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
Efterår 2019

Tilmelding:
Fremover foretages tilmeldingen via et skema på provstiets hjemmeside: www.roskildedomprovsti.dk – hvilket kan ske fra den 1.8.2019.
Tilmeldingsfrist: senest fredag den 29.8.2019.
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).

SKAM
Kirkehøjskoleudvalget består af: Jes Nysten, Jens Arendt, Ulla Christensen, Jørgen Gybel, Ole Rötzler Møller, Mette Munk Bie, Mogens
Damm, Kristian Gylling.

07.09.2019 i Jakobskirken, Astersvej 11
Krista Korsholm Bojesen, psykolog, forfatter, blogger
”Den ydre og den indre skam”
“Skam fylder mere i vores hverdag end nogensinde. Vi føler os forkerte
og utilstrækkelige. Vi er gået fra en skyldkultur til en skamkultur. Vi har
brug for at blive klogere på følelsen skam, så vi kan genkende den hos os
selv og andre. Og vi har brug for at bruge nåden aktivt og konkret som
modsvar til skamkulturen.”
Krista Bojesen er psykolog og forfatter til bogen Skam. Krista arbejder
med at skabe rum for det svære og usigelige og hjælpe os til at komme
tættere på hinanden og få det forkerte frem i det nådige lys. Hun arbejder
udfra tesen, at vi som mennesker har brug for at blive elskede - både fordi
og på trods. Her bruges nåden som det konkrete ståsted, vi alle har brug
for.

05.10.2019 i Konventhuset, Domkirkestræde 10
Mikkel Wold, præst i Marmorkirken og psykoterapeut:
”Sjælesorg i lyset af emnet: Skam”
Skam opfattes ofte som en følelse med destruktiv magt. Det er også en
side af skammen. I dag er skammen over f.eks. ikke at slå til ganske omfattende. Hvis man er afhængig af andres hjælp, skammer man sig måske
over ikke at kunne klare sig selv. Vi bilder os ofte ind, at hvis man bare
tager sig sammen, kan man alt. Vi siger det ikke på den måde, men nogle
gange handles der som om, man tror det er sådan. Så kommer skammen
over utilstrækkeligheden, når man rammes af erfaringen af sine nederlag.
Men der er også en skam, der ikke kan undværes. Det skamløse menneske
er således ikke så behagelig at omgås. Skammen optræder som noget fundamentalt i vores liv, helt fra vi er små. Den skal være der, ellers bliver vi
sociale monstre, men den skal også afgrænses. At omgås fænomenet skam
er en kunst, som er en del af sjælesorgens kunst.

26.10.2019 Vindinge sognegård, Ved Kirken 10
Anette Elisabeth Warring, professor i historie på Roskilde
Universitet
“Skam, nation og køn - tyskerpiger under besættelsen og
efterkrigsopgøret”
Titusinder af danske kvinder var under besættelsen kæreste med tyske soldater, som efterlod sig 10.000-12.000 dansk-tyske krigsbørn. Når tyskerpiger gik offentligt med tyske soldater, signalerede de accept af besættelsen. Det blev de straffet for med den kolde skulders politik, offentlig udskamning og med klipning. Men de blev også straffet, fordi de krænkede
tidens kønsmoralske normer, og fordi kvinderne blev betragtet som national og maskulin ejendom. Det fik alvorlige og langvarige velfærdsmæssige konsekvenser for både kvinderne og deres børn. Kvinderne forsøgte
efter krigen at skjule deres skamfulde fortid, fordi deres historie var en
ubekvem historie i den danske kollektive erindring om besættelsesårene.

16.11.2019 Sankt Jørgensbjerg sognegård, Møllehusvej 120
Mikkel G. Christoffersen, postdoc., Teologisk Fakultet, KU:
”På sporet af skammen: Skammens kultur- og teologihistoriske forvandlinger”
I Vesten er man skyldig, mens Østen skammer sig. Sådan har den gængse
fordom været, og det har fået skammen til at skjule sig for os. Men samtidig driver skammen os ud i lavt selvværd og depression, men også ud i
politiske aggressioner og frontalopgør. Så kan vi få øje på skammen også
i vores egen kulturkreds? Hvordan kommer skammen til udtryk i den
græske, jødiske og kristne kultur, der har præget de vestlige samfund?
Kan vi komme på sporet af skammen?

