
Formiddagene 
Tirsdage kl. 9.30 – 11.30 

Morgensang 9.30 
Foredrag 9.45 – 10.45  
Kaffepause 
Foredrag/spørgsmål 11.00 – 11.30 

 
Tirsdag den  
1. februar ”Kristen i DDR (bag ved muren og 

efter)” ved Martin Witte, Pastor. 
Den tyske præst Martin Witte i Sdr. Vilstrup 
giver 33 år efter murens fald en personlig be-
retning om livet i DDR og tiden derefter; en tid 
med opbrud og stor betydning for verdenshi-
storien. Både han selv og faderen var præster i 
DDR, og Martin Witte vil også komme ind på 
forholdene for de  kristne under DDR regimet. 

 
Tirsdag den  
8. februar ”Kirkens Korshær” ved Ian Ørtenblad, 

Pastor og formand for Kirkens Kors-
hær. 

Kirkens Korshær er en hjælpeorganisation, 
der med udgangspunkt i folkekirkelige værdi-
er udfører socialt arbejde i Danmark. Siden 
1912 har de hjulpet socialt udsatte mennesker 
i Danmark – hjemløse, misbrugere, psykisk 
syge, ensomme, fattige. Der er 9000 frivillige, 
som hjælper til i det sociale arbejde og de dri-
ver de 240 genbrugsbutikker, der er med til at 
finansiere hjælpearbejdet.  
Ligeledes er der korshærspræster i mange by-
er, som tilbyder samtaler, 
gudstjenester og kirkelige 
handlinger. 
Ian Ørtenblad vil bl.a. for-
tælle om det mangeartede 
arbejde med varmestuer, 
herberger, væresteder for 
børnefamilier og rådgiv-
ningstjenester i 29 byer i hele Danmark.  

 
Tirsdag den 11. februar: Vinterferie 
 

Tirsdag den  
22. februar ”Foredrag om Agnes Schmidt” ved 

Inger Lauridsen 
Agnes Smidt (1874-1952) var en af de mest 
usædvanlige kvinder i sin generation, både 
som person, som socialt engageret menne-
ske og som portrætmaler. 
Hun var landmandsdatter fra landsbyen 
Lundsmark i Hviding Sogn, blev uddannet 
som kunstner i København 
I 1915 tog hun 5 søstre, mellem 2 og 12 år i 
pleje, efter at børnene havde mistet begge 
deres forældre i løbet af et halvt år. Hun op-
rettede en form for højskole i Lundsmark i 
1920’erne og i 1930’erne husede hendes 
bolig en arbejdslejr for unge arbejdsløse 
mænd.  
Endelig holdt hun sommerkurser for unge 
københavnerinder, indtil hendes gård 
brændte en sommernat i 1943. 
Samtidig med sine mange projekter arbejde-
de hun flittigt som portrætmaler, og hun hø-
stede i sin samtid anerkendelse på dette felt. 
Agnes Smidt havde en personlighed, der 
gjorde, at mennesker, der blot en gang hav-
de mødt hende, aldrig glemte hende igen. 
Foredraget vil blive ledsaget af billeder fra 
hendes værk og hendes liv  

 
Tirsdag den  
1. marts ”Etty Hillesum: Et moderne trosvid-

ne” ved Steen Tygesen, fhv. sognepræst 
i Højer. 

Etty Hillesum – navnet vil nok være ukendt 
for de fleste – men det er navnet på et men-
neske, der nok er værd at stifte bekendt-
skab med. 
Hun var hollandsk jøde, født 1914. Hun 
døde i Auschwitz i 1943, men inden da 
havde hun gennemlevet en udvikling, som 
man kan følge i hendes dagbog fra årene 
1941 til 1943.  
Dagbogen viser udviklingen fra et moderne 
ungt usikkert, forvirret, kaotisk højt bega-

vet menneske til en person, der kom til at 
fungere som et lysende, givende eksem-
pel for de mennesker, hun kom til at dele 
livet med, mens nazisterne ubønhørligt 
gjorde livet mere og mere umuligt for 
dem.  
Forhenværende ærke-
biskop i den anglikan-
ske kirke Rowan Willi-
ams, der ser hende som 
et moderne trosvidne, 
skriver om hende, at 
dagbøgerne viser et 
menneske, der gradvist 
forandredes hen til et sted, hvor hun ikke 
alene måtte tale om Gud, men også måtte 
tale for Gud. 
Etty Hillesum talte for Gud midt i ræds-
len og håbløsheden.  
Man kan ikke undgå at berøres af hendes 
mod midt i håbløsheden.  
 

