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Kirkehøjskolen 
Metodistkirken i Odense startede Kirkehøjskolen som et forsøg  
i foråret 2003, og konceptet kører nu på 11. år med spændende  
foredrag om relevante emner.

I efteråret er temaet  ”Godt gemt – ikke glemt”
Vi har inviteret tre personer, der vil tage os med på spændende  
opdagelser i fortiden.

Erling Tiedemann er redaktør, fhv. amtsborgmester m.v.
Jørgen Thomsen er arkivchef ved Stadsarkivet i Odense.
Leif Arffmann er provst i Vejle Provsti og sognepræst ved  
Sankt Johannes Kirke i Vejle

Prisen pr. arrangement er 30 kr. pr. person.
Beløbet dækker foredrag og kaffe.
Tilmelding senest 5. september 2014 til:
Knut Bjarne Jørgensen,
Elsdyrvej 15, 7100 Vejle
Tlf. 75 64 29 19
E-mail: knutb@stofanet.dk

Skulle tilmeldingen glippe er man lige fuldt velkommen til de enkelte 
arrangementer.
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Om at lade historien fortælle
Der er stor interesse blandt mennesker for at søge i fortiden, da man har mange 
spørgsmål om historiske begivenheder, oplysninger om sine egne aner og meget 
mere.
Den moderne teknik har gjort det nemmere for os at søge i fortiden – det vil sige lade 
historien fortælle – blandt andet ved hjælp af de mange muligheder for at søge på 
nettet. Mange arkiver, deriblandt kirkebøger, er blevet såkaldte åbne kilder til rå-
dighed for enhver. Og da det er muligt at sidde derhjemme og søge, ser det ud til at 
interessen er blevet forøget.
Men stadig er der behov for at lade kompetente personer fortælle mere og dermed 
oplyse os om fortiden. Derfor har vi ved hjælp af tre sådanne personer ladet historien 
fortælle.
Da en af de indbudte foredragsholdere vil fortælle om klostre i Odense, har vi taget 
nedenstående billede med som en appetitvækker. Men alle tre foredragsholdere har 
spændende ting at fortælle os.

Velkommen til en spændende sæson!
Finn Andersen, Bente Funkhof-Grill, Knut Bjarne Jørgensen og Thomas Risager
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Onsdag den 17. september 2014 kl. 10-12
Redaktør, fhv. amtsborgmester Erling Tiedemann
”Hvad Vatikanets kældre gemte… ”
Foredraget tager udgangspunkt i oplevelser under et længere ophold i Rom, 
hvor Erling Tiedemann boede tæt på Vatikanet: Hvad foregår der egentlig i 
denne lilleput-stat, og hvordan lever og tænker de mennesker, som sammen 
med paven virker både inden for Den katolske Kirke og i forhold til resten af 
verden?
Erling Tiedemann har, som katolik, været engageret i mange forskellige om-
råder inden for det kirkelige liv.

Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 10-12
Arkivchef Jørgen Thomsen
Jørgen Thomsen, der gennem mere end 35 år har beskæftiget sig med Odens-
es historie, vil fortælle om to af byens klostre med rødder tilbage i middelal-
deren, nemlig Skt. Knuds Kloster, der stammer tilbage fra omkring år 1100 og 
nu findes i en stærkt renoveret udgave på Klosterbakken - og om Gråbrødre 
Kloster, der er noget yngre, men også stammer fra middel alderen. Skt. Knuds 
Kloster rummer nu Historiens Hus, hvor arbejdet med den odenseanske og 
fynske lokalhistorie er i centrum, mens Gråbrødre Kloster efter reformationen 
blev omdannet til en social institution, der i første omgang tog sig af uhelbre-
deligt syge, men som nu er omdannet til en institution med private ældre-
boliger ved Gråbrødre Plads. Foredraget vil være ledsaget af billeder fra de to 
klostre.

Onsdag den 19. november 2014 kl. 10-12
Provst Leif Arffmann
”Et tilbageblik på Kaj Munk.”
Provst Arffmann vil kaste et tilbageblik på personen Kaj Munk og den tid han 
levede i. Det er i år 70 år siden Kaj Munk blev likvideret.
Leif Arffmann er Provst i Vejle Provsti, og har i år haft 25 års jubilæum i denne 
tjeneste. Han har været ansat som præst i Sankt Johannes Kirke, Vejle, siden 
1978 og er en kendt og afholdt person.
Han har tillige varetaget mange tillidsposter inden for det kirkelige område. 
Der venter os et spændende foredrag om Kaj Munk. 

Indgangen til Gråbrødre Kloster fra Jernbanegade, som den tog sig ud  
omkring 1910 (Stadsarkivet).


