
Foredrag
i Lemvig Kirkehus 

“Når holdning bliver 
til handling, sker der 

en forvandling”

Ole Kamp

2019-20
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 og Heldum Sogne

www.lemvigkirkerne.dk − en del af Folkekirken

“At leve er lig med at reagere − om Kaj 
Munks kald til kamp og kærlighed” 
Tirsdag den 10. marts
Foredrag ved valgmenighedspræst Hans Nørkjær, 
Lemvig 
I en prædiken fra 1943 skriver Kaj Munk: ”Til hvad 
er det, vi frelses? Et daseliv i bløde puder? Nej, det 

er ikke Kristi frelse. Spørg Stefanus, spørg Peter, spørg Paulus! Alle vil de 
svare: Kristus frelste os til et liv i aktivitet”. Hans Nørkær der er præst i 
Lemvig og Omegns Valgmening skriver om Kaj Munk: Han har i hele mit 
liv stået som et sandhedsvidne – én der var værd at lægge mærke til som hi-
storisk person. At leve var for Kaj Munk lig med at reagere. 

“Her har jeg rod, her fra min verden går 
− en livsfortælling”
Tirsdag den 14. april
Foredrag ved fhv. bistop, Søren Lodberg Hvas, Aalborg
Søren Lodberg Hvas stammer fra Thyborøn. Han havde 
sit første embede som præst på Fanø. Senere blev han 
domprovst i Haderslev og fra 1991 til 2010 biskop over 
Aalborg Stift. Men det er blot den ydre ramme om så 
meget mere. 
Søren Lodberg Hvas vil med sin vestjyske humor og lune berige forsamlin-
gen med en livsklog fortælling om sit liv, der som alle gode livsfortællinger 
mest af alt handler om det fælles liv. Og en glæde ved hjemstavnen: Her har 
jeg rod, her fra min verden går.



“Hold af, hold ud, hold fast 
eller husk at vande hinandens 
− tørstige − kameler”
Tirsdag den 10. september

Foredrag ved forhenværende biskop
Elisabeth Dons Christensen, Ribe

Elisabeth Dons Christensen – vil tage ægteskabet under kærlig behand-
ling. De romantiske bryllupper boomer og skilsmissetallene med. Men 
det er ikke en særlig synd at blive skilt, kun synd for de to og deres even-
tuelle børn, hvis skilsmissen kunne være undgået. Det bliver en aften, 
hvor der dykkes ned i alle vore hverdagsproblematikker og den kristne 
og – ikke kristne – kærlighedsforståelse. Og det med både humor og 
alvor, for det handler om os mennesker som de underlige og forunderlige 
skabninger, vi nu engang er.

  “Loven og kærligheden − om kristen 
livserfaring”
Tirsdag den 8. oktober

Foredrag ved Erik A. Nielsen, professor, dr.phil. 
og dr.teol., København

Erik A. Nielsen, professor, dr.phil. og dr.teol, har igen-
nem et langt liv og et omfattende forfatterskab arbejdet 
med forbindelserne mellem litteratur, billedkunst, musik og teologi, og 
holdt et utal af folkelige foredrag. På bagsiden af en af hans mange bøger 
står der, hvad man også ved denne aftens foredrag kan få lov til at kigge 
ind i:
“Den kristne tradition er rig, fantasifuld og mærkværdig. På de mest 
overraskende måder overstiger den al moderne, normal forstandighed. 
Hvad der i nutiden diskuteres som kristendom, er kun en lille snip af en 
kæmpemæssig og billedrig verden, der på mange måder er ved at gå i 
glemmebogen”.

   
“Præst for Gud, Dronning og fædreland”
Tirsdag den 12. november
Foredrag ved forhenv. biskop i København og 
kongelig konfessionarius, Erik Norman Svendsen 
Erik Norman Svendsen – fortæller om sit virke som 
biskop i hovedstaden og om det at være præst for konge-

huset. Hvor han blandt andet høstede meget stor anerkendelse for sin tale 
ved prins Henriks bisættelse. Efter kaffen vil Erik Norman Svendsen øse af 
sine store viden om Den danske salmebog, når det markeres, at det i år er 450 
år siden, at den første autoriserede salmebog udkom i 1569.

“Genforeningen i 1920 og det 
danske mindretal i Sydslesvig i dag”
Tirsdag den 14. januar
Foredrag ved provst Viggo Jacobsen, Sydslesvig
I 2020 vil det blive fejret i mange sammenhænge, at Sønderjylland blev 
genforenet med det øvrige Danmark efter afstemningen den 10. februar 
1920. Men der var efter genforeningen stadig et stort mindretal af dansk-
sindede syd for den nye grænse. Viggo Jacobsen vil trække en linje frem 
til det kirkelige og folkelige liv i mindretallet i Sydslesvig i dag.

“Hvad sker der med vi menneskers tro, når vi 
kommer på herrens mark?”
Tirsdag den 18. februar
Foredrag ved sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen, Aalborg
Ruth Østergaard Poulsen har igennem årene opbygget en solid erfaring 
med, hvad der sker med menneskers tro, når ulykken rammer. For hvis 
man gik og troede, at Gud skærmer mod ulykker, hvad sker der så med 

troen, når det ulykkelige alligevel sker, at man rammes. 
Man siger at troen kan flytte bjerge, men måske er det 
omvendt: At de bjerge, vi møder i vore liv, rokker ved 
troen. Denne aften vil Ruth Østergaard Poulsen komme 
med sit bud på, hvad der sker, når troen kommer på 
prøve.


