Hvor og hvornår: Studiet foregår i Skt. Nikolai Kirkes nye sognehus på
Kirkepladsen over for Skt. Nikolai Kirke, 4300 Holbæk på lørdage kl. 10.1514.45 med en halv times frokostpause. Der er hver gang to gange to lektioners forelæsning (inkl. to mindre pauser) med to forskellige forelæsere.
Hvem kan deltage: Enhver er velkommen til at deltage i det teologiske studieforløb. Der kræves ingen særlige forkundskaber. Deltagere melder sig til
hele forløbet. Der er salmebøger til rådighed.

”Kirkehøjskolen i Holbæk”
Et teologisk studieforløb 2019 – 2020

Gæster: Hvis deltagere ønsker at medbringe en gæst til et enkelt foredrag,
skal Lise Raff kontaktes senest onsdagen før.
Enkelt dages foredrag koster 200 kroner og betales ligesom de øvrige af
deltagerne til nedenstående inden forelæsningen.
Hvem står bag: "Kirkehøjskolen i Holbæk" samarbejder med
DOF, Kulturelt Oplysningsforbund.
Kontaktpersoner:
Birgitte Steen: Tlf. 59 43 36 03 - Vibeke Beierholm: Tlf. 61 20 76 74 Inger Hansen: Tlf. 21 13 52 85 - Bodil Næsted: Tlf. 30 68 48 77 og
Lise Raff: Tlf. 21 82 73 45.
Sandwich: For deltagelse i sandwichordningen (to sandwicher pr. gang)
betales 200 kr. for alle fem kursusgange. Ved planlagt fravær afmeldes der
senest onsdagen forinden til Bodil Næsted på tlf. 30 68 48 77. Der er mulighed for kaffe/te i de to korte pauser, og der er hele dagen kander med drikkevand til rådighed.

Alabastaltertavle fra omk. 1425. Borbjerg Kirke.
Tilmelding og pris:
Tilmelding til Kirkehøjskolen inden d. 1. september 2019 hos Lise Raff,
mail: raff.lise049@gmail.com, tlf. 21 82 73 45.
Oplys venligst navn, mailadresse og telefonnummer.
Pris:
700 kr. for forelæsningerne alene
900 kr. for deltagelse i Kirkehøjskolen og sandwichordning
Betaling senest den 1. september 2019 på følgende konto:
Reg.nr.1551 - kontonr. 4042632686.
Oplys venligst navn og mailadresse.

Kirkehøjskolens 11. sæson
I denne sæson tilbyder Kirkehøjskolen om formiddagen en række forelæsninger om "Trosbekendelsen" og desuden om "Middelalderens altertavler".
Om eftermiddagen forelæses der om "Kirken under besættelsen",
”At være gadepræst”, ”Om sorg”, ”Angsten i dag og de kierkegaardske løsningsforslag” og ”At være præst for Gud, Dronning
og Fædreland”.

Program Kirkehøjskolen 2019-2020

"Præst for Gud, Dronning og Fædreland"
V. tidligere kongelig konfessionarius, biskop emeritus Erik Norman Svendsen

Lørdag d. 5. oktober 2019
Trosbekendelsen. Helligånden: Gud omkring os, over os og i os alle
V. provst, cand. theol. Detlev von Holst
Det giver mening at omtale det Guddommelige som ånd, hvilket betyder, at Gud er
usynlig og samtidig ikke bundet til et bestemt sted, men "allestedsnærværende".

Kirken under besættelsen
V. provst, cand. theol. Karin Bundgaard Nielsen
Den danske Folkekirke under besættelsen med udgangspunkt i Aage Bundgaards
prædikener fra krigens tid. Fortalt af Karin Bundgaard Nielsen, barnebarn af Aage
Bundgaard. Denne var under Den anden Verdenskrig sognepræst i Oue og Valsgaard ved Mariager, hvor tilstedeværelsen af den tyske besættelsesmagt var markant.

Lørdag d. 9. november 2019
Trosbekendelsen. Den hellige, almindelige kirke
V. sognepræst, cand. theol. Mikkel Vale
"Ingen kristendom uden kirke", hvilket betyder, at det er af vigtighed, at rammen
findes, hvor budskabet kan viderebringes. Den luthersk-evangeliske teologi skelner
mellem to kirker: Den synlige kirke, hvor ordet lyder, og den usynlige kirke, der er
fællesskabet for alle troende.

Erik Norman Svendsen vil redegøre for sit brogede præsteliv for Gud, Dronning
og Fædreland. Desuden synges et par salmer med tilknytning til arbejdet bl.a. som
formand for Salmebogskommissionen.

Lørdag d. 22. februar 2020
Trosbekendelsen. Kødets opstandelse
V. sognepræst, cand. theol. Lise Trap
Hvordan kan vi forstå kødets opstandelse i dag? Som håb, som tro, som billede, som
virkelighed eller en naiv barnlig forestilling?

Angsten i dag og de kierkegaardske løsningsforslag
V. cand. theol., ph.d., lektor i etik og religionsfilosofi Pia Søltoft
Hver fjerde til femte dansker oplever angstsymptomer igennem livet. Ofte opfattes
angsten som en sygdom, der skal helbredes eller behandles. For Søren Kierkegaard
udgør angsten, der bor i alle mennesker, et grundvilkår. Angsten udgør en eksistentiel sitren, der vil os noget: at vi selv har mulighed for at gøre livet til vort.
Derfor skal vi lære at ængstes rettelig - og holde op med at dulme angsten.

Lørdag d. 7. marts 2020
Middelalderlige altertavler i Danmark
V. museumsinspektør på Nationalmuseet Sissel F. Plathe

Om sorg
V. sognepræst, cand. theol. Lisbeth Thomsen
Der har været debat om, hvorvidt langvarig sorg kræver en diagnose. Det gør sorgen
sjældent, for sorg er naturlig. Den er et livsvilkår. Lisbeth Thomsen vil redegøre for,
hvordan mennesket reagerer i sorg og tab og på, hvad Bibelen og de kristne fortællinger siger om sorg og trøst, håb og kærlighed og en vej videre frem.

I Danmark er der bevaret et stort antal alterudsmykninger fra Middelalderen. Af
de unikke alabastaltertavler eksporteret fra Nottingham i 1400-tallet findes to i
Danmark: i Borbjerg og Vejrum Kirker, enkeltfigurer i Hornslet Kirke og et relief
i Thorning Kirke, på Nationalmuseet en tavle "købt" af Island og to relieffer, hvorimod Island endnu har seks velbevarede alabastaltertavler. I forelæsningen bliver
der redegjort for altertavleuniverset, den liturgiske anvendelse, figurer og relieffer
anvendt i Bibelens og/eller legendernes univers.

Lørdag d. 11. januar 2020
Trosbekendelsen. De helliges samfund, syndernes forladelse

"Præst på gaden. Kirken uden for kirken"

V. sognepræst, cand. theol. Nana Schiøtt Hansen

V. sognepræst, cand. theol. Peder Thyssen

Hvad betyder de helliges samfund? Var det de hellige, der havde behov for syndernes forladelse eller alle? Med afsæt i teologien forelæses der om de helliges samfund
og syndernes forladelse med historiske, dogmatiske og nutidige øjne.

Forelæsningen vil dreje sig om Peder Thyssens opsøgende gadearbejde blandt
Odenses hjemløse og marginaliserede. Frem for alt hvilken betydning det har, at
kirken forlader sine beskyttende mure og opsøger mennesker, som andre ser ned
på, i bedste fald har medlidenhed med, for at give dem værdighed og håb.

