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Den kristne tanke

i litteraturen
6 spændende foredrag

Abildgård Kirke, Abildgårdsvej 56, 9900 Frederikshavn

En foredragsrække om
DEN KRISTNE TANKE I LITTERATUREN
Torsdag den 14. september 2017

LEKTOR I ETIK OG RELIGIONSFILOSOFI DAVID BUGGE, ÅRHUS
Forløsning under narkose – Karen Blixen og kristendommen.
Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en mærkelig
dobbelthed. Store dele af hendes forfatterskab kan læses som ét
langt opgør med kristendommen, sådan som hun mente at finde
den repræsenteret hos Martin A. Hansen og kredsen omkring tidsskriftet Heretica.
De savnede i Blixens øjne sansen for det magiske og det erotiske og reducerede ifølge
hende fejlagtigt frelsen til en ”forløsning under narkose”, hvor der ikke forudsættes
nogen indsats fra det menneskes side, der skal frelses.

Torsdag den 11. januar 2018

CAND.THEOL. KAJ MOGENSEN, LODBJERG
Livet - det dejligste eventyr. Kristendommen i H.C. Andersens
forfatterskab. H.C. Andersen skrev i sin selvbiografi ”Mit Livs
Eventyr”: ”Mit Livs Historie vil vise Verden, hvad den siger mig: der
er en kjærlig Gud, der fører alt til det Bedste”. Troen på at Gud er
kærlighed, at Gud har skabt os mennesker i sit billede, og at Gud
elsker alle mennesker, er den røde tråd i H.C. Andersens digtning.
Det er H.C. Andersens tro, som han enkelt og dybt udfolder i eventyr og historier,
digte, dramaer og romaner. Han tror på, at Bibelen og naturen er Guds åbenbaringer.
Der er en sammenhæng mellem skabelse og Guds nådige forsyn. Han vil med sin digtning forkynde Guds kærlighed. Han tager afstand både fra stiv ortodoksi og ateistisk
materialisme.

Torsdag den 15. februar 2018

PRÆST OG FORFATTER DORIS OTTESEN, ÆRØ

Torsdag den 5. oktober 2017

LEKTOR JØRGEN JØRGENSEN, HJØRRING
Martin A. Hansen og kristendommen. Martin A. Hansen (19091955) var en af det 20. århundredes største danske forfattere og
historiefortællere. Hans værker er fortsat af betydning for nutidens
og fremtidens samfund.
Gennemgående er afdækningen af menneskelivet i krydsfeltet mellem kaos og orden, vejr og sind, natur og kultur, umiddelbarhed og
refleksion. Martin A. Hansen peger i den forbindelse på den fundamentale rolle som
kristendommen spiller i udformningen af vores verden og tilværelse. Vi lever ikke kun
vandret ’her og nu’, vi lever også lodret i historien. Det gælder både i fortid og i nutid.

Torsdag den 9. november 2017

PROVST THOMAS REINHOLDT RASMUSSEN; HJØRRING
”Introduktion til Søren Kierkegaards forfatterskab”. Søren Kierkegaard (1813-1855) er en af Danmarks kendte tænkere. Han er
inspiration for meget teologi og filosofi i moderne tid, men er også
i sig selv en lidenskabelige kristen tænker, der gennemtænker, hvad
gudsforholdet betyder for et menneske. Hans omfattende forfatterskab er båret af både en sproglig skønhed og en trosmæssig dybde.
Foredraget vil introducere til Søren Kierkegaard gennem en fortælling om hans liv og
hans skrifter, der hver for sig er hovedværker både i dansk og international litteratur.

”Barmhjertighed ”- et hovedtema i Kerstin Ekman forfatterskab.
Doris Ottesens speciale er de store nordiske romanværker som
Sigrid Undset, Herbjørg Wassmo, Selma Lagerlöf, Kerstin Ekman,
Göran Tunström, Tage Skou-Hansen og H.C. Andersen. Hun arbejder med fortællinger, som formidler et eksistentielt budskab på
baggrund af en kristen livsforståelse. Doris Ottesen er teolog og
forfatter og bor på Ærø, hvor hun også er med til at arrangere Ærø Sommeruniversitet, som virkelig er værd at tage del i.

Torsdag den 8. marts 2018

SOGNEPRÆST HENRIK BANG MØLLER, SKAGEN
Emne: J.P. Jakobsen med særligt henblik på Niels Lyhne. - Et
troværdigt udgangspunkt for en samtale mellem tro og ateisme.
Botanikeren, forfatteren og den bløde ateist J.P. Jacobsen blev kun
38 år gammel. I sin opildnede ungdom havde J.P. Jacobsen planlagt
at udgive en bog, som skulle have navnet ”Atheisten”. Den skulle
være en slags ateistisk programskrift, som skulle opildne medsammensvorne om den kontroversielle sag. Og brødrene Brandes, Georg og Edvard,
nærede store forhåbninger til J.P. Jacobsen og hans skrift. De blev slemt skuffede.
For i mellemtiden var J.P. Jacobsen blevet syg, og i de fire år, det tog ham at skrive
romanen, var han døende. Hvilket satte sit umiskendelige præg på resultatet. Romanen kom heller ikke til at hedde ”Atheisten” som planlagt. Den kom til at hedde ”Niels
Lyhne” og udkom i 1880.

