Kirkehøjskolens program for foråret 2019
Tema: ”Menneskesyn under forandring”
Et menneskesyn kan betragtes som en livsanskuelse, der udtrykker en forståelse af menneskets væsen og
plads i natur og samfund. Til alle tider har menneskesynet været genstand for kulturelle, politiske og
religiøse refleksioner. Som følge heraf har det været under forandring, påvirket af de til enhver tid givne
livsvilkår.
Hvilke følger får det for menneskesynet, hvis et menneskes værd hovedsageligt bestemmes ud fra
økonomiske og konkurrencemæssige målestokke?
Menneskesyn rejser en række spørgsmål, som Kirkehøjskolens bestyrelse har bedt en række
foredragsholdere svare på.

Torsdag den 17. januar
Kl. 9.30: Generalforsamling med kaffe.
Kl. 10.15: ”Hvad er et menneske?”
Taler: ph.d. forfatter og sognepræst Pia Sølvtoft, præst i Marmor-Christians Kirke, samt ejer af Coaching-Kierkegaard,
København
Kl. 13.00: ”Mennesket i ondskaben” erfaringer fra 41 års politilivs møde med ondskaben”
Taler: Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere leder af PET

Torsdag den 21.februar
Kl. 10.00: ”Fra forbudskultur til påbudskultur – Hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge”
Taler: Christian Hjortkjær, cand.theol., lærer på Silkeborg Højskole
Kl. 13.00: ”Brobygger” Kan vi bygge bro mellem menneskesynet?
Taler: Özlem Cekic, tidligere politiker

Torsdag den 21. marts
Kl. 10.00: ”Hvad er der sket med menneskesynet siden 68 generationens oprør mod autoriteterne? Har
menneskesynet ændret sig? ”
Taler: Hosea Dutschke, direktør for Sundhed og omsorg i Århus kommune
Kl.13.00: ”Det grænsedragende menneske og den grænseløse nåde” - om Karl Ove Knausgårds roman Min kamp
Taler: David Bugge, Lektor i Teologi ved Aarhus Universitet

Kirkehøjskolens program kan ses på vejleprovsti.dk hjemmeside under opslagstavlen.
Yderligere information kan fås på kirkehøjskolens mail: kirkehojskle.vejle@gmail.com

Praktiske oplysninger:
Kirkehøjskolens foredrag holdes i Mølholm Sognehus på Niels Skous Vej 13 A, 7100, Vejle
Tilmelding skal ske på Vejle Provstis hjemmeside under fanebladet Kirkehøjskolen https://www.vejleprovsti.dk/
eller på telefon: 2547 1000 hvis du ikke har netadgang.
Tilmeldingen skal tydeligt angive antal deltagere, hvilket/hvilke foredrag, m/u frokost, navn og telefonnr.
Obs! tilmelding kan IKKE ske til kirkekontoret i Mølholm sogn.
HUSK TILMELDING SENEST EN UGE FØR FOR AT VÆRE SIKKER PÅ EN PLADS
TILMELDINGEN ER BINDENDE
Betaling sker samtidig med tilmelding på konto: 7244 1255048
Priser:
Alle foredrag - 3 højskoledage uden frokost kr. 300
Alle foredrag - 3 højskoledage inkl. frokost og Kaffe kr. 510
Et enkelt foredrag uden frokost kr. 60
Et enkelt foredrag med frokost og kaffe kr. 130
En hel dag med frokost og kaffe kr. 190
Yderligere informationer kan også fås på kirkehøjskolens mail: kirkehojskole.vejle@gmail.com
Arrangør Vejle Provstis Kirkehøjskole ved formand Verner Helwig Pedersen mailadresse vhp@km.dk

