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 Store fortællinger med kristne paralleller,
og vi vil som altid have tre inspirerende foredrag på programmet.
Prisen pr. arrangement er 30 kr. pr. person.
Beløbet dækker foredrag og kaffe/te/brød

Metodistkirken i Odense
Klart Budskab om Guds Kærlighed

Vi lukker op for:
Store fortællinger
– med kristne paralleller

Tilmelding til:
Maria Bræstrup Aaskov
på email: maria.aaskov@metodistkirken.dk eller tlf. 28764292

Metodistkirken i Odense
Alexandragade 8
5000 Odense C
www.metodistkirken-odense.dk

Kirkehøjskolen
Efterår 2018

www.metodistkirken-odense.dk

Store fortællinger
– med kristne paralleller
Efteråret gør sit indtog - bladende bliver gyldne, aftnerne bliver hurtigere
mørke.
Årstidernes skiften sørger for at “alting har sin tid” - mange forbinder efteråret
med hyggetid - måske med benene op, en god bog i skødet og kaffe i koppen.

www.metodistkirken-odense.dk

Onsdag den 12. september kl. 10:00
H.C. Andersens eventyr og digte og tro
Johs. Nørregaard Frandsen. Professor, forfatter, klummeskribent og centerleder
for H.C. Andersen Centret ved SDU.
H.C. Andersen bevarede livet igennem sin barnetro på Den gode Gud. Forfatterskabet er præget af tro på og tillid til en skabende og opretholdende Gud,
fra hvem det gode strømmer. Han var imidlertid også opmærksom på de
skygger, menneskelivet rummer. HC Andersen levede i en tid, hvor moderne
former og indretninger udfordrede det solide, gamle og trygge. Eventyrene
handler ofte om disse udfordringer og betingelserne for at være menneske.

Onsdag den 24. oktober kl. 10:00

Kirkehøjskolen sætter sig ligeledes til rette, i de store fortællingers stol og
lader H.C. Andersen og Astrid Lindgren få ordet, ja endda også julemanden.

Astrid Lindgrens verden og religiøse univers
Anna Maria Andersson. Opvokset i Småland, tidl. lærer på Kratholmskolen,
præstefrue

Johs. Nørregaard Frandsen, Anna Maria Andersson og Finn Uth tager os med
ind i fortællingernes univers, og drager paralleller til kristendommen, og der
er mange!

Astrid Lindgren var ikke selv særligt religiøs, men kristendom, bibelshistorier
og fromhed gennemsyrer hendes fortællinger. Astrids fader var kirkeværge,
og bordbøn, aftenbøn og kirkegang hørte til hverdagen på Näs. I forfatterskabet er der paralleller til den kristne fortælling, eksempelvis da Emil inviterede
de fattige på julemad. “Emil forsikrede at det var en god gerning, som Guds
engle ville klappe lige så meget i hænderne over, som de før havde grædt”.

Velkommen i kirkehøjskole i Metodistkirken.

Onsdag den 21. november kl. 10:00
Da julemanden overtog julen
Finn Uth. Pensioneret præst, i 80’erne præst i Metodistkirken i Odense

Tilmelding og evt spørgsmål kan rettes til Maria Bræstrup Aaskov,
på email: maria.aaskov@metodistkirken.dk eller tlf. 28764292

Det lille Jesusbarn og julemanden konkurrerer op til jul om at være den mest
betydningsfulde. De vil gerne sætte normerne for julens indhold. Nogle gange
kan man som voksen godt blive træt af, at julemanden dukker op, når kirken
skal mindes en af verdenshistoriens største begivenheder. For mange er både
Jesusbarnet og julemanden dog to alen ud af samme stykke - fantasifulde ikke
eksisterende personer. Foredraget vil klargøre at julemanden både er en historisk person og en bestemt forfatters fantasifoster. Man vil endda blive i stand
til at fortælle sine børnebørn, hvorfor julemanden har sin røde klædedragt –
og den røde farve skyldes altså ikke Coca Cola!

