1. Du spør mig om håbet – hvad er det
en længsel en stemning en storm?
en lysstribe ud over havet
en skygge der søger sin form?
men bedst som du tænker der ingenting er
så findes det
håbet
så findes det dér.
2. Det sættes på altre i kirker
og står med sin sitrende glød
på bordet og her hvor vi samles
og deler det daglige brød
og bedst som du tænker der ingenting er
så lyser det
håbet
så lyser det dér
3. det skinner i mørket, vil gribes
og blive til hjælp der når frem
til steder hvor mennesker håber
at nogen vil håbe for dem
og bedst som du tænker der ingenting er
så vokser det
håbet
så vokser det dér
4. så mættes de sultne, så rejses
der huse, så bygges der bro,
så grønnes de stenede marker
og skove begynder at gro
og bedst som du tænker der ingenting er
så lever det
håbet
så lever det dér.
5. Du spør mig om håbet – hvad ved jeg?
Fra Gud er det kommet engang
en længsel i solmørke hjerter
mod handling og tale og sang
og bedst som du tænker der ingenting er
så synger det
håbet
så synger det her.
Lisbeth Smedegaard Andersen 2021

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Vestslesvigs Kirkehøjskole er oprettet af menighedsråd i Tønder Provsti, og kursustilbuddene er for alle i området.
Kurserne afholdes i ”Brorsonhus” ved Kristkirken i Tønder, Kirkepladsen 2.
Kirkehøjskolen ledes af en styrelse valgt af
menighedsrådene ved årsmødet. Halvdelen
nyvælges hvert år.
Styrelsen har følgende medlemmer:
Erling Bjerrum-Petersen, Abild
Anne Marie Baun, Visby
Hanne Moesmann, Tønder
Laura Hansen, Bylderup-Bov
Inger Lauridsen, Tønder
Anne-Lone Tonnesen, Tønder
Lilian Rizos, Øster Højst
Yderligere oplysninger om „Vestslesvigs
Kirkehøjskole“ fås ved henvendelse til styrelsens medlemmer eller til styrelsens formand, Erling Bjerrum-Petersen, Kirkevej 3,
Abild, 6270 Tønder. Tlf. 74 72 28 50
Yderligere oplysninger om foredragene og
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Bemærk:
Deltagerbetaling for alle formiddage og en reduceret pris for udflugten er i efteråret igen
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Formiddagene
Tirsdage kl. 9.30 – 11.30
Morgensang 9.30
Foredrag 9.30 – 10.45
Kaffepause
Foredrag/spørgsmål 11.00 – 11.30
Tirsdag den 4. oktober

”Ukraine - Rusland”
ved Thomas Køhler, foredragsholder.
Ruslands og Ukraines historie har været tæt knyttet siden vikingetiden. Putin hævder nu, at der slet
ikke er noget ukrainsk folk eller sprog. Men
Ukraine og Rusland har udviklet sig i hver sin
retning siden Sovjetunionens kollaps i 1991.
Tidl. direktør for Akademisk Rejsebureau, MA i
russisk og statskundskab kender begge lande indgående og giver os overblikket, der bl.a. handler
om konflikten mellem hhv den russiske og ukrainske ortodokse kirkes rolle og placering i Ukraine i dag.
Tirsdag den 11. oktober
”Sværd og bål – om hekseforfølgelser i 1500 og
1600-tallet og deres årsager”
ved Torben Bramming, sognepræst.
Man brændte ikke hekse i middelalderen, men i
renæssancen. Man brændte ikke hekse af overtro,
men i en tid, hvor nye videnskaber og filosofier
eksploderede. Det var enestående for Vesteuropa,
at heksetroen udviklede sig til videnskab. Det var
ikke de intolerantes, men de tolerantes ideer, der
lå bag det vi i dag kalder heksevanviddet. Det var
ikke ”oplysningsfilosoffer”, som fik forfølgelserne til at høre op, men bodskristne præster og deres
indsats.
I foredraget følger vi krigshelten, hofmanden og
lensmanden Albert Skeel (1572-1639), Tycho
Brahes nevø, på hans rejser til heksetroens
”hotspots” i bl.a. Paris og Skotland, til overværelsen af ”Macbeth” i London og til Ribe, hvor han
tjente som hekseekspert for byens råd i flere processer.

Tirsdag den 25. oktober

”Tøndermarsk Initiativet”
ved Anne Marie Ludvigsen, museumsinspektør.
I foredraget fortæller museumsinspektør ved Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Tønder, Anne Marie Ludvigsen om Tøndermarsk Initiativet,
hvor Tønder Kommune i samarbejde med nogle
af Danmarks største fonde er gået sammen om at
lade bl.a. klimatilpasning, bygningsbevaring,
kulturhistorie og turisme gå hånd i hånd.
Blandt initiativets tiltag vil der især være fokus
på formidlingen af Tøndermarskens landskabsog kulturhistorie på bl.a. Højer Mølle, Lægan
Pumpestation samt Vidåslusen, etableringen af
Marskstien og arbejdet med bygningsbevaring i
Højer Byfond, samt hvordan initiativet i foredragsholderens øjne er med til at binde området
mere sammen.
Tirsdag den 1. november
”Biblens billedsprog i moderne salmer”
ved Lisbeth Smedegaard Andersen,
salmedigter.
Den nye salmebog har skabt en forøget interesse
for den nyere salmedigtning. Ikke bare for de
salmer, der kom med i salmebogen, men også for
de principielle spørgsmål omkring en fortsat fornyelse af traditionen. Hvad er en salme? Hvordan
kan man forny en så gammel genre, og er det
overhovedet muligt og nødvendigt at skrive salmer i dag?
Lisbeth Smedegaard Andersen vil med udgangspunkt i sine egne salmer fortælle om at skrive
salmer i dag og redegøre for tanker bag det billedsprog, som en ændret omverden må kalde på.
Vi skal også synge nogle af hendes salmer.
Se vindersalmen fra Folkekirkens Nødhjælps
100 års jubilæum bagpå.
I samarbejde med Folkeuniversitetet

Tirsdag den 8. november
”Livets vilkår er, at vi skal miste det”
ved Ingeborg Kastberg,
hospicepræst, Haderslev.
Hospicepræst Ingeborg Kastberg, Haderslev
holder oplæg til eftertanke om menneskers eksistentielt-åndelige behov ved livets afslutning,
og hvad vi kan lære af det i tide.
I samarbejde med Folkeuniversitetet

Tirsdag den 15. november
”Et løft af Johannes Jørgensen ind i en ny
tid”,
ved Jens Stage,
foredragsholder.
Et musikalsk møde
med digteren Johannes Jørgensen
(1866-1956)
Én af Danmarks
store digtere som
desværre aldrig fik
den position, som
hans litterære format gjorde ham fortjent til.
Alligevel blev han
den danske forfatter
der, - næst efter H.
C. Andersen, har
fået sine værker
oversat til flest sprog.

Tirsdag den
22. november Udflugt (program og tilmelding
følger)

