
Hvad er livskvalitet?

Metodistkirken i Odense 
Alexandragade 8 

5000 Odense C

www.metodistkirken-odense.dk

Kirkehøjskolen 

Metodistkirken i Odense startede Kirkehøjskolen som et forsøg  
i foråret 2003, og konceptet kører nu på 13. år med spændende  
foredrag om relevante emner.

I efteråret er temaet  ”Hvad er livskvalitet”, 
og vi vil som altid have tre inspirerende foredrag på program-
met.

Prisen pr. arrangement er 30 kr. pr. person.
Beløbet dækker foredrag og kaffe/te/brød 

Tilmelding til:

Metodistkirken

Alexandragade 8
5000 Odense C
63120409 eller 28764292
mail: odense@metodistkirken.dk

Metodistkirken i Odense
Klart Budskab om Guds Kærlighed

Kirkehøjskolen
 

Efterår 2017



www.metodistkirken-odense.dk

Livskvalitet betegner den oplevede følelse af at have et godt liv, og det 
handler oftest om andre faktorer end økonomi og overlevelse. Vurderin-
gen af god eller dårlig livskvalitet beror altid på personens egen bedøm-
melse, og det kan være meget forskelligt fra person til person, hvad der 
lægges vægt på.

Så hvad er det, der giver livet kvalitet?
Det er dette spørgsmål, vi stiller til efterårets foredragsholdere.

De vil fortælle om, hvad livskvalitet er for dem personligt, men også om 
hvordan livskvalitet kommer til udtryk i deres arbejde blandt mennesker.

Velkommen til en spændende sæson i kirkehøjskolen!

Velkommen i Kirkehøjskolen
Finn Andersen, Bente Funkhof-Grill og Maria Bræstrup Aaskov

Hvad er livskvalitet?
www.metodistkirken-odense.dk

Onsdag den 20. september kl. 10:00
Kan du din historie?
Sådan spørger teolog og biskop for Fyens Stift, Tine Lindhardt
Som mennesker er vi formet af en række historier og fortællinger 
Blandt andet de historier og fortællinger, der hører vores familie og 
slægt til. Men i dag er der mange andre end familien, der gerne vil 
fortælle historier om os og for os. Fortællinger har nemlig magt. Og kan 
man skifte historie og fortælling ligesom man skifter skjorte? Og så er 
der jo også den bibelske fortælling og historie, hvilken rolle spiller den 
for vores og identitet? - Sådan spørger Tine Lindhardt i et foredrag med 
fortællinger og om fortællinger. 

Onsdag den 25. oktober kl. 10:00
Livskvalitet på et plejehjem
Kirsten og Laust Sørensen er tidligere forstanderpar på det selvejende 
pleje hjem Betaniahjemmet, der ligger på Frederiksberg og er en  
organisation under Metodistkirkens i Danmark. Ægteparret viser klip fra 
filmen ”Sidste Station”, og fortæller derudfra anekdoter om deres tid på 
plejehjemmet – hvor man forsøger at gøre hverdagen til en fest.

Onsdag den 22. november kl. 10:00
Kunsten at gribe lykken
Man skal ikke undervurdere lykken i udkantsdanmark, udtrykker Poul 
Løvborg, pensioneret lærer og forfatter, i Kristelig Dagblad i forbindelse 
med udgivelsen af bogen “Af uventet nåde” - Forfatteren Poul Løvborg 
betragter sine udkantsfortællinger som små efterglimt af de mirakler, 
hverdagen er fuld af, og som ikke altid er så lette at gribe. “Af uventet 
nåde” er 9 nedslag i 9 liv. Bogen udkom 18. august i år.


