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Arrangør:
Menighedsrådene i Vejle Provsti

Alle er velkomne - også til enkelte arrangementer

i Vejle Provsti EFTERÅR 2021



Kl 10.00 Anders Gadegaard, domprovst i Vor Frue-Vesterbro provsti
Bøn som livsholdning

Foredraget vil redegøre for, hvordan det at forholde sig til Gud i bøn er udtryk for en livshold-
ning, mere end det er en bestemt religiøs udformning. Bøn og gudstro står ikke i modsætning 
til fornuft og naturvidenskab, men supplerer med en meningsbærende livstydning, der forhin-
drer, at verdens- og menneskesynet bliver mekanisk og værdiløst.
Undervejs vil taleren benytte træk fra sin egen livshistorie som begrundelse for sine påstande, 
herunder de seneste 23 år at have haft ansvaret for morgenandagten ved Københavns 
Domkirke, hvor bønnen spiller en central rolle.

Kl. 13.00: Elisabeth Lidell, pilgrimspræst, retræteleder og åndelig vejleder
Pilgrimsvandring - en folkekirkelig trospraksis

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne 
kaldtes ’dem, der hørte til vejen’. Også anno 2020 kan pilgrimsvandring inspirere til en levende 
tro. Evangeliet må ’have ben at gå på’, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler 
den indre rejse - bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ’ud i det indre’. Den ydre, fysiske 
vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. En sådan 
udvidet kirkegang er en slags kristendom for alle sanser.

Kl. 10.00: Vibeke Houmøller, sognepræst ved Sankt Lukas Kirke, Aarhus
Kan man møde Gud i stilheden?

For 40 år siden dukkede de første kristne retræter op i Danmark - et tilbud om for en stund 
at trække sig tilbage fra hverdagens mange krav og lyde for i stilhed at fordybe sig i længslen 
efter Gud. Dengang og siden har det givet anledning til mange spørgsmål. Hvordan kan man 
udholde stilhed i længere tid? Er det ikke verdensfjendsk? Er det en særlig måde at være 
from på? Hvorfor ikke holde sig til højmessen om søndagen? Vibeke Houmøller vil med sine 
mange års erfaring med retræter fortælle om, hvordan stilheden kan blive livgivende for mødet 
med Gud.

Kl. 13.00: Anne Birgitte Reiter, domprovst i Maribo Domprovsti
Behøver man gå over åen for at hente vand?

Den stor interesse for spiritualitet i disse år, men hvorfor går den ofte uden om Folkekirken? 
Behøver den åndelige sult stilles i østlige religioner og teknikker, eller har (Folke)kirken i 
virkeligheden det, som mennesker søger? Hvorfor er der i givet fald så kun et fåtal, der 
opdager det? Skyldes det mon, at kristendommen i grunden ikke handler om ’mig’, men om 
fællesskab? Domprovst Anne Reiter vil fortælle om sine erfaringer med kristen spiritualitet som 
præst, underviser i faget ’bøn og spiritualitet’ på pastoralseminariet og formand for ’Center 
for kristen spiritualitet’. 

Kl. 9.15 Generalforsamling

Kl. 10.30 Marie Vejrup Nielsen, lektor, ph.d. i teologi og leder på Center for Samtidsreligion
Folkekirken og nye tendenser inden for religion

Folkekirken er i forandring - og også denne forandring er tit til debat, som når det gælder 
nye aktiviteter i kirken som meditationsgudstjenester og pilgrimsvandringer. Hvordan ser 
Folkekirken ud i lyset af tendenser inden for samtidsreligion? Hvad er det, brugerne vil have af 
kirken, og hvad er det, kirken tilbyder dem? Hvad tror danskerne egentlig på, og hvilken rolle 
spiller det for forholdet mellem kirken og dem, der kommer i den? Det er nogle af de spørgsmål 
foredraget vil se på ud fra eksempler på nye tiltag i folkekirken.

Kl. 13.00: Niels Krøjgaard, psykologisk entertainer
Findes der mere mellem himmel og jord?

Findes der mere mellem himmel og jord? Foredraget vil give sit bud på, hvor nemt man 
kan manipuleres til at tro på det okkulte. Hør om de teknikker, clairvoyante benytter, og få 
informative historier om spøgelser, spådomme og meget mere. Niels Krøjgaard afslørede i DR-
dokumentaren ’Forført’ den indiske guru Sai Babas påståede evner som snyd, er medforfatter 
på ’Politikens bog om det alternative - En håndbog om mystik og videnskab’ samt en af 
idémændene bag dokumentarserien ’Fornemmelse for snyd’. Foredraget gør dig i stand til 



Det er, som om begrebet ’spiritualitet’ er svaret på det moderne 
menneskes søgen efter noget andet og mere. Samtidig sporer man 
ofte en let skepsis fra folkekirkeligt hold. Men er dette forbehold 
berettiget? Spiritualitet er et andet ord for åndelighed, som må 
siges at have en stærk forbindelse til vores evangelisk-lutherske 
kirke. Sandt er det da også, at den kristne spiritualitet har dybe 
rødder som praksisform. Men hvor placerer folkekirken sig i forhold 
til den spiritualitet, som i det enogtyvende århundrede kan hvile 
på både intuitive, bevidsthedsmæssige, eksistentielle og religiøse 
erfaringer?

Tilmelding og betaling skal ske på www.vejleprovsti.dk/vejle-
provsti/kirkehoejskolen (eller på telefon 25471000, hvis du ikke 

Tilmelding kan ikke ske til kirkekontoret i Mølholm Sogn

Kirkehøjskolens foredrag holdes i Mølholm Sognehus 
på Niels Skousvej 13A, Vejle

Hvis du gerne vil have Kirkehøjskolens nyhedsbrev tilsendt, kan du 
tilmelde dig på bodilbachh@gmail.com

Yderligere information kan fås ved at sende en mail til 
kirkehojskole.vejle@gmail.com

Priser: Alle tre højskoledage med frokost og kaffe kr. 570 
En hel højskoledag med frokost og kaffe kr. 210 
Et enkelt foredrag kr. 070 

Arrangør: 
Bestyrelsen for Vejle Provstis Kirkehøjskole ved Verner Helwig 
Pedersen, formand (vhp@km.dk) samt Maria Gitz Christiansen, 
Mads Djernes, Birthe Enggaard Jensen, Kirsten Meyer Rokkjær, 
Lone Norden Møller og Bodil Bach Henriksen
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Forår 2022:  20. januar - 24. februar - 24. marts