Tirsdag d. 1. marts kl. 11,30 – ca. 12 Årsmøde 
 

Tirsdag den  
8. marts ”Coronadagbøger fra Ribe”  

ved Elof Vestergaard, Biskop Ribe. 
Biskop Elof Westergaard vil tale om sine 
sidste to udgivelser 
Sørgesange fra Ribe 
(2020) samt Me-
mento Vitae, som 
udkommer februar 
2022. Begge bøger 
forholder sig til den 
menneskelige tilvæ-
relse - vores erfarin-
ger som skrøbelige 
mennesker i en krisetid  
(se videre bagpå) 

 
Tirsdag den  
15. marts Udflugt (program følger) 

 



Program for 
VINTER- 

SEMESTERET 2022 
i 

BRORSONHUS 
Kirkepladsen 2, Tønder  

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
Vestslesvigs Kirkehøjskole er oprettet af me-
nighedsråd i Tønder Provsti, og kursustil-
buddene er for alle i området. 
 
Kurserne afholdes i ”Brorsonhus” ved Krist-
kirken i Tønder, Kirkepladsen 2. 
 
Deltagerafgift for et semester er 100 kr., 
som betales ved kursets start. 
For særskilt deltagelse en enkelt dag 30 kr. 
 
Kirkehøjskolen ledes af en styrelse valgt af 
menighedsråd og betalende deltagere i kir-
kehøjskolen. Hvert år er der generalforsam-
ling inden udgangen af februar og halvdelen 
af styrelsen vælges. 
Styrelsen har følgende medlemmer: 
 

Erling Bjerrum-Petersen, Abild 
Anne Marie Baun, Visby 
Hanne Moesmann, Tønder 
Laura Hansen, Bylderup-Bov 
Doris Christensen, Løgumkloster 
Anne-Lone Tonnesen, Tønder 
Lilian Rizos, Øster Højst 

 
Yderligere oplysninger om „Vestslesvigs 
Kirkehøjskole“ fås ved henvendelse til sty-
relsens medlemmer eller til styrelsens for-
mand, Erling Bjerrum-Petersen, Kirkevej 3, 
Abild, 6270 Tønder. Tlf. 74 72 28 50 
 
Yderligere oplysninger om foredragene og 
foredragsholderne kan ses 
på www.abildkirke.dk /
Vestslesvigs kirkehøjskole. 
Programmet kan også ses 
på Facebook. 

Den 8/3 fortsat 
I ”Sørgesange fra Ribe” 
går biskop og forfatter 
Elof Westergaard tæt på 
konsekvenserne af den 
store nedlukning i foråret 
2020 som følge af Coro-
na-virus. 
Som en måde at give de 
flydende dage form fin-
der han et lille skrift fra 
Bibelen frem: Klagesan-
gene eller 
”Sørgesangene”, som det benævnes i Bibelen 
2020. Et poetisk skrift fra Det Gamle Testa-
mente om sorgen over at se Jerusalem tabt til 
fremmede magter. Sorgen over at se sit hjem 
forvandlet til ukendelighed. 
Sørgesange fra Ribe rummer en komplet gen-
givelse af Klagesangene efter Bibelen 2020. 
Bibelskriftet falder i 60 dele, der hver følges 
af forfatterens refleksion eller iagttagelse. En 
vedkommende dialog mellem Bibelen og nu-
tid opstår, hvor de gamle ord får ny betydning 
i lyset af en aktuel situation. 

Smittetallene er fortsat meget høje i Dan-
mark. Derfor skal vi bære mundbind, når 
vi går ind og ud og holde højst mulig af-
stand.  
Om vi kan synge afhænger af smittetallene 
og deltagerantallet de enkelte dage. 
Vel mødt til endnu en sæson. 

 

Deltagerbetaling for alle formiddage og en 
reduceret pris på udflugten er i vinterseme-
steret kun 100 kr. 
Enkeltformiddage koster fortsat 30 kr. 


