
GIVER DET MENING? 
 

Sommeruniversitet 2019 i Haderslev 

13. – 16. juni 2019 

i Den gl. Latinskole, Domkirkepladsen 3, 6100 Haderslev 

 

Kurset henvender sig til alle med interesse for tilværelsens store spørgsmål 

belyst med teologiske, filosofiske og litterære vinkler. 

 

Mød blandt andre lektor Birgitte Graakjær Hjorth, forfatter Jens Smærup Sørensen, 

højskoleforstander Anders Fogh Jensen og biskop Marianne Christiansen.  

For anden 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 lever i en verden, der på mange måder er i opbrud og er mere 

kompleks end i tidligere tider, hvor mange ting var givet og fastlagt – på godt og ondt! I 

dag lever vi med mange skift og flere brud og opbrud, både når vi ser politik og 

samfundsliv og i menneskers personlige liv. Det gælder familieliv, erhverv, bosteder – og 

også, når det gælder tro og livssyn, er der en større spørgen og åbenhed - og en 

mangfoldighed og kompleksitet.  

”Alt forandres”, skulle filosoffen Heraklit allerede have sagt for 2.500 år siden – og 

hastigheden, hvormed det sker, er mangedoblet siden…  

PROGRAM 

Torsdag den 13. juni  

kl. 14.00  Ankomst og kaffe  

kl. 14.40  Velkomst ved kursusleder Bent Andreasen 

kl. 15.00 Lektor Birgitte Graakjær Hjort: Et meningsfuldt liv 

Åbningsforedrag med en teologisk vinkel på temaet: Vi lever i 

en oplevelses- og evalueringskultur – en tid, hvor vi jagter 

højdepunktsoplevelser og nødigt vil gro fast i det 

rutineprægede. Vi bliver fortalt, at det er vigtigt at træffe de 

rigtige valg for at få mest muligt ud af livet. Det gælder både 

arbejdsliv, familieliv og fritid. Men skal alting udvikles og 



gøres bedre? Er det forbudt at stå stille og ikke leve i konstant forandring og 

personlig udvikling? Tænk hvis vi går glip af det vigtigste, hvis vi altid er på vej 

til noget nyt, større, bedre, anderledes? Tænk hvis vejen til et meningsfuldt liv 

bl.a. består i at træffe såkaldte forkerte eller dårlige valg og erfare, at det går 

alligevel. 

Hvad har den kristne tilværelsestydning at sige ind i det? 

kl. 18.00 Middag i Latinskolen  

kl. 19.30 Biskop Marianne Christiansen: Derfor giver 

det mening at synge sammen… 

Introduktion til hvad dét at synge sammen gør ved 
os. Vi skal synge et udvalg af sange og salmer, 

kendte og nye. 

 

Fredag den 14.  

kl. 9.30 Morgensang i Domkirken ved Bent Andreasen 

kl. 10.00 Højskoleforstander og filosof Anders Fogh 

Jensen: Giver det mening? – Om 

meningsvanskeligheder i en tid i forandring. 

Vi har længe vidst, at vi ikke kunne slå søm i en 

solnedgang, men solnedgangen har dog det over sig, 

at den kommer igen på en ny måde hver morgen, og 

at vi på den måde godt kan give slip på den og alligevel få den 

tilbage. 

At vores tid er i forandring betyder ikke bare, at verden er ved at 

blive en anden og derfor ikke kan holdes fast med søm. Det betyder 

også mere radikalt, at vi ikke kan belave os på gentagelsen, som vi 

kan med solnedgangen. Derfor bliver forsøget på at finde stabil 

plads i vores tid også et håbløst forehavende. Og denne håbløshed 

kan let følges af en meningsløshed, hvis ikke man forstår sig på 

forandringerne. 

