Kirkehøjskolen
– programmet
for efterår 2018

Kirkehøjskolen
ved Skt. Povls
Kirke

ved Skt. Povls Kirke,
Korsør

Praktisk information:

Temaet for programmet:

Vi mødes ca. 1 gang om
måneden alle gange kl. 10-12

Etik og kunst

Som udgangspunkt mødes vi i
Skt. Gertruds Hus,
Kirkepladsen 5, Korsør.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Kaffe og kage kan købes.

Kirkepladsen 5, 4220 Korsør

Det er gratis at deltage i
Kirkehøjskolen medmindre
andet er oplyst.

Skt. Povls Kirke/Skt. Gertruds
Hus (sognehus)

Kaffe og kage koster 20 kr.,
hvis ikke andet er skrevet.

Få indblik og udsyn og godt fællesskab
Alle er velkommen og det er gratis at
deltage.

Din Kirke, Min Kirke
– Vores Kirke

Tirsdag 2. oktober
Foredrag med Præst
Jesper Biela Christensen:
Van Gogh og den
religiøse kunst
Sognepræst i Boeslunde Jesper Biela
Christensen har i flere år studeret Van
Goghs religiøse kunst, som han denne
dag vil holde foredrag om.

Tirsdag d. 4. september
Foredrag om Etik med
Henrik Gade Jensen
Henrik Gade Jensen, som er Mag.art i
filosofi og sognepræst, vil denne dag
tale om sit arbejde i Etisk Råd.
Det handler om livets store spørgsmål:
Livets begyndelse (Kunstig befrugtning,
sene aborter, "designerbørn", kloning,
genmanipulation) og livets afslutning
(Hvem bestemmer hvornår og
hvordan? - Organdonation?) Desuden
generelt om etik og etiske spørgsmål i
forhold til politik og økonomi.

Tirsdag 4. december
Kunst i Skt. Povls Kirke

Tirsdag d. 6. november
Foredrag med
kunsthistoriker Tine
Kragh: Kunsten i de
danske kirker
Vi får en introduktion til kunst i kirken
generelt, hvilket omfatter altertavler,
andagtstavler og totaludsmykninger.
Dertil vil vi opleve en masse
spændende kunst fra hele Danmark med gode billeder fra de ældste
kalkmalerier til helt moderne og unik
kunst.

Jørgen Ottosen om kunsten i Skt.
Povls Kirke. Jørgen Ottosen er
tidligere sognepræst ved vores kirken i
Korsør. Denne decemberdag vil han
fortælle om kirkens interiør og kunst.

Find os
Skt. Povls Kirke/Skt. Gertruds
Hus (sognehus)
Kirkepladsen 5
4220 Korsør
Besøg os på internettet:
www.sktpovls.dk

