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TRO MED UDTRYK

Islam vs. kristendom

Dato: Torsdag den 27. september 2018
v/ provst Viggo Ernst Thomsen, Sæby
Islam er i vækst på verdensplan. Det er kristendommen også.
Engang var islam en ”fremmed religion”. I dag er den ganske nær.
Hvis ikke i din opgang, så i næste. Engang svarede kristendommen på islams fremmarch med ”Korstog”. Islams modsvar var ”Jihad”. Hvad er lige forskellen på de
forskellige udgaver af Islam og de forskellige kristendomme? Og hvor ligner de hinanden? Hvordan kan vi som danske borgere på den ene side leve fredeligt sammen som
henholdsvis kristne, muslimer eller noget helt tredje? Mens kirken på den anden side
markerer, at der er markant forskel på de 2 religioner?

Tro og helbred

Dato: Torsdag den 1. november 2018
v/ professor Niels Christian Hvidt, Odense
Forholdet mellem tro og helbred har været et relativt overset emne
i den danske sundhedsfaglige forskning. I de fleste kulturer og religioner har der imidlertid været en afgørende forbindelse mellem tro og helbred med
fokus på sammenhængen mellem krop, psyke og sjæl. Niels Christian Hvidt, dr.theol.,
professor i eksistentiel og åndelig omsorg på SDU har fokus på disse emner, og befinder sig midt i krydsfeltet mellem tro, mening og videnskab.

Tro - det er da noget vi synger!

Dato: Torsdag den 22. november 2018
v/ forfatter og salmedigter Iben Krogsdal, Hjortshøj
Tro og fællessang hænger tæt sammen. Men er det muligt at synge
sig kristen? Og hvad tror vi overhovedet på i dag? Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil fortælle om tro i det moderne menneskeliv ud fra en række af sine salmer. Hun vil tale om hverdagens magt og afmagt og om,
hvordan troen stadig kan være en kilde til liv for mennesker i dag.
Undervejs i foredraget skal vi synge nye salmer, og der vil blive tid til diskussion.

Vækkelsesbevægelserne i Danmark
Dato: Torsdag 24. januar 2019
v/ lektor Jørgen Jørgensen, Hjørring

De gudelige vækkelser i Danmark tog deres begyndelse blandt
landbefolkningen i første halvdel af 1800-tallet. Med rod blandt ”De
stærke Jyder” på Vejle-Horsens egnen bredte vækkelserne sig hurtigt til store dele af
landet. Udgangspunktet for de religiøse vækkelser var et kritisk forhold til statskirke
og vanekristendom. I modsætning til de ydre og døde former blev den personlige stillingtagen, omvendelse og det indre fromhedsliv fremhævet. Kravet var ytringsfrihed,
religionsfrihed og forsamlingsfrihed. De religiøse vækkelser kom således til at spille
en central rolle i dannelsen af befolkningens nye selvbevidsthed op til vedtagelsen
af Grundloven 1849. I løbet af 1840’erne opstod en opsplitning med Indre Mission, som
betonede bekendelse og helliggørelse med Bibelen som ’livskilde’ og grundtvigianismen,
som betonede det levende kirkelige og folkelige fællesskab med Biblen som ’lyskilde’.

Fra Luther til lige lovlig moderne

Dato: Torsdag den 28. februar 2019
v/ teolog og journalist Birgitte Stoklund Larsen, København
Bibelen skal kunne læses af enhver. Det var et centralt anliggende
for Martin Luther, der oversatte Bibelen med det talte dagligsprog
som ideal. Hvordan arbejder Bibelselskabet i dag med oversættelse?
Konkrete eksempler fra det aktuelle oversætterarbejde - med historiske og aktuelle
perspektiveringer. Birgitte Stoklund arbejder som generalsekretær i Bibelselskabet,
tidl. leder af Grundtvig-Akademiet, redaktør af Dansk Kirketidende og redaktør, Kristeligt Dagblad. Hun har skrevet bogen “Paradisskyggen - med Grundtvig i kærlighed
og krise”og “Hvad skal man tro - 7 indgange til kristendommen”.

Troens udtryk i kirkekunsten

Dato: Torsdag den 21. marts 2019
v/ billedkunstner Anita Hovenagel, Søllerød
Siden 1999 har Anita Houvenaeghel arbejdet med kirkeopgaver,
som omfatter både altertavler, prædikestole og farvesætninger.
Det er naturen som har været Anitas inspiration siden hun i 1967 begyndte at male
og udtrykke sine iagttagelser. Gennem 40 år har hun boet i Himmerland og netop her
gået sine ture “Langs Hegnet”, som dannede hendes værdi af naturens betydning.
I foredraget vil vi følge arbejdet med 11 af de kirker, som Anita har udsmykket.

