Onsdag den 16. januar 2019 kl. 13.00
”Broen til det andet menneske” v/ Per Schultz Jørgensen, psykolog, professor i
socialpsykologi, forsker i sociale relationer og forfatter til en lang række bøger
bl.a. “ Broen til det andet menneske”

1918 – Det påvirkelige menneske – 2018

Det er i mødet med andre mennesker, at vi bliver anerkendt og
bekræftet i, hvem vi er.
Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan vi udvikler og styrker
relationerne, ellers risikerer vi at efterlade hinanden ensomme midt
i den store flok, siger Per Schultz Jørgensen.
Vi er frie til at skabe en forbundethed, jeg kalder det at gå over
broen til et andet menneske, og det er vigtigere i dag end
nogensinde, fordi vi lever i en meget individualiseret verden.

Praktiske oplysninger;
Alle foredrag finder sted i Lyng kirke og betales ved indgangen.
Pris to foredrag: 80,00 kr. Et foredrag: 50,00 kr.
Frokost: 50,00 kr. Tilmelding til frokost senest mandag forud for hver højskoledag
på mail Lyngkirke@lyngkirke.dk eller Lyng kirkes mobiltelefon: 3063 1777.
Generalforsamling: 16. januar 2019.
Kirkehøjskolens bestyrelse;
Jill Andersen, Christina Elisabeth Ebbesen, Hugo Hørlyck, Jytte Holmgaard,
Susanne Charlotte Knudstorp, Jørgen Aamand, Birthe V. Henriksen.
Forsiden: Illevad bro, Sønderjylland.

”Vi sætter fokus på, hvad der har påvirket os de sidste 100 år
fra afslutningen af
Den første Verdenskrig til i dag”

Kirkehøjskolen i Fredericia Provsti
2018 – 2019
i Lyng kirke

Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 10.15
”Sønderjylland som brobygger mellem Tyskland og Danmark” v/ Thue Kjærhus
Sønderjyllands betydning for Danmark i det nye tysk (franske) Europa.
Selve beskrivelsen:
Sønderjylland (Nord- og Sydslesvig) vil genvinde den gamle
position i Danmark, som formidler af tysk kultur og sprog med
Brexit. En position, som landsdelen ikke har haft siden første
halvdel af det 19. århundrede.
Den kontinentale, europæiske indflydelse er langsomt ved at blive
virkelighed med Brexit. Det bringer Danmark tættere på tysk og
fransk kultur. Sønderjylland vil få en central placering i denne transformation, fordi
sønderjyder traditionelt er tosprogede og deler to kulturer.
Det vil indvirke på vores valg af fremmedsprog, og på hvordan vi generelt kommer
til at tænke dannelse, uddannelse og erhvervsliv. Perspektivet vil gå fra en
amerikansk-engelsk kultur til en tysk-fransk. Og Nord- og Sydslesvig
(Sønderjylland) vil blive brobyggere i denne udvikling.

Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 13.00
FILM ”Testament of youth”. England 2014 v/ Susanne Charlotte Knudstorp,
Sognepræst
Det er november 1918. Hele London fejrer, at 1. Verdenskrig er ovre. Undtagen en
ung kvinde. Hun strider sig igennem menneskemængden og finder ly i en kirke. I
kirkens stilhed høres dog sagte bønner fra kvinder, der knælende rundt om i det
store rum beder deres bøn til Gud. Den unge kvinde lader sine tanker gå tilbage til
1914 inden krigen, da alt i hendes liv så ganske anderledes ud.
Filmen bygger på den dagbog, Vera Brittain skrev før, under og efter krigen. Vi får
indblik i et menneskes tanker og kampe for at finde sig tilrette som et selvstændigt
tænkende væsen, men også et menneske, der lider store tab og må ændre sine
holdninger markant undervejs. Filmen er gratis.

Onsdag den 14. november 2018 kl. 10.15
”Nysgerrighedens dannelseskraft” v/ Simon Axø, forstander på Testrup Højskole
Nysgerrigheden er et forunderligt berigende eksistensvilkår. Når
vi er nysgerrige, er vi undervejs. Vi er i en begejstret bevægelse
draget mod en viden eller erkendelse, som vi ikke ønsker for
personlig vindings skyld. Nysgerrigheden kan ikke skabes eller
bemestres, men er en beundringsbåret udforskning af verden.
Når nysgerrigheden driver os mod noget, er vi i bevægelse på en
sjældent uselvisk måde. Vi går spørgende til værks og forstår dermed, at vi ikke er
alvidende og aldrig bliver det. Det er både dannende og livsbekræftende.
Onsdag den 14. november 2018 kl. 13.00
"Det påvirkelige menneske - tænker i dag så meget, at det ikke forholder sig til
den konkrete virkelighed" v/ Preben Kok. Tidl. Sygehus – og sognepræst
Med udgangspunkt i det påvirkelige menneske holder Preben Kok
foredraget; ”Slip livet løs”. Foredraget vil gøre rede for, hvorfor
tankegangen om stadig vækst som det eneste gode er blevet så
udbredt - og har påvirket os så meget, at vi faktisk bliver svage og
syge af den. Der vil også blive bragt forslag til, hvordan vi kan
påvirke os selv og andre i en anden og mere naturlig retning.
Onsdag den 16. januar 2019 kl. 10.15
”Emma Gad – Om takt og tone - og moderne dannelse” v/ Maria Hellebjerg
I flere årtier gjorde alle nar ad ideen om dannelse og god tone.
Så slog dårlig dannelse og dårlig tone igennem, og i dag er vi
møjsommeligt ved at rekonstruere formalia, så virkelighed såvel
som Sociale Medier (SoMe-typisk!) kan blive rare steder at
færdes...

