Sognehøjskolen
for
Sindal - Astrup - Lendum - Hørmested Tolne - Mosbjerg - Ugilt - Bindslev - Sørig

Program 2018-2019

Sindal Sognehøjskole
Hvornår: Kl. 17.30 - ca. 20.00
Kl. 14.00 - den 26. august 2018 og den 24. marts 2019

Hvor:

Sindal Sognegård, Nørregade 48, 9870 Sindal

Aftenens forløb:
Foredrag
Aftensmåltid og kaffe
Fortsættelse af foredrag og diskussion

Tilmelding til Sognehøjskolen
Samtlige foredrag: 200 kr.
Betaling: Konto nr. 7405 1006836 (Nordjyske Bank) - husk at anføre
navn og adresse.
Enkelt foredrag: 70 kr.
Betaling: Kontant den enkelte aften.

OBS! Tilmelding senest 2 dage før til kirketjener:
tlf. 30 57 52 84/tlf. 30 57 52 27
Spisning og kaffe (ekskl. drikkevarer): 65 kr.

Fælles sognedag den 26. august 2018:
Fri entré til foredrag.
Efterfølgende kaffebord: 30 kr.
Koncert den 24. marts 2019 kl. 14.00:
Fri entré til koncert.
Efterfølgende ost og rødvin: 50 kr.
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Søndag den 26. august 2018 kl. 14.00:
Fælles Sognedag
”Islams udfordringer til Folkekirken” v/biskop emeritus Steen
Skovsgaard, Aarhus.

Sognehøjskolen indleder sin sæson med gudstjeneste i Sindal Bykirke. Efterfølgende
kaffebord og foredrag i Sindal Sognegård. Biskop emeritus Steen Skovsgaard prædiker og holder foredrag med titlen: ”Islams udfordringer til Folkekirken”.
Steen Skovsgaard var i 26 år sognepræst i Gellerup Sogn ved Aarhus, hvor ca. 2/3 er
muslimer. Det gav ham anledning til at gøre sig både tanker og erfaringer vedrørende
mødet mellem muslimer og kristne. Nogle af disse er samlet i bøgerne: ”De fremmede har I altid hos jer” og ”Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?”. Steen Skovsgaard har – også efter han blev biskop - skrevet flere artikler og kronikker om aktuelle
emner om mission og forholdet mellem islam og kristendom.
I sit foredrag vil Steen Skovsgaard komme ind på den udfordring, som islam medfører
for dansk kultur og en dansk folkekirkelig sammenhæng, samt redegøre for, hvilke forskelle der er imellem kristendom og islam.
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Torsdag den 13. september 2018 kl. 17.30:
”Åndsfrihed” v/sognepræst Morten Thaysen, Varde.
Da grundloven blev skrevet, var det med en tanke om, at åndsfriheden skulle være det, der skulle føre Danmark ind i fremtiden.
Med åndsfrihed mente man frihed til at tænke, tro og tale. Åndsfriheden var ikke nogen selvfølge. Derfor skulle man lære om
den, hvad enten man gik i skole eller på højskole. Det var ganske
enkelt en af skolens vigtigste opgaver at opdrage mennesker til

frihed. I dag er vi vilde med friheden; valgfrihed, fri handel og fri
bil. Problemet er, at vi bruger ordet så meget, at vi har glemt,
hvad frihed egentlig er. Samtidig har vi glemt, hvad ånd betyder. I vores glemsomhed
er vi begyndt at se blandt andet burkaforbud og forbud mod omskæring af drenge
som løsningen på fremtidens problemer. Tilhører fremtidens Danmark virkelig forbuddet? Det er blevet tid til at forsvare åndsfriheden igen.

Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 17.30:
”Udkanten - mulighedernes land” v/Viggo Mortensen, dr. teol.
og medinitiativtager til bevægelsen Oprør fra Udkanten, Ærø.
Siden 2013-14 er skævvridningen af Danmark for alvor kommet
på den politiske dagsorden. Der er nu en bred erkendelse af, at
den galopperende centralisering er gået for vidt, og regeringen
prøver med forskellige initiativer at rette lidt op på den nære fortids forsyndelser. Trods mange gode initiativer fortsætter skævvridningen. Resultaterne konfronteres vi med dagligt: Forstoppelse i storbyerne og de deraf følgende trafikale og sociale problemer. Tømning af landet for meningsfuld aktivitet og de deraf følgende problemer med fraflytning og sociale problemer.
Men det landlige Danmark er ikke blot et nødlidende område, der fortjener hjælp. Provinsen er mulighedernes land, hvor en helt anden måde at leve det gode liv på kan opleves – et alternativ til storbylivet, som i en årrække har været skildret i medierne som
det eneste saliggørende. Kampen for Udkantsdanmark er dybest set en kamp for retten til at leve et liv rigt på menneskelige værdier og medmenneskelighed i praksis for
børn, unge og voksne. I foredraget vil vi i særlig grad fokusere på udviklingen inden
for landbruget, som er afgørende for, hvorledes udviklingen også kan vendes.
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Onsdag den 21. november 2018 kl. 17.30:
”Poul Anker Bech – underfundig alvor” v/Anne Lie Stokbro, Vrå.
Flyvende badehuse, nysgerrige grise og en verden, der mangler fundament. Maleren Poul Anker Bech er kendt og elsket for sine underfundige malerier, der nok ligner virkeligheden, men tydeligvis
også er noget helt andet.
Netop denne dobbelthed var et vigtigt redskab for Bech: Han ville
gerne, at man kunne se, hvad malerierne forestillede, men det skulle
samtidig være svært at få det sete til at give mening.
Kunsthistoriker Anne Lie Stokbro, som har skrevet bogen ”Poul
Anker Bechs Vendsyssel”, fortæller om Poul Anker Bechs kunst med afsæt i dobbelthed, villet meningsløshed og ønsket om at bringe publikum ud på gyngende grund.

Torsdag den 24. januar 2019 kl. 17.30:
Filmaften.
Filmens titel bekendtgøres senere.
Spisning kl. 17.30.
Filmforevisning kl. 18.15.

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 17.30:
”Kirkegårdskultur” v/Allan Vest, tidligere kirkegårdsleder på
Hjørring kirkegård.

Kirkegården er under stor forandring, begravelsesmønstret har ændret sig fra traditionel kistebegravelse til kremering og urnenedsættelse.
Samtidig er der blevet mere fokus på forskellige gravstedstyper. Det
giver udfordringer på kirkegårdene landet over.
På landet ses tendensen senere end i byerne, så ved at iagttage hvad
der sker i byerne, kan vi tage disse erfaringer med, når vi ser på kirkegården på landet og dens udvikling.

Men også vore egne valg i forbindelse med død og begravelse spiller en rolle i forhold
til den fremtidige kirkegårdskultur. Det er udgangspunktet i dette oplæg om kirkegårdskultur.
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Søndag den 24. marts 2019 kl. 14.00 i Sindal Bykirke:
Koncert med Dorthe Zielke, trompet, og Søren Johannsen, orgel.
”Den Store Fortælling” - bibelhistorier og musikalske mesterværker.

”Den Store Fortælling” er Arne Haugen Sørensens nyeste og hidtil største maleri. Motiverne er inspireret af centrale bibelfortællinger. De bliver ved denne koncert vist,
mens musikalske mesterværker spilles i nye arrangementer for trompet og orgel. Mesterværkerne er af Mozart, Beethoven, Strauss, Sibelius, Mahler, Stravinsky og Wagner.
Maleriet ”Den Store Fortælling”, der danner baggrund for koncerten, blev i 2017 leveret til Aarhus Valgmenighed og måler 3,2 x 10 meter. Det imponerende store farvestrålende værk fortæller levende de udvalgte bibelhistorier. Ved koncerten visualiseres
de forskellige motiver fra maleriet sammen med uddrag af Bjarne Reuters genfortælling af Bibelen.
Dorthe Zielke er uddannet trompetist på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har siden spillet freelance i bl.a. Det Kgl. Kapel, DR Symfoniorkestret, DR Big
Bandet, Radiosymfoniorkestret i Berlin og det turnerende orkester Mahler Chamber
Orchestra.
Søren Johannsen fik sin organisteksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og fortsatte med solistklassen sammesteds. Han har opført J. S. Bachs samlede
orgelværker otte gange i koncertrækker og en gang over 22,5 timer i samme døgn,
hvilket man kan finde i Guiness Book of Records 2001. Søren Johannsen er organist i
Christians Kirke, København.
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Er der spørgsmål til programmet eller
Sognehøjskolen i øvrigt, er du altid velkommen til at rette
henvendelse til præsterne i
Sindal-Astrup, Lendum-Hørmested-Tolne-Mosbjerg-Ugilt
og Bindslev-Sørig:

Hanne V. Jørgensen, Sindal-Astrup, tlf. 21 36 19 82,
e-mail: hvj@km.dk
Iben K. Aldal, Sindal-Astrup, tlf. 40 47 39 06,
e-mail: ia@km.dk
Lise Munk Petersen, Lendum-Hørmested-Tolne-Mosbjerg-Ugilt,
tlf. 98 93 03 23, e-mail: lmpe@km.dk
René Højgaard Olsen, Bindslev-Sørig, tlf. 60 49 80 19,
e-mail: rho@km.dk

