
Foredrag
i Lemvig Kirkehus 

“Når holdning bliver 
til handling, sker der 

en forvandling”

Ole Kamp

2018-19
Syv tirsdage kl. 19.30

i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig

Foredragsaftener
 � Aftenerne foregår i Kirkehuset i den store sal i Svirrebom, Torvet 10
 � Aftenerne begynder kl. 19.30 og slutter senest kl. 22.00.
 � Undervejs er der kaffebord til 25,- kr.

• Der er mulighed for at bestille kirketaxa for sognets beboere.

Aftenerne er arrangeret af Aktivitetsudvalget i Lemvig-Heldum Sogne

www.lemvigkirkerne.dk

“C.S. Lewis og Narnia” 
Tirsdag den 12. marts
Foredrag ved sognepræst Jens Carl Moesgård 
Nielsen, Herning
Den engelske forfatter C.S. Lewis er synonymt med 
Narnia fortællingerne, som består af syv børnebøger 
- dog lige så meget for voksne. Bøgerne betegnes som 
klassikere og er solgt i mere end 100 millioner eksemplarer og oversat til 
47 sprog. Den første bog i serien, ”Løven, heksen og garderobeskabet”, er 
den mest populære og kendte bog.
C.S. Lewis er kendt for sin kristne essayistik og for flere skønlitterære 
værker, specielt historierne om Narnia.

“Når livet gør ondt”
Tirsdag den 9. april
Foredrag ved konsulent og teolog Ole Kamp, 
Aalborg
Med erfaringer fra rejser, sygdom, selvmordforsk-
ning, integration og mange års arbejde med unge 
og med alle slags mennesker med udfordringer og 
knuder i samlivet går Ole Kamp ind i samtalen om-
kring sårbarhed og udfordringer.



“Jeg vil være operasanger − eller 
jægerkorpssoldat”
Tirsdag den 11. september
Foredrag ved dirigent Mads Bille, Herning
Dirigent Mads Bille fortæller om udviklingen 
af Herning Kirkes Drengekor til landets skar-
peste talentmiljø for unge mandssangere, og 

om etableringen af Den Jyske Sangskole og Sangens Hus. 
Mads har i mere end 30 år dirigeret Herning Kirkes Drengekor, turneret 
med koret i Europa, USA og Australien og givet koncerter på steder som 
Operahuset i Sydney, St. Pauls Cathedral i London og Carnegie Hall i 
New York. Dermed har koret opnået både national og international an-
erkendelse.
I 1999 stiftede Mads Den Jyske Sangskole, og mere end 30 procent af de 
unge sangere i drengekoret bliver nu enten sangere eller musikere.

  
“Marie Bregendahl: En dødsnat”
Tirsdag den 9. oktober
Foredrag ved fortællekonen fra heden, 
Ruth Dein
En fortælling om Marie Bregendahls liv og ægteskab 
med Jeppe Aakjær, frem til hun bliver forfatter og 
får sit gennembrud med selvbiografien “En dødsnat“, 
som her bliver genfortalt. 
  

“Firs, Fed og Færdig!!! – Eller hva’?” 
Tirsdag den 13. november
Foredrag ved Annemarie Hessellund Beanland, 
Lystrup
Om at nærme sig den 4. alder!
En humoristisk filosoferen over det at blive gammel, 
pensioneret og FRI.
Hvordan opfattes vi; det såkaldte grå guld? Bliver vi 
”usynlige”, når vi fylder 65?

   
“Vikingernes spor”
Tirsdag den 15. januar
Foredrag ved domprovst Thomas Frank, Viborg
Vikingernes vej til Byzans – Ekspedition ad en glemt 
historisk rute.
Teolog og eventyrer Thomas Frank fortæller om sin 
ekspedition ad vikingernes historiske vej til Byzans.
Håndskrifter fra 900 og 1100 tallet beskriver deres rute 
ad floder og hav. 
Thomas Frank har fulgt og genopdaget ruten og fortæller om de mange 
forberedelser og oplevelserne undervejs.

“Danskernes tro gennem 1000 år”
Tirsdag den 19. februar
Foredrag ved professor, dr. theol. Peter Lodberg, Århus

Tro sætter sine spor. Den fordrer vores samvittighed 
og kan være en vejviser gennem livet. Men troen er 
ikke kun noget indre i vores sjæl, hjerte eller hjerne. 
Den sætter også sine aftryk i bygninger, musik, ritu-
aler, institutioner og landskaber. Vi kan ligefrem tale 
om troens geografi , tider og landskaber. 
Foredraget vil føre os igennem 1000 års tro i Dan-
mark. Turen begynder ved Jellingstenen og slutter 
med Folketingets beslutning om at forbyde prædi-

kanters antidemokratiske forkyndelse. Undervejs stopper vi i op ved 
Martin Luther, for at overveje hans betydning for danskernes tro gennem 
1000 år.




