
kirkehøjskolen 

lemvig provsti 
2019-2020

TIDSÅNDEN

Er du begejstret 
for tiden?

kirkehøjskolen 
i lemvig provsti 

folkeoplysning og inspiration for alle! 

Aftenernes forløb: 
Velkomst
Sang
Første afdeling - foredrag
Pause m. ”ståkaffe” i kirken
Anden afdeling - foredrag fortsat/samtale
Sang
Afrunding 

Pris: Alle arrangementerne er gratis 
Aftenens værtsmenighed byder på kaffe
Ingen tilmelding

TIDSÅNDEN 
- ER DU BEGEJSTRET FOR TIDEN?

Der er meget vi skal nå for tiden. Mange 
oplever at være stressede eller at føle, at 
de ikke slår til. Også folkekirken og dens 
udsendinge oplever i en vis grad et min-
dreværd i forhold til hvad den kan tilbyde. 
Derfor spørger folkekirken i disse år sig 
selv, om den skal være bedre til at følge 
med tiden eller om den snarere skal tale 
imod tidens tendenser? 
Vi bliver bedre til mange ting, vi bliver 
mere tolerante, mere åbne og mangfoldi-
ge, alligevel er det som om, at det er stadig 
sværere at skille sig ud fra mængden. Og 
selvom vi ofte brøster os af at være for-
domsfrie, er der stadig ting, vi måske har 
svært ved at tale om: døden, ensomheden, 
begrænsningerne... fodvorten?
I denne sæson af Kirkehøjskolen tager vi 
pulsen på tidsånden og spørger, om der er 
grund til at være begejstret for tiden.



1. aften 3. aften 

2. aften 4. aften 
Onsdag d. 6. november 2019 kl. 19.30

i Nørre Nissum Kirke

TIDENS PRÆSTATIONSRÆS OG 
EVIGHEDENS EVANGELIUM

v. valgmenighedspræst Hans Nørkjær 
Franch 

Især unge mærker i dag et stigende forvent-
ningspres - på alle fronter. Mange oplever at 
have brug for en pause fra alle præstationer-
ne. Måske er der mere brug for evangeliets 
tiltale, end vi tror, i vores fortravlede tid? 

Onsdag d. 25. september 2019, kl. 19.30 
i Dybe Kirke 

ER DER FORKYNDELSESKRISE I 
FOLKEKIRKEN?

v. sognepræst Maria Louise Odgaard Møller

I de sidste 15-20 år har folkekirken udbudt 
aktiviteter og særgudstjenester for at blive 
”spændende og relevant”. Men denne udvik-
ling har tømt forkyndelsen for indhold. 
Et debatforedrag om dåbsklude, Gud som te-
rapeut og kirkens indholdsløse forkyndelse.

Mandag d. 17. februar 2020, kl. 19.00!
(BEMÆRK TIDSPUNKTET!)

i BIOHUSET, LEMVIG

’KÆMPEN’ 

En svensk film af instruktøren Johannes Ny-
holm, der udfordrer vores forestilling om, 
hvad det normale er. 

Filmen blander det 
komiske og det alvorlige 
i skildringen af en ung 
misdannet mand. Et 
ungt menneske, der ikke 
er som folk er flest. 
En film om store og små 
mennesker, om fordom-
me og om bowlingturne-
ringer.

Onsdag den 11. marts 2019, kl. 19.30
i Trans Kirke 

”DEN GODE ENSOMHED”

v. sognepræst Bettina Reese Tonnesen 

Som afslutning på denne sæson af kirke-
højskolen får vi besøg af Bettina Reese Ton-
nesen, der vil fortælle om sit arbejde med 
ensomhed, og hvordan vi som kirke forhol-
der os til den. 


