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   Sommeruniversitet  

     i Haderslev  
     Tema: Mennesker mellem grænser  

        Den 11.- 14. juni 2020  

TEOLOGI FOR VOKSNE  

i samarbejde med  

FOLKEUNIVERSITET HADERSLEV  



Fredag den 12. juni  
kl. 09.30 Morgensang i Domkirken ved Bent Andreasen 

kl. 10.00 Tidl. sygehuspræst, supervisor Preben Kok, Vejle:  

Menneske mellem grænser 

Foredraget belyser forholdet mellem tro og grænser. 

En grænse har to funktioner: 

1) den begrænser og  

2) den er mødestedet med det nye. 

 

kl. 12.00 Fredagsparade ved SMUK og derefter frokost 

 

  

  
   

 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tema: Mennesker mellem grænser  

For tredje gang indbyder Teologi for 
Voksne i Haderslev Stift i samarbejde 

med Folkeuniversitet Haderslev alle 

interesserede til tre intense dage 
omkring teologiens og eksistensens 

spørgsmål. Årets tema afspejler at vi 

er i 100 året for genforeningen. 

Temaet søger at sætte nye vinkler op, 
som kan give deltagerne indsigt og 

udblik og belyse de store perspektiver 

i historie, tro og kultur.  Vi vil her i 
2020 se på grænser på flere måder. 

Grænser: Et vilkår og en sund ramme 
for menneskers liv. Et mødested for 

det nye, fremmede og fornyende. Også 

belyse at meget af det vi er og har 
engang kom til os udefra – og blev 

vores!   

Kurset henvender sig til alle med 

interesse for tilværelsens store 

spørgsmål. 

 

 

Torsdag den 11. juni  
kl. 14.30  Ankomst og kaffe 

kl. 15.00  Velkomst ved kursusleder Bent 

Andreasen 

kl. 15.15 Tidl. sognepræst i Ærøskøbing Lars Ole 

Gjesing:   

Med Jesus i grænselandet  

Nytestamentlige fortællinger om Jesu 

vandringer i grænseegne og over givne 

grænser.   

 

kl. 18.00  Middag i Latinskolen:  

kl. 19.30  Sangaften: 

En times fællessang fra højskolesangbogen. 

Bent Andreasen introducerer sange i 75 året 

for befrielsen og i 100 året for 

Genforeningen. 

 



Fredag den 12. juni  
kl. 13.30 Tidl. operativ chef for PET Hans 

Jørgen Bonnichsen: Barn af 

grænselandet  

Hvad betyder det at være en del af to 

kulturer? Kampe, krige, tab, og de 

spor det sætter i familier og på en 

landsdel.  

Sønderjysk kaffebord 

kl. 16.00  Byvandring i Haderslev med fokus 

på historie og byggestil 

kl. 18.00 Middag i Latinskolen   

kl. 20.00 Teatret Møllens nyfortolkning af 

”Romeo og Julie”. Et ekstra tilbud  

(se bagsiden for mere information). 

Lørdag den 13. juni  
kl. 09.30  Heldagstur med besøg i Christiansfeld, på 

Trapholt i Kolding og i Fredericia. 

 Christiansfeld: Historien om byen, kirken, 
Herrnhuterne og den gamle grænse.  

 Trapholt: Udstillingen ”Grænseløse Sting”  
 Fredericia: Historien om fristaden og de 

reformerte. Vi ser Christianskirkens nye 
port af kunstner Bjørn Nørgaard.  

 
kl. 18.00  Hjemkomst og middag på egen hånd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

Søndag den 14. juni  
kl. 10.00  Festgudstjeneste i Domkirken i 

anledning af 100 året for 

Genforeningen ved biskop Marianne 

Christiansen 

kl. 11.45 Kirkefrokost i Latinskolen  

Kort afrunding af kurset over en kop 

kaffe. – For dem, der måtte være 

interesseret i det, er der mulighed for 

at fortsætte dagen med selv at køre til 

Skibelund Krat, hvor der er Folkefest 

med Genforeningstema.   

 



 

 

     Praktiske oplysninger 
             Se det detaljerede program på www.Haderslevstift.dk  

 

      Sted: Den Gamle Latinskole, Domkirkepladsen 3 – 6100 Haderslev  

NB. Undervisningslokalet ligger på 1. salen  

   

      Pris: 1200 kr. for hele kursus (foredrag, heldagstur med entré, guiding og de nævnte 

måltider i programmet)  

      Deltagelse: Deltager du ikke på hele kurset gives der en reduktion på 300 kr. pr. hele dag/ 150 kr. 

pr. halve dag. (Tilkendegiv dette ved tilmelding)    

      Bemærk: Teatret Møllens: Romeo og Julie kan kursister tilkøbe for en særpris på 160 kr.  

(normal pris 260 kr.).  

 

      Overnatning: Man arrangerer egen overnatning på kurset  

 Til interesserede har Hotel Norden givet en særpris på værelser. Oplys ved booking 

aftalt særpris til Haderslev Stift – ring på 74 52 40 30.  

  3 overnatninger i standardværelse inkl. morgenmad til kr. 2.500,- (normalpris kr. 2985,-) 

3 overnatninger i udsigtsværelse inkl. morgenmad til kr. 3.100,- (normalpris kr. 3885,-) 

3 overnatninger i enkeltværelse inkl. morgenmad til kr. 1.900,- (normalpris kr.  2.475,-.  

 

      Kontakt:  Kursusleder Bent Andreasen  

  Mail: bean@km.dk Tlf. 51 85 47 97  

      Tilmelding: www.Haderslevstift.dk/tilmelding (udfyld tilmeldingsblanket)  

eller ring på Tlf. 74 52 20 25 (oplys tilmelding til sommeruniversitet) 

 

      Arrangør: Teologi for voksne I Haderslev Stift i samarbejde med Folkeuniversitet Haderslev  

 

http://www.haderslevstift.dk/
mailto:bean@km.dk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjeYchtrZyS8PgVbGr1nh_dszZFeK88uHQoYNCMAyfcukmQQ/viewform

