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Kirkehøjskolen 

Metodistkirken i Odense startede Kirkehøjskolen som et forsøg  
i foråret 2003, og konceptet kører nu på 15. år med spændende  
foredrag om relevante emner.

I foråret er temaet  ”Grøn - grønnere - grønnest”
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:

Maria Bræstrup Aaskov
på tlf. 28764292

Metodistkirken i Odense
Klart Budskab om Guds Kærlighed

Kirkehøjskolen
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Vintergæk, erantis, krokus og siden anemone og påskelilje… Det er et 
mirakel hvert år, når det spirer og blomstrer. Naturen er finurlig og et fan-
tastisk skaberværk. 

Dette er programmet for forårets sæson i kirkehøjskolen – og det tager 
afsæt netop i naturen, som grønnes i takt med forårets komme!

Og dette program er på ingen måde kun for de, som har grønne fingre, 
men for enhver der har tid og mulighed. Mens vi sidder på hver vores stol, 
inviteres vi i tanken med på pilgrimsvanding i naturens grønne katedral. 
Vi udfordres med en ”grøn” teologi, når det skal handle om at være en 
grøn kirke. Og for øjnene af os sammensættes de smukkeste buketter og 
opsatser, mens der sættes ord på blomsternes farve, betydning og anven-
delse ved årets højtider.

Velkommen i Kirkehøjskolen
Finn Andersen, Bente Funkhof-Grill og Maria Bræstrup Aaskov
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Onsdag den 21. Februar kl. 10:00
Pilgrimsvandring gennem naturens rum
Foredrag med formand for Fynsk Pilgrimsvandring Dora Nielsen, og El-
len Simonsen, Odense. Foreningen arrangerer pilgrimsvandringer rundt 
på hele Fyn og foredragsholderen har selv været på vandringer i Nor-
den og Europa. Se evt. mere på http://www.fynskpilgrimsvandring.dk

Onsdag den 21. marts kl. 10:00
En grøn kirke
Foredrag med fynsk Provst Keld Balmer Hansen, ligeledes formand for 
Grøn kirke, en organisation under Danske Kirkers Råd. Keld Balmer Han-
sen spørger: Bør kirkerne være grønne, og hvad siger bibelen siger om 
Guds skaberværk? Vi kommer ligeledes omkring ”Den grønne patriark” 
fra Konstantinopel, og om Grøn kirke i Danmark.

Onsdag den 18. april kl. 10:00
Livet Blomstrer
Illustrativt foredrag med blomsterdesigner og faglærer ved KOLD Col-
lege samt forfatter til flere blomstrende bøger, Dorthe Vembye. Hun har 
været i sin brancher og arbejdet professionelt med faget i omkring 30 
år. Se hendes kreativitet og talent samt kærlighed til blomster - noget til 
alle sanser! 

Onsdag den 20. juni
Udflugt i det grønne
Vi pakker madkurven og besøger en grøn oase, forhåbentlig med høj sol, 
men uden tvivl i berigende fællesskab. Mere information herom senere på 
sæsonen.


