
Foredrag
i Lemvig Kirkehus 

Ethvert menneske må 
gøre to ting alene; 
sin tro og sin død.

Martin Luther

2017-18
Syv tirsdage kl. 19.30

i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig

Foredragsaftener
 � Sted: Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig
 � Aftenerne begynder kl. 19.30 og slutter senest kl. 22.00.
 � Undervejs er der kaffebord til en pris á 25,- kr.

Aftenerne er arrangeret af Aktivitetsudvalget i Lemvig-Heldum Sogne

Arr.: Lemvig og Heldum Sognewww.lemvigkirkerne.dk

“Højskolesangbogen - en poetisk 
håndbog i livsduelighed”
Tirsdag den 13. marts

En sangaften ved Anette Kjær, sanger, foredrags-
holder og underviser
Højskolesangbogens sange fortæller om menneske-
livet midt mellem skabelse og tilintetgørelse. De 
skærper sanser og sprog, rækker os tanker og trøst, anviser retning og 
fokus og tager livtag med de store eksistentielle spørgsmål.

“Diakoni – mod til at se verden som 
den er”
Tirsdag den 10. april

Foredrag ved forstander for Diakonhøjskolen 
Jens Maibom Pedersen, Århus
Diakoni betyder tjeneste, stammer fra vores bibel og 
er én af kirkens hovedopgaver. Diakonien er kirkens 

gang på jord - det er dens blik for de udsatte og sårbare. Foredraget går 
bag om diakoniens væsen og dens virkningshistorie. 



“Min livsfortælling”
Tirsdag den 12. september

Foredrag ved Folketingets tidligere formand 
Christian Mejdahl
Med udgangspunkt i Danmarks dåbsattest 
(Jellingstenen); videre over klostre og munke 
til Luther og reformationen i Danmark, vil 

Christian Mejdahl lede os hen mod reformationens betydning for det 
samfund, som har udviklet sig til det, vi kender i dag.
Dertil serveres betragtninger om de opgaver og oplevelser, han har haft 
som politiker set i lyset af det foregående.

“Når korset får vinger”
Tirsdag den 10. oktober

Foredrag ved provst Ole Rasmussen, Bøvling
Efter 10 års tjeneste som flyverpræst (feltpræst ved 
flyvevåbenet) i verdens brændpunkter 2007-2016, 
sætter Ole Rasmusen i sit foredrag fokus på den 
brede opgave, de danske feltpræster står i, når de 
deltager i internationale missioner.

“MATADOR OG KRISTENDOM - 24 
fortællinger om vort liv”
Tirsdag den 14. november

Foredrag ved valgmenighedspræst 
Ronald Risvig, Aulum
Den folkekære tv-serie Matador er omdrejningspunkt 
for Ronald Risvigs bog og foredrag om kristne værdi-
er, som de afspejler sig i hverdagen. For nok er der 

alle intrigerne og magtkampene, side om side med sladderen i Korsbæk, 
som vi spejler os i - men under det hele ligger den varme og forløsende 
humor, der gør, at vi trods alt rummer og ser hinanden som dem vi er - 
på trods af alle skel - for humoren er i sit væsen beslægtet med evangeliet. 

   
“Det ordentlige menneske”
Tirsdag den 16. januar

Foredrag ved forfatter Henrik Jensen
Ordentlighed. Smag på ordet. Det emmer af historie, 
af forgangne tider, af mormor. Ordentlighed er “so last 
year”. Men ordentlighed er kittet i samfundet, i fælles-
skabet og i vores omgang med hinanden. Og når orden-
tligheden forvitrer, falder de forpligtende fællesskaber 
fra hinanden. Derfor insisterer historikeren Henrik Jensen på, at vi må vi 
genfinde det ordentlige menneske.

“Islams udfordring til Folkekirken”
Tirsdag den 20. februar

Foredrag ved biskop og phd. stud. Steen 
Skovsgaard, Lolland-Falster Stift
Steen Skovsgaard var i 26 år sognepræst i Gellerup 
Sogn v. Århus, hvor ca. 2/3 af indbyggerne er mus-

limer. Det gav ham anledning til at gøre sig både tanker og erfaringer 
vedr. mødet mellem muslimer og kristne.
I sit foredrag vil Steen Skovsgaard komme ind på den udfordring, som 
islam medfører for dansk kultur og en dansk folkekirkelig sammenhæng, 
samt redegøre for hvilke forskelle der er imellem kristendom og islam, 
herunder naturligvis synet på dommedag.




