Sognehøjskolen
i Sindal

Program 2014-2015

Sindal Sognehøjskole
Hvornår: Kl. 17.00 - 20.00
Kl. 14.00 - den 24. august 2014 og den 22. marts 2015

Hvor:

Sindal Sognegård, Nørregade 48, 9870 Sindal

Tilmelding til Sognehøjskolen
Betaling:
Samtlige arrangementer: 600 kr. (inkl. mad og kaffe) pr. person. Indbetales til
konto. nr. 7405 1006836 i Nordjyske Bank. Husk at anføre navn og adresse.
Enkelt arrangement: 120 kr. (inkl. mad og kaffe), som betales ved indgangen.
Tilmelding senest en uge før til Lone Kirkelund tlf. 98 47 33 39.
Den 24. august 2014 og den 22. marts 2015:
Gratis entré, men det efterfølgende kaffebord/ostebord i Sognegården koster kr.
30,00 pr. person for ikke-medlemmer.

Aftenens forløb:
Foredrag
Aftensmåltid og kaffe
Fortsættelse af foredrag og diskussion
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Søndag den 24. august 2014 kl. 14.00:
Kirkeminister Marianne Jelved:
”Et liv i politik – hvad er meningen med det?”
Traditionen tro indledes Sognehøjskolens program med fælles gudstjeneste i Sindal Bykirke og efterfølgende foredrag i Sindal sognegård. Provst

Ole Dybro er præst ved gudstjenesten
og kirkeminister Marianne Jelved er
dagens foredragsholder.
Ved gudstjenesten medvirker trompetist Niels Munk Petersen.
Det er en fordel at være god til at forhandle, når man har med lovgivning at gøre.

Det ved kultur- og kirkeminister Marianne Jelved alt om. Siden 1987 har hun siddet i Folketinget for De Radikale, forhandlet til både højre og venstre i folketingssalen og fremsat lovforslag som økonomiminister, minister for nordisk samarbejde og nu som kultur- og kirkeminister.
At forhandle og træffe valg er, hvad det drejer sig om i politik. Men også i livet
generelt, mener Marianne Jelved. Som hun siger: ”Vi er alle politikere for Vor-

herre.”

2

Mandag den 22. september 2014 kl. 17.00:
Journalist Per Nyholm:
”Om at rejse konkret og åndeligt, Europa og Danmark, et tusindårigt fællesskab”.
Per Nyholm er gennem mange år kendt som journalist og korrespondent ved Jyllandsposten – gennem hele sit liv har han rejst
og opholdt sig i det meste af Europa – hans bog Europæerne er
udgivet med støtte fra Europanævnet.
Per Nyholm er en indsigtsfuld kender af Europas udvikling, ikke
mindst efter Murens fald. Bogen Europæerne blev til efter to års
gennemrejse af Europa på kryds og tværs og Per Nyholm evner
at fornemme den europæiske folkesjæl ved at tale med menigmand og ikke med
de store; det interessante findes oftest hos de tænksomme, der ofte lever skjult
fra magtens tinder. Per Nyholm er begejstret tilhænger af EU, det fælleseuropæiske projekt: ”Af vore gamle krigshærgede lande skabes nu en enhed, der afstår
fra at true omverden og indad lever i fred”. Per Nyholm er bosiddende udenfor
Wien og opholder sig derfor midt i det Europa, som han holder så meget af. Per
Nyholm er desuden en levende fortæller og foredragsholder, der har markante
meninger, som vækker begejstring og modsigelse.

Tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 17.00:
Valgmenighedspræst Peter Hedegaard, Holstebro:
”Moderne tider. 1814-2014”.
Titlen ”Moderne tider” er hentet fra en af Charlie
Chaplins mest kendte film, hvor figuren ”Den lille vagabond” udstiller et samfund, der er på vej mod at
ensrette mennesket i en sådan grad, at der ikke er
plads til leg og kunstnerisk skaben.
Foredraget vil gennemgå markante år i vores nære historie og komme ind på den
udvikling, der er sket. Derefter lidt om nutiden og hvad der måske bliver fremtidens pejlemærker. Eller med andre ord: Hvor kommer vi fra, og hvor er vi på vej
hen. Peter Hedegaard er en af kandidaterne til det kommende bispevalg i Viborg
Stift, tidligere sognepræst i Dalum ved Odense, og forstander på Ryslinge høj3
skole.

