Praktiske oplysninger:
Alle gange er fra kl. 9:15 - kl. 12.00 inkl. pause - og fra kl. 8.45 vil der
være kaffe og brød.
Da vi skal rundt i provstiets sognegårde, opfordrer vi til, at man kører
sammen.

KIRKEHØJSKOLEN
Roskilde Domprovsti
Forår 2019

Tilmelding:
Fremover foretages tilmeldingen via et skema på provstiets hjemmeside: www.roskildedomprovsti.dk – hvilket kan ske fra den 1.1.2019.
Tilmeldingsfrist: senest fredag den 22. januar 2019.
OBS: Der kan kun tilmeldes 75 personer elektronisk efter først-til-mølle
princippet. Herefter lukkes muligheden for tilmelding. Tilmelding er
gældende ved betaling.
Deltagergebyr:
Prisen er 300 kr. pr. deltager, og gælder for hele forløbet (4 gange) – tilmelding til enkelte foredrag er ikke muligt. Har man kun mulighed for at
betale kontant, kan betaling undtagelsesvis ske den første højskoledag.
I så fald tilmelder man sig personligt på Provstikontoret eller pr. mail til
Ulla Christensen på ullachr@mail.tele.dk / evt. tlf: 24273080.
Betaling sker ved indbetaling til bank på:
Reg.nr: 9173 – kontonr: 12172745, med anførsel af navn(e).

Lucas Cranach: Adam og Eva, 1526

Kirkehøjskoleudvalget består af: Jes Nysten, Jens Arendt, Ulla Christensen, Jørgen Gybel, Ole Rötzler Møller, Mette Munk Bie, Mogens
Damm, Kristian Gylling og Jette Rander Laage-Petersen.

Den moderne synder
4 foredrag - 4 lørdage - 4 sognegårde

2. februar 2019,
Sankt Jørgensbjerg sognegård, Møllehusvej 120, 4000 Roskilde

6. april 2019,
Vindinge ny sognegård, Tingvej 12, 4000 Roskilde

Martin Herbst, sognepræst og forfatter:
”De syv glæder - og de syv dødssynder”

Joachim Garff, lic.teol. og leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Københavns Universitet:
”At ville være sig selv - bekendt. Om synd, skam og selv hos Søren
Kierkegaard”

Med afsæt i sin bog fra 2017 ’De Syv Glæder’, tager præst og forfatter
Martin Herbst os på en begivenhedsrig rejse ned gennem de syv dødssynders historie og tilbage igen til det moderne menneskes liv og udfordringer. Herbst bringer os til det gamle Grækenland, til ørkenfædrene, til paverne, til klostrene, til litteraturens allerstørste værker og til reformationen. Med disse historiske afsæt lader han os forstå, at de syv dødssynder
er nøglen til at begribe, hvordan vi som moderne mennesker lever mere
helhjertet, nyder livet sammen, og gør verden til et bedre sted for vores
efterkommere.

Søren Kierkegaard hævdede, at mennesket er ånd, hvilket vil sige, at det
er et væsen, der har til opgave at blive den, som det er anlagt til at skulle
være. Det besynderlige er imidlertid, at mennesket ikke vil være sig
selv, men fortvivlet vil være alt muligt andet, måske en mere vellykket
version af sig selv eller måske i virkeligheden slet ikke nogen, men en
anonym, ligesom ”de andre” og ”med i mængden”. Menneskets manglende vilje til at ville være sig selv betegner Kierkegaard som menneskets
egentlige synd.
Foredraget vil fremdrage nogle af fortvivlelsens former og derpå udpege
nogle af de veje, som Kierkegaard anviser til at blive sig selv.

2. marts 2019,
Konventhuset, Roskilde Domsogn, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde

4. maj 2019,
Jakobskirken, Søndre sogn, Astersvej 11, 4000 Roskilde

Kristian Bøcker, sognepræst og forfatter:
”Synd for begyndere”

Niels Henrik Gregersen, professor i samtidsteologi, Københavns
Universitet:
”Fra skyld til skam: Hvordan taler vi i dag om det, der gør virkelig
ondt?”

Gud havde knap nået at fortælle Adam og Eva, at de ikke måtte spise af
kundskabens træ, før Eva spiste af den forbudte frugt og tog Adam med i
(synde)faldet.
Synd har således - ifølge Bibelen - været med altid. Eller nærmere
bestemt: Synd er en del af det at være menneske.
Foredraget dykker ned i nogle af de bibelske opfattelser af synd. Og prøver at finde en fællesnævner. Og slutter med overvejelser over, om det er
noget for et nutidigt, moderne menneske at være en synder? En belastning
eller en befrielse?

Kirken taler om synd og tilgivelse, men hvad med synd og skam? Hvordan kan det være, at vi er blevet bedre til at tale om skam end om skyld?
Hvad skammer vi os egentlig over? Hvem skammer vi os over for? Og
kan vi overvinde skammen, ligesom man kan få tilgivelse for ens skyld?

