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LITTERATUR OG TEOLOGI
Gud fortæller en historie. Den står fortalt i Bibelen. Bibelens fortælling er en
grundfortælling i vores kultur - den har inspireret forfattere, digtere og
musikere. De har spejlet bibelfortællingens komposition, drama, billedverden
og persongalleri i deres egen skrift og musik.
Bibelfortællingen er blevet en slags ’kode’ for den verdslige fortælling.
Vi har inviteret en lektor i teologi, en præst og en digter til at fortælle om
deres forhold til den bibelske grundfortælling.

Hver gang kl. 10.00 - 13.00 i Sognegården, Stades Krog 9
Tilmelding til kirkekontoret senest mandag 11. september
Samlet pris for deltagelse 200 kr. - betales ved tilmelding
Arr.: Sognepræsterne Jørgen Demant og Cecilia Lotko Pontoppidan

LØRDAG 16. SEPTEMBER
David Bugge
Lektor i teologi, Aarhus Universitet
Ordet blev kød - bibel og fortælling
I en let tilgængelig form viser foredraget, hvordan Bibelen på forskellige
måder lever videre i moderne skønlitteratur, hvorved der opstår et frugtbart
- til tider spændingsfyldt - forhold mellem de to. På denne baggrund stilles
der skarpt på Karen Blixens højst originale brug af det bibelske fortællestof.
Endelig giver foredraget et udblik til, hvordan menneskelivet kan betragtes
som en fortælling - hvor der er en verden til forskel på, hvem fortælleren er.

LØRDAG 28. OKTOBER
Kaj Mogensen
Tidl. sognepræst
Livet - det dejligste eventyr
Menneskesyn og gudstro i H.C. Andersens forfatterskab
Kristne temaer spiller en stor rolle i H.C. Andersnes forfatterskab. Her
udfoldes den tro, at der er en kærlig Gud, der leder alt til det bedste.
Forfatterskabet er eksistensbelysning. Hvad vil det sige, at mennesket er skabt
i Guds billede? Hvilken sammenhæng er der mellem tro og etik?
H.C. Andersen så store dele af sin digtning som kristen forkyndelse.
I foredraget belyses det ved en fortolkning af romaner, digte og eventyr både kendte og mindre kendte.

LØRDAG 25. NOVEMBER
Søren Ulrik Thomsen
Forfatter
Tro, politik, videnskab og kunst
’Jeg er digter, og jeg er kristen, men jeg er ikke en kristen digter’ siger Søren
Ulrik Thomsen, som med udgangspunkt i sit essay 'Fornuft og mysterium'
fra bogen Kritik af den negative opbyggelighed vil beskæftige sig med
forholdet mellem troen på den ene side og politik, videnskab og kunst på den
anden side.

Kirkehøjskolen afsluttes med et musikstykke i kirken.