Anders Fogh Jensen vil i dette foredrag komme ind på, hvad vi kan 

forstå ved mening, og hvad det bliver vigtigt at holde fast i for, at 

meningsløsheden ikke melder sig. For som filosoffen Ludwig 

Wittgenstein skrev, så mærker man løsningen på livets problem af 

dette problems forsvinden. Og det gælder også meningsproblemer. 

 



kl. 12.00 Frokost  

kl. 14.00 Jens Smærup Sørensen, forfatter:  

Den tabte og den genfundne mening… 

Med udgangspunkt i sit forfatterskab vil Jens 

Smærup Sørensen fortælle historien om en 

traditionel meningsfuldhed, som med 

bondekulturens ophør gik tabt. Den blev afløst 

af en forbrugsrus, og på nye betingelser søges meningen nu 

genvundet.        

Kl. 16.30 Byvandring ved domprovst Torben Hjul Andersen 

 Købstaden Haderslev ligger mellem fjord og Dam, og der er værnet 

om gamle huse og gademiljøer. Gennem denne byvandring vil vi 

have fokus på de historiske og kirkelige omvæltninger, som i mange 

henseender har Haderslev som omdrejningspunkt - her i 

grænselandet. Vi får bl.a. en unik mulighed for at se Præsteskolen, 

som er Nordens første lutherske præsteskole. 

kl. 18.30  Middag i Latinskolen  

kl. 20.00 Friaften med mulighed for at benytte sig af et af byens kulturtilbud, 

f. eks. på det lokale Teatret Møllen. (man vælger og køber selv)  

 

Lørdag den 15. juni   

kl. 9.30  Heldagstur til Slesvig og Flensborg  

 
 Med bus kører vi til St. Petri, den 

prægtige og rigt udsmykkede 

Domkirke med bl.a. Brüggemans store 

altertavle. Derefter besøger vi Gottorp 

Slot, spiser medbragt frokost og har 

mulighed for at se på den historiske 

del eller på moderne kunst, bl. a. Nolde og Barlachs værker. På 

hjemvejen besøger vi Flensborg og Den danske Kirke med kunst af 

Bjørn Nørgaard. Og vi hører om afstemningen i 1920 og om de 

danske menigheder og skoler syd for grænsen. Der serveres 2 x 

kaffe med brød på turen. Frokost står man selv for. Hjemkomst ca. 

17.30 Derefter friaften og middag på egen hånd.  

 

 



Søndag den 16. juni  

kl. 10.00  Gudstjeneste i Domkirken ved domprovst Torben Hjul Andersen 

kl. 11.30 Kirkefrokost i Latinskolen  

Efterfølgende samtale om gudstjenesten, en kort evaluering og 

afrunding af kurset. 

 

Prisen for hele kurset er 1200 kr., der dækker: foredrag, koncerter, 

heldagstur med entré og guidning samt alle de i programmet nævnte måltider.  

Overnatning: Bemærk at man selv sørger for overnatning. For de, der ønsker 

hotelovernatning har vi fået en særpris på Hotel Norden, der ligger få 

hundrede meter fra Domkirken. (Ring 7452 4030 – og oplys særpris til 

Haderslev Stift). Tilbud gælder så længe der er ledige værelser. 

3 overnatninger i standardværelse inkl. morgenmad til kr. 2.400,- (normalpris kr. 

2985,-) 

3 overnatninger i udsigtsværelse inkl. morgenmad til kr. 3.000,- (normalpris kr. 

3885,-) 

3 overnatninger i enkeltværelse inkl. morgenmad til kr. 1.800,- (normalpris 

kr.  2.475,-.  

 

Arrangør: Kurset er arrangeret af: 

Teologi for Voksne i Haderslev Stift 

i samarbejde med Folkeuniversitet Haderslev 

Spørgsmål om kurset kan rettes til; kursusleder Bent Andreasen på 

bean@km.dk tlf. 51854797 

Tilmelding på www.haderslevstift.dk/tilmelding 

 

 

mailto:bean@km.dk
http://www.haderslevstift.dk/tilmelding