Torsdag den 20. november 2014 kl.17.00:
Organist og tidl. gymnasielærer Jens Kjeldsen: ”Julen i ord, toner
og farver, - et musikalsk julecauseri”
En af Grundtvigs smukke poetiske linjer udsiger, at “Påske
og Pinse udsprang af Jul”. Han vidste, at julens mysterium
handler om noget, som mennesket ikke har magt til selv at
frembringe. Derfor var han klar over, at ingen kunstner og
ingen kunstart har myndighed til at forkynde. Men kunsten
under alle dens skikkelser kan bidrage med storslåede belysninger af kirkens forkyndelse - og ikke mindst af
menneskenes svar på denne forkyndelse. Digtningen kan
her noget, som musikken ikke kan. Musikken kan på sin
side noget, som digtningen ikke kan. Og billedkunsten kan
noget helt tredje. Men i fællesskab kan de hente julens barnesind frem i os og berige det på uventede måder. Det skal vi se nærmere på.
Og så skal vi naturligvis synge.

Onsdag den 21. januar 2015 kl. 17.00:
Filmen ”Sorg og glæde”
Vi skal se Nils Malmros’ film ’Sorg og Glæde’ - en stærk
og bevægende film, som bygger på en virkelig hændelse
– en tragedie i Nils Malmros’ eget liv. Filmen skildrer,
hvordan hans unge hustru i en psykose dræbte parrets 9
måneder gamle datter. Det er således en film, som er
fyldt med stor smerte, men den er først og fremmest en
kærlighedshistorie. For det væsentlige i filmen er kærlighedens sejr. Drabet på datteren har naturligvis givet dem
begge livsvarige sår, men de to menneskers ømhed for
hinanden er ikke ødelagt. Parret er sammen endnu, for
de elsker hinanden. Malmros siger det sådan: ”Jeg har
lavet en lang række film om den ulykkelige og uløselige
kærlighed og er nået frem til at fortælle om den gensidige voksne kærlighed. Godt nok gennem en stor katastrofe”.
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Torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00:
Højskoleforstander Jørgen Carlsen: ”Forundringsparathed.”
Jørgen Carlsen, – forstander for Testrup Højskole, medlem af Etisk Råd, medredaktør på den nye Højskolesangbog samt skribent på Kristeligt Dagblad.
Jørgen Carlsen er manden bag ordet forundringsparathed; en fornemmelse for livets underforståede undere.
Tør du slippe tankerne? Miste grebet, stille spørgsmål
uden at kende svaret? Tør du miste fodfæstet for en
stund? Tør du lade dig forundre?
Jørgen Carlsen vil i sit foredrag præsentere en række eksempler på forundringsparathed med baggrund i filosofiens, litteraturens og Højskolens univers.
Han ser højskolen som den organiserede protest mod ligegyldiggørelsen af livet
og fremhæver højskolesangens betydning i denne sammenhæng. En god højskolesang stimulerer vores fornemmelse for livets underforståede under. Den skaber
forundringsparathed.

Søndag den 22. marts 2015 kl. 14.00 i Sindal
Bykirke:
Koncert med operasanger Jens-Christian Wandt.
I Sindal Bykirke vil der bl.a. være forårssange på programmet.
Operasanger, konferencier, skribent, debattør, programvært, arrangør, kulturambassadør... - titlerne
er mange, men det er som tenor, at Jens-Christian
Wandt har gjort sig stærkest bemærket. Uddannet
fra Musikkonservatoriet i Hamburg i 1994, har han
sunget over det meste af Europa, i USA og Australien, og optrådt i de fleste store kulturhuse og koncertsale i Danmark. JensChristian Wandt er ofte solist når kongehusets højtideligheder finder sted enten i
Holmens Kirke eller Christiansborg Slotskirke.
Han er arrangør og initiativtager til den årlige tilbagevendende begivenhed
”Verdensballetten”, hvor han sammen med The Royal Ballet of London, hver
sommer i juli, præsenterer ballet og opera ved Den Tilsandede Kirke i Skagen og
andre spektakulære steder i Danmark.
Derefter ost og vin i sognegården. Pris: 30 kr. for ikke medlemmer af sognehøjskolen.
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Er der spørgsmål til programmet eller
Sognehøjskolen i øvrigt, er du altid velkommen til at rette henvendelse til præsterne
i Sindal-Astrup, Tolne-Mosbjerg, Lendum-Hørmested,
Bindslev-Sørig og Ugilt:
Ole Dybro, Sindal-Astrup, tlf. 98 93 90 08, e-mail: ody@km.dk
Hanne V. Jørgensen, Sindal-Astrup, tlf. 21 36 19 82,
e-mail: hvj@km.dk
Susan Bisgaard Storm, Sindal-Astrup, tlf. 40 47 39 06,
e-mail: subs@km.dk
Lise Munk Petersen, Tolne-Mosbjerg, tlf. 98 93 03 23,
e-mail-: lmpe@km.dk
Lone Kirkelund, Lendum-Hørmested, tlf. 98 47 33 39,
e-mail: lek@km.dk
Katrine Kjeller Petersen Mikaelsen, Bindslev-Sørig, tlf. 60 49 80 19,
e-mail: kakm@km.dk
Iben Aldal, Tårs-Ugilt, tlf. 98 93 30 27, e-mail: ia@km.dk

