Asta blev i 1858 gift med Grundtvig og var
hans 3. kone.
Historien begynder i
1826 - et skælsættende år for Grundtvig da blev Asta født og
mistede på dramatisk
vis begge sine forældre i løbet af to år!
Forældreløs blev hun
opdraget som komtesse på Frijsenborg
og som 21årig gift
med
topdiplomat
Holger Reedtz - senere Danmarks udenrigsminister. Han dør - og hun søger sjælesorg hos
Grundtvig. Derfor omhandler fortællingen
også lidt om Grundtvigs politisk liv - og ikke
mindst de to ældste sønners tid som officerer i
treårskrigen 1848-50. Derved har vi en lokalkontakt til Slesvig!
Det skulle vise sig, at den nye pastorinde
Grundtvig kunne mere end sit Fadervor. Hun
åbnede gæstfrit dørene på vid gab i deres nye
hjem i villa "Gladhjem" for alle, der ville besøge ”Den Gamle” og lytte til hans budskab.
Her var alle lige velkommen - studerende, soldater, højskoleelever, kunstnere, rigsdagsmænd, håndværkere, højskolefolk, præster og
bønder. I den grundtvigske storfamilie rådede
der med digterpræstens egne ord ”et jævnt og
muntert, virksomt liv på jord”.

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.
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
menighedsrådene ved årsmødet i februar
2017. Der er generalforsamling og valg til
styrelsen 20. februar kl. 11.30-12. Styrelsen
har følgende medlemmer:

Erling Bjerrum-Petersen, Abild
Anne Marie Baun, Visby
Tage Holmgaard, Agerskov
Grethe Mark, Tønder
Doris Christensen, Løgumkloster
Bodil Jacobsen, 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
foredragsholderne kan ses
på www.abildkirke.dk /
Vestslesvigs kirkehøjskole.
Programmet kan også ses
på Facebook.

Program for
VINTERSEMESTERET 2018
i
BRORSONHUS
Kirkepladsen 2, Tønder

”Ud over al forstand. Tilværelse
og tro i Dostojevskijs forfatterskab”
Foredraget forudsætter ikke noget
forhåndskendskab til Dostojevskij,
men man kan læne sig tilbage og
lytte til de dramatiske fortællinger.
Tirsdag den
6. marts
Udflugten (pr ogr am følger )

FU: I samarbejde med Folkeuniversitetet

Telefon:__________________________________________
_______________________________
Underskrift

SØREN MATTHIESEN:

Kirkesogn:________________________________________

Tirsdag den
27. februar Sognepræst og forfatter

Adresse:__________________________________________

20. februar

Rued Langgaard—lyden af tro
og håb.
kl. 11,30 – ca.12 Årsmøde

_________________________________

KARSTEN
ESKILDSEN

Navn:____________________________________________

Tirsdag den
20. februar Musikhistoriker og
formidlingsleder

Deltagerens navn:

Tirsdag den
13. februar vinterferie.

Tilmelding til Vestslesvigs Kirkehøjskole vintersemesteret
2018 afleveres til kassereren ved første møde. Kvittering
underskrives:

Tirsdag den
6. februar
Højskolelærer og foredragsholder
FU:
LARS THORKILD BJØRN:
”Asta Grundtvig - en ”ukendt”,
men stærk kvinde med stor indflydelse” (se bagsiden)

Kvittering for 100 kr . til dækning af
deltagerafgift for hele vintersemesteret
2018 ved Vestslesvigs Kirkehøjskole:

Formiddagene
Tirsdage kl. 9.30 – 11.30
Morgensang 9.30
Foredrag 9.45 – 10.45
Kaffepause
Foredrag/spørgsmål 11.00 – 11.30
Tirsdag den
16. januar
Tidligere leder af Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder
INGER LAURIDSEN:
”Bag tremmer. Indsatte i Tønder
arrest 1812-42”
“Foredraget vil fortælle om nogle af
de mennesker, der
ulykkeligvis havnede i få dage eller i
længere tid i fængselscellerne i den
gamle arrest, der i
dag er en del af museet i Tønder.
Tirsdag den
23. januar
Sogne- og fængselspræst
GERTRUD YDE IVERSEN,
Rømø/Reenbæk. ”Livet i dag bag
tremmerne”
Hvad laver en præst i et fængsel i
dag og på hvilken måde kan en præst
være med til at forberede de indsatte
på en tilværelse udenfor fængselsmuren.
Tirsdag den
30. januar
Sognepræst ved Marmorkirken i København, MIKKEL WOLD
”Sjælesorg – teologi eller psykologi”
Om en kirkelig disciplin og dens møde med psykologien - og om kunsten
ikke at skulle gå ind i sig selv for at
finde sig selv

