Vejle Kirkehøjskoles program for foråret 2021
Hvor står folkekirken i forhold til det spirituelle?
Det er, som om begrebet ’spiritualitet’ er svaret på det moderne menneskes søgen efter noget
andet og mere. Samtidig sporer man ofte en let skepsis fra folkekirkeligt hold. Men er dette
forbehold berettiget? Spiritualitet er et andet ord for åndelighed, som må siges at have en
stærk forbindelse til vores evangelisk-lutherske kirke. Sandt er det da også, at den kristne
spiritualitet har dybe rødder som praksisform. Men hvor placerer folkekirken sig i forhold til
den spiritualitet, som i det enogtyvende århundrede kan hvile på både intuitive,
bevidsthedsmæssige, eksistentielle og religiøse erfaringer?

Fordi vi i begyndelsen af 2021 sandsynligvis stadig vil være underlagt restriktioner i forhold til
covid-19, kommer forårets kirkehøjskoleprogram til at se lidt anderledes ud end normalt.
Der vil være to højskoleformiddage, hver med to foredrag – kl. 09.00 og kl. 10.30 – således at vi
slutter kl. 12.00. Mellem foredragene vil der være en ganske kort pause, hvor man kan strække
benene eller få serveret en kop kaffe. Af pladshensyn er det desværre ikke muligt at indlede med
fællessang, som vi plejer. Højskoleformiddagene finder sted i Vinding Sognehus (Svinholtvej 4A,
Vejle), hvor vi kan være maksimalt 60 personer under de gældende restriktioner. Derfor gælder
’først til mølle’-princippet ved tilmeldingen.
Kirkehøjskolens årlige generalforsamling afholdes i forlængelse af mødet den 21. januar, hvor der
skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen – så interesserede opfordres til møde frem og stille op.
Eftersom vi desværre ikke har kunnet mødes i indeværende halvår, bliver der ikke fremstillet trykte
programmer, men vi håber at nå så mange som muligt ved dette nyhedsbrev samt en annonce i
lokalavisen.
Kirkehøjskolens program findes desuden på provstiets hjemmeside, hvor tilmelding og betaling sker
på www.vejleprovsti.dk/vejle-provsti/kirkehoejskolen (eller på telefon 25471000, hvis du ikke
har netadgang); tilmelding kan ikke ske til kirkekontoret i Vinding Sogn. Vil du gerne have
Kirkehøjskolens nyhedsbrev tilsendt, skal du henvende dig på bodilbachh@gmail.com, og
yderligere information kan fås ved at sende en mail til kirkehojskole.vejle@gmail.com.
Priser: to hele højskoleformiddage: kr. 280 – en hel højskoleformiddag: kr. 140 – et enkelt foredrag:
kr. 70
Arrangør: bestyrelsen for Vejle Provstis Kirkehøjskole ved formand Verner Helwig Pedersen
(vhp@km.dk) samt Maria Gitz Christiansen, Mads Djernes, Birthe Enggaard Jensen, Kirsten Meyer
Rokkjær, Lone Norden Møller og Bodil Bach Henriksen.
Datoer for Kirkehøjskolens mødedage i efteråret 2021: 16. september, 14. oktober og 18. november

Torsdag den 21. januar
Kl. 09.00: Folkekirken og nye tendenser inden for religion
Marie Vejrup Nielsen – lektor, ph.d. i teologi og leder på
Center for Samtidsreligion
Folkekirken er i forandring – og også denne forandring er tit til debat,
som når det gælder nye aktiviteter i kirken som meditationsgudstjenester og pilgrimsvandringer. Hvordan ser Folkekirken ud i lyset af tendenser inden
for samtidsreligion? Hvad er det, brugerne vil have af kirken, og hvad er det, kirken tilbyder
dem? Hvad tror danskerne egentlig på, og hvilken rolle spiller det for forholdet mellem
kirken og dem, der kommer i den? Det er nogle af de spørgsmål foredraget vil se på ud fra
eksempler på nye tiltag i folkekirken.

Kl. 10.30: Findes der mere mellem himmel og jord?
Niels Krøjgaard – psykologisk entertainer
Findes der mere mellem himmel og jord? Foredraget vil give sit bud på,
hvor nemt man kan manipuleres til at tro på det okkulte. Hør om de
teknikker, clairvoyante benytter, og få informative historier om
spøgelser, spådomme og meget mere. Niels Krøjgaard afslørede i DRdokumentaren ’Forført’ den indiske guru Sai Babas påståede evner som snyd, er medforfatter
på ’Politikens bog om det alternative – En håndbog om mystik og videnskab’ samt en af
idémændene bag dokumentarserien ’Fornemmelse for snyd’. Foredraget gør dig i stand til
kvalificeret kunne stille spørgsmålstegn ved hvad du ser og hører.

Kl. 12.00 Generalforsamling

Torsdag den 18. marts
Kl. 09.00: Kirke mellem karma og clairvoyance
Thomas Frovin – projektleder i ’I Mesterens Lys’
Megen af den åndelige nysgerrighed i samfundet går de religiøse
institutioner forbi, og får et udtryk, som vi bredt betegner som
’spiritualitet’. Det er let at spore en skepsis over for denne fra kirkefolk
og andre – på trods af, at en evangelisk-luthersk kristendom i høj grad rummer åndelige
praksisformer, som godt kan kaldes for spirituelle. Hvordan skal folkekirken forholde sig til
den åndelige nysgerrighed som den udfolder sig med sit afsæt i menneskers intuitive,
bevidsthedsmæssige, eksistentielle og religiøse erfaringer?

Kl. 10.30: Pilgrimsvandring – en folkekirkelig trospraksis
Elisabeth Lidell – pilgrimspræst, retræteleder og åndelig
vejleder
Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende
kirke. De første kristne kaldtes ’dem, der hørte til vejen’. Også anno
2020 kan pilgrimsvandring inspirere til en levende tro. Evangeliet må ’have ben at gå på’, og
vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse – bønnens vej mod Gud. En
pilgrim går ’ud i det indre’. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre,
åndelige vandring: længslen efter Gud. En sådan udvidet kirkegang er en slags kristendom
for alle sanser.

