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Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 19.00
Eberhardt Harbsmeier:

Luther og billedkunsten venskabet med Lukas Cranach
Der er et punkt, hvor Luther skiller sig ud fra
alle de andre reformatorer – det var hans
positive og meget kreative forhold til både
musikken og billedkunsten. Den store maler
Lukas Cranach betød utrolig meget for Luther
og udbredelsen af reformationens tanker – i en
tid, hvor ikke alle mennesker kunne læse.
Samtidig betød reformationen også et
gennembrud til en helt ny opfattelse af kunsten
– den er nu ikke mere kun religiøs kunst, men
en verdslig ting – billederne skal ikke tilbedes – men nydes på grund af
deres skønhed.
Foredraget vil præsentere både venskabet mellem Luther og maleren
Lukas Cranach – og den betydning, Cranachs billeder fik for
udbredelsen af reformationen.

Torsdag d. 12. oktober 2017 kl. 19.00
Lise Trap:

Sorg. Den dybeste ære
glæden kan få
Gennem de senere år er der kommet
afgørende nye vinkler på, hvordan sorg
forstås. Sognepræst Lise Trap udgav i
foråret 2013 bogen »Hjertebånd. Om at leve
med sine døde«. Tidligere har hun skrevet
»Sorg. Den dybeste ære glæden kan få«.
Med udgangspunkt i egne og andres
erfaringer vil Lise Trap fortælle om sorg.
Hvad ved vi i dag om, hvordan mennesker
lever med store sorger, hvorfor skal sorg
ikke nødvendigvis overstås, og hvordan kan
omgivelserne støtte den langsomme og
svære proces, det kan være at nå frem til at leve et godt liv med
mange glæder, samtidig med at man lever med den dybeste sorg.

Torsdag d. 16. november 2017 kl. 19.00
Anton Lyhne og Svende Grøn:

Med store, undrende
øjne går jeg
Fortællinger og fællessang
Overskriften er et citat af Halfdan
Rasmussen. Med det udfordres vi til at møde
vores verden med vidtåbne, undrende øjne
for at få øje på det største i livet.
Aftenen indeholder fællessang og
fortællinger om at være nysgerrig og
taknemmelig over livets mangfoldighed. I det poetisk-religiøse sprog
kan vi sammen få øje på spor af mening i vores meget forskellige
hverdage. Vi vil blande sangglæde og humor med eftertænksomhed og
alvor, når vi fortæller om nogle af de sange og salmer, som har været
kilder til inspiration, glæde og livsmod for os.
Anton Lyhne har gennem en lang årrække ledet Thyholmerkoret og
været lærer og organist. Svende Grøn er konsulent i samarbejdet
mellem skoler og kirker i Sydthy, Thisted og Morsø provstier.

Tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 19.00
Michael Møller:

Med guitar og sang
Jeg er uddannet håndværker, har altid haft
lyst til musikken, men kom først i gang da jeg
var 19 år. I 1967/1968 var jeg med til, at
starte et band der hed Mexicana.
Efter Mexicana holdt jeg en pause, indtil jeg
mødte en, der hedder Kaj, vi har nu spillet
sammen i over 35 år til private fester,
weekend ophold m.m.
Jeg gik på efterløn i 2009, hvor jeg så småt
begyndte med at spille på plejehjem og andre steder. Dette har
medført, at jeg nu tager rundt til andre arrangementer med min guitar
og sangstemme.
Mit repertoire er gamle danske klassikere fra film og revyer, lidt
dansktop musik, Peter Vest, Thomas Kellerup, Kim Larsen samt andre
kendte kunstnere. For det meste har jeg nogle sanghæfter med, så der
er mulighed for noget fællessang.

Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 19.00
Svend Sørensen:

Tro i Thy
Et foredrag om guder, præster, troldfolk og godtfolk.
Vi tager på en rejse fra oldtiden til folkevækkelsernes
tid og hører om hedenskab, kristendom og heksetro.
Troen som kraft gennem historien, kunne man også
kalde det. Udgangspunktet i foredraget er bogen
»Tro i Thy«. Her fortælles om tro og overtro og om
Sankt Thøger, Thys apostel, som banede vejen for
kristendommen her på egnen. Reformationens
betydning for kirkebygningerne er også et emne i
bogen, ligesom der gives et overblik over kristendommens betydning
for 1600-tallets hekseforfølgelser i Thy. I den forbindelse vil foredraget
komme ind på Danmarks sidste hekseproces, som omkring år 1700
fandt sted i Thisted. Endelig omtales det folkelige oprør i 1800-tallet
mod den fornuftsbaserede kristendom, et kapitel med Thisteds
berømte søn Chr. Kold i en hovedrolle.

Torsdag d. 15. marts 2018 kl. 19.00
Bjarne Nielsen Brovst:

Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl
»Så længe vore hjerter vil«
Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl voksede op i det
samme lille sogn ved Karup Å. Hun var den rige
gårdmandsdatter, han den fattige hedebondesøn. De
blev blandt det forrige århundredes største forfattere
og står stadig som dansk litteraturs ypperste navne.
Foredraget er baseret på romanbiografien Jeppe
Aakjær og Marie Bregendahl – »Så længe vore hjerter vil«, hvori
Bjarne Nielsen Brovst beskriver Jeppe og Maries forhold på baggrund af
helt nye ukendte breve mellem de to, og giver et dybt indblik i det
moderne ægteskabs store glæder og hengivenhed, men også en
afsløring af et forhold, der var ved at kaste Marie i fortabelse og
selvmord. Bjarne Nielsen Brovst giver med dette foredrag et gribende
indblik i det moderne menneskes liv og vilkår, netop som titlen på
foredraget: »Så længe vore hjerter vil«.
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