting i samfundet gennem sine
teo-logiske briller. Vil man spørge et forstandigt menneske

om, hvordan det står til i vores samfund, kan man gå til ham
og få indsigt og overvejelser til eftertanke. I foredraget ”Når
kristen-dom er nødvendig for samfundet” hører vi en stemme
i tiden, som ud fra kristendommen giver et bud på, hvor vi står
i dag.

Kl. 13.00: Mariadøtrene fra Kollund
En stemme i tiden fra Mariadøtrenes kommunitet.
Mariadøtrene lever et enkelt klosterliv i bøn og arbejde. Og de
modtager alle, som søger dem til stilhed, fællesskab og
gensidig berigelse. Mariadøtrene ønsker at tjene Gud og ”gøre
Jomfru Maria kendt, elsket og æret i Folkekirken”. Desuden
ønsker de at medvirke til fred og forsoning. Mariadøtrene er
med i søsterskabet Den evangeliske Mariavej, som blev
grundlagt af Paulina Mariadotter, og hvis center ”Hjertepunkt”
ligger i Enköping i Sverige.

Onsdag den 17. januar
Kl. 10.15: Özlem Cekic, tidl. MF, debattør, rådgiver
Kan vi bygge bro mellem befolkningsgrupper.
Özlem Cekic er uddannet sygeplejerske og folketingsmedlem
fra 2007 – 2015. I 2016 stiftede hun Foreningen Brobyggerne.
Hun skriver herom: ”Jeg oplever et Danmark, hvor afstande
mellem mennesker øges på højre – og venstrefløjen og blandt
religiøse grupperinger. Tonen er skarp. Sproget bliver grovere,
og man stempler hurtigt hinanden…Derfor har hun taget
initiativ til arbejdet med at bygge bro mellem mennesker.
Özlem Cekic deltager jævnligt i debatter i TV og radio. Hun er

således fast paneldeltager i programmer både på radio 24syv
og i DR.

Kl. 13: Jesper Hougaard, flygtningepræst i Fyns Stift
Livet, døden og kærligheden
Et foredrag ud fra Steffen Brandts poesi og litteratur.

Onsdag den 7. marts
Udflugt til Vadehavet kl. 9.00 – 17.00
Vi besøger det nye Vadehavscenter, hvor vi efter et lille oplæg
får lejlighed til at se os om i Centeret. Derefter spiser vi frokost
i deres Café. Over middag kører vi til Gram kirke, og slutter af
med kaffe på Gram slot.
Der er afgang kl. 9.00 fra Lyng kirke. Pris: kr. 250 incl. rundstykker, frokost og eftermiddagskaffe.
Tilmelding til provstikontoret senest 1. marts tlf. 76206522
eller på mail: kirkehojskolen@gmail.com
Praktiske oplysninger:
Alle foredrag finder sted i Lyng kirke. Pris: To foredrag: kr. 80
Enkelt foredrag: kr. 50. Tilmelding til frokost senest mandag
forud for hver højskoledag på: tlf. 21 28 86 21. Ring, SMS eller
indtal besked. Du kan også maile: sognemedhj@lyngkirke.dk
Kirkehøjskolens bestyrelse: Jill Andersen, Christina Ebbesen,
Ole Engberg, Hugo Hørlyck, Jytte Holmgaard, Susanne Knudstorp, Mariane Sloth, Jørgen Aamand.

