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Tirsdag d. 7. september 2021 kl. 19.00
Skinnerup Kirke:

Grundtvig og kvinderne
ved Else Mathiassen
Et performanceforedrag med musik og fællessange
I »Grundtvig og kvinderne« fokuserer
fortæller/performer/foredragsholder Else
Mathiassen og trompetist Torben Lassen
samt pianist Karen Sørensen om nogle af
de kvinder, der inspirerede i Grundtvigs
tanker, ideer og digtning. Det sker
gennem et performanceforedrag med fortælling, fællessange, dans og musik, der på en nem og underholdende
måde giver ny viden om Grundtvigs liv og visioner.
Grundtvigs betydning for sin egen tid og inspirationen ind
i vores tid kan næppe overvurderes. Hans liv og tanker
blev i høj grad formet af de mennesker, der omgav ham,
og her spillede de mange forskellige kvinder en afgørende
rolle.
Else Mathiassen har gennem mere end 30 år indgående
beskæftiget sig med Grundtvig – bl.a. 16 år som forstander
på Vestjyllands Højskole og nu som leder af Fortælle
Akademiet på Højskolen Mors. Kom og hør, se og syng.

Onsdag d. 17. november 2021 kl. 19.00
Thisted Kirkecenter:

Manchet om vilje
ved Søren Fauth, Aarhus
Lige siden mennesket har stået i et
tænkende forhold til sig selv, har det
undret sig over snart sagt alt mellem
himmel og jord. Et af de helt centrale
spørgsmål i den europæiske åndshistorie
vedrører styrkeforholdet mellem fornuft

og følelse, ånd og natur, rationalitet og irrationalitet.
Med udgangspunkt i Arthur Schopenhauers filosofi vil
foredraget forsøge at afdække sandsynlige forklaringer på,
hvorfor menneskelivet tilsyneladende er præget af en
konstant uro og længsel. Uanset hvordan man end nærmer
sig en forklaring på og udlægning af uroens oprindelse og
beskaffenhed, er det en kendsgerning, at vores liv er
gennemsyret af den.
Måske er uroen ligefrem det mest grundlæggende i
ethvert menneskeliv? Og måske ligger forklaringen i, at et
af de mest fremtrædende træk ved den menneskelige
eksistens er dette at vi VIL. Ja, at eksistensens kerne er
vores vilje, vores vilje til liv.
Foredraget forsøger under inddragelse af filosofi,
litteratur og hjerneforskning at nærme sig mulige svar på
spørgsmålet om, hvad denne vilje er, om den er fri, om den
er fornuftig eller ufornuftig osv.

Tirsdag d. 8. februar 2022 kl. 19.00
Thisted Kirkecenter:

Det er skammens skyld
ved Christian Hjortkjær, ph.d.
Højskolelærer på Silkeborg Højskole
Skammen er vendt uventet tilbage.
68’erne kastede den bort og forbød
den. Vi er fri af skam, sagde de. Men i
dag rammer skammen ungdommen
som en boomerang lige i ansigtet. Vi
skammer os, selvom vi ikke må. Vi
føler os afslørede og utilstrækkelige. Problemet er ikke, at
vi har gjort noget forkert, men at vi aldrig har gjort nok.
Det er diagnosen. Gad vide, hvad der gik så galt, at vi
bliver syge af skam? Gad vide, hvad der er medicinen?

www.thisted-kirke.dk

Onsdag d. 2. marts 2022 kl. 19.00
Thisted Kirkecenter:

Den umenneskelige værdighed
- om aktiv dødshjælp
ved Kristian Bøcker, sognepræst i Jelling
Ordet »værdig« går som en rød tråd
gennem debatten om aktiv dødshjælp og
assisteret selvmord: at hjælp til døden kan
give den døende en mere værdig afslutning
på livet, at den sidste tid kan være »uværdig«.
Men hvad er det for et begreb om »værdighed«, vi
tænker ud fra? Er hjælpeløshed og afmægtighed
nødvendigvis uværdigt? Og hvem har ret til at definere
hvad?
Foredraget kredser om spørgsmål som disse, skildrer de
væsentligste etiske positioner bag synspunkterne, og
lægger op til - nuanceret - samtale om et følsomt og
vanskeligt emne.

Sogneaftner i Thisted Kirkecenter
Sogneaftner er foredragsaftner, hvor der oftest også er
mulighed for diskussion og for at stille spørgsmål. Der er stof til
eftertanke, når alment menneskelige emner om kristendom, etik
og samfundsspørgsmål behandles.
Der er fællessang fra salmebogen og/eller højskolesangbogen.
Aftnerne er målrettet voksne med interesse for disse emner, og
alle er meget velkomne!
Det er gratis at deltage.
Kaffe/The med kage og frugt koster 25 kr.
Foredraget begynder kl. 19.00.
Før foredragene i Thisted, er der fællesspisning kl. 18.00,
her serveres en ret daglig mad, der koster 75 kr.
Der vil være mulighed for tilkøb af øl/vand til kr.10/ kr. 5.
Tilmelding til spisning sker til Kirkekontoret på tlf. : 97922471
eller på mail : thisted.sogn@km.dk, senest kl. 12.00 to dage før.

