Den gode hyrde

Lørdagshøjskole d. 30. januar 2021 i
Løjt konfirmandhus

Genner kirke, midterfelt i kirkens tre glasruder,
Johan Thomas Skovgaard: Den gode hyrde

Anna Selvtredje, udsnit af Løjt kirkes altertavle

Lørdagshøjskole d. 30. januar 2021 kl. 9.30- 14.00 i
Løjt kirke og konfirmandhus

Program

Arrangør: Løjt og Genner menighedsråd

Kultur og kristendom
Mange mennesker vil i dag kalde sig kulturkristne. De er medlemmer
af folkekirken og benytter gerne kirken ved de store højtider og ved
livets overgange som dåb, vielse og begravelse. De er positive over for
kirken, men ikke nødvendigvis kirkegængere. I disse år er der en større
åbenhed over for kirke og kristendom end for blot få år siden. Mange
vil gerne vide mere og søger gerne viden om etiske og teologiske
spørgsmål.

9.30 – 10.00 Morgensang i Løjt Kirke v / Ole Plauborg Jensen og Anette
Jensen

Forrige år havde vi i Løjt-Genner sogne succes med 5 Grundtvigaftener, og vi vil gå videre i det spor og sætte fokus på de mest
markante kirkelige retninger i Danmark: hvad står grundtvigianisme,
Indre Mission og Tidehverv for? Hvad er historien bag, og hvordan
kommer det til udtryk i dag? Tre korte oplæg vil indkredse dette emne.

11.45 – 12.15 Oplæg om K. E. Løgstrup og Hannah Arendt

Ved siden af kristendommen står kulturen, for vi er både mennesker
og kristne. Menneske først og kristen så, sagde Grundtvig. Den
menneskelige livsanskuelse vil vi tillige søge at belyse ved to kendte
tænkere, vor egen K.E. Løgstrup og den anerkendte tysk-amerikanske
tænker Hannah Arendt.

Oplæggene holdes af præster og lægfolk fra Løjt og Genner: Povl
Callesen, Ole Peder Danielsen, Niels Holck, Gertrud Madsen og Anette
Jensen.

Med denne lørdagshøjskole vil vi gerne informere og invitere til
refleksion og debat og indkredse teologiske og etiske spørgsmål, som
berører ethvert menneske, uanset om man forstår sig som kristen eller
blot kulturkristen.

10.00 – 10.45 Oplæg om grundtvigianisme, Indre Mission og Tidehverv
10.45 – 11.15 Spørgsmål
Pause 11.15 – 11.45

12.15 – 12.30 Spørgsmål
12.30 – 13.15 Frokost med sandwich
13.15 – 14.00 Spørgsmål, debat og sammenfatning

Arrangementet er fælles for Løjt og Genner sogne. Det er gratis, men vi
beder om tilmelding til Anette Jensen: aneje@km.dk
Det er muligt, at vi pga. den aktuelle situation kun må være et
begrænset antal, så derfor gælder ’først til mølle’ princippet.

