
ForedragForedrag
i Lemvig Kirkehus i Lemvig Kirkehus 

2020-21
Syv tirsdage kl. 19.30

i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig

ForedragsaftenerForedragsaftener
 � Aftenerne foregår i Kirkehuset i den store sal i Svirrebom
 � Aftenerne begynder kl. 19.30 og slutter senest kl. 22.00.
 � Undervejs er der kaffebord til 40,- 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

“Open Doors − kristenforfølgelser” 
Tirsdag den 9. marts
Foredrag ved Maria Serner-Pedersen, 10 år i 
“Open Doors”
Kristne er den religiøse gruppe, der oplever mest 
forfølgelse rundt om i verden. 
Open Doors Danmark hjælper kristne i over 60 lande, 

der oplever vold og diskrimination pga. deres tro. 
Maria Serner-Pedersen har arbejdet for Open Doors i over 10 år og har selv 
været på flere rejser til lande med kristenforfølgelse. 

“Verdens bedste nyheder”
Tirsdag den 13. april
Foredrag ved Thomas Ravn-Pedersen, direktør og chef-
redaktør for nyhedsmediet Verdens Bedste Nyheder
Verdens vigtigste plan – med håbet som drivkraft.
Verden gemmer på mange store vigtige nyheder. Men-
neskeheden lever længere og bedre end før. Faktisk går 
det meget bedre end vi tror. Med andre ord – der er håb! 
Thomas Ravn-Pedersen er direktør og chefredaktør for 
nyhedsmediet Verdens Bedste Nyheder, som er et uafhængigt medie for 
konstruktiv journalistik og folkeoplysning. Han har siden 2015 formidlet 
FN’s 17 Verdensmål og er medlem af Folketingets 2030-panel, der rådgiver i 
spørgsmål om Verdensmålene.



”Synd for begyndere”
Tirsdag den 8. september

Foredrag ved sognepræst Kristian Bøcker, Jelling

Synd er – ifølge Bibelen og kristendommen − en del 
af det at være menneske, men hvad er synd nærmere 
bestemt?

Foredraget dykker ned i − nogle af − de bibelske opfattelser af synd. Og 
prøver at finde en fællesnævner. Og slutter med overvejelser over, om det 
er noget for et nutidigt, moderne menneske at være en synder? En belast-
ning eller en befrielse?
Foredraget bygger på bogen “Synd for begyndere”, udgivet oktober 2018 i 
Bibelselskabets serie “Håndbiblioteket”.

  
“Skammens ansigter”
Tirsdag den 20. oktober

Foredrag ved Carsten Stage, lektor i kultur 
og medier, Aarhus Universitet

Adam og Eva skammede sig over deres nøgenhed 
efter at have spist af Kundskabens Træ. Mange 
unge skammer sig over deres krop.
Med udgangspunkt i eksempler fra medier, populærkultur og litteratur 
giver dette foredrag et forskningsmæssigt overblik over nogle af de mest 
gængse forståelser af, hvad skam er, og hvilken rolle den spiller i samfun-
det. Det diskuterer desuden om skammen altid er destruktiv, eller om vi 
også skal forstå den som et udtryk for menneskets evne til at iagttage sig 
selv udefra, og dets evne til at række ud mod andre med fare for afvisn-
ing. Måske kan skammen endda være et godt sted at begynde en men-
ingsfuld samtale om, hvilket samfund og hvilke fællesskaber vi har lyst 
til at leve i: Hvordan kan vi bekæmpe den destruktive skam, men værne 
om den konstruktive?
SKAM – fra udgivelsen Tænkepauser, Aarhus universitet.

   
“Om glæde”
Tirsdag den 10. november
Foredrag ved sogneepræst Kathrine Lilleør
Kathrine Lilleør er til daglig sognepræst i Sct. Pauls 
kirke i København. Hun er ph.d., forfatter og en ofte 
citeret debattør og meningsdanner. Desuden har hun 
bestridt en lang række tillidsposter. Aftenens foredrag 
vil handle om glæde:  Om det i tilværelsen, der tynger og om det i livet, 
der sætter fri til at glæde sig. 

“Den nye Højskolesangbog og 
udvalgets overvejelser”
Tirsdag den 19. januar
Foredrag ved Anne Odgaard Eyermann, 
kirkemusiker, korleder, komponist, medlem af 
Sangbogsudvalget
Godt nyt! Alle udgaver af Højskolesangbogen har 

deres særkende. Det gælder naturligvis også den helt nye 19. udgave, som 
både er en fortsættelse af traditionen og en fornyelse, farvet af samtiden. 
Anne vil med afsæt i sangene pege på nye retninger i Højskolesangbogen 
og fortælle om udvalgets overvejelser i forbindelse med udvælgelsen.

“Salmebogen 450  år?”
Tirsdag den 9. februar
Foredrag ved biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift
Ordet ”sangskat” fik fornyet betydning i corona-nedlukningen: Netop når 
vi ikke kunne være sammen, fandt vi sammen i fællessang – eller rettere: I 

de fælles sange, som vi så sang hver for sig. At have 
fælles sange er at have fælles sprog. Salmebogen 
rummer en sangskat og en salmeskat, som giver et 
fælles sprog ikke kun med dem, vi lever sammen 
med lige nu, men også dem der var før os. I 450 år 
har Danmark haft en fælles salmebog og salmeskat 
– den vil vi høre om og synge fra.


