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TIRSDAG 12. JUNI:

kl. 15.45: Christian Hjortkjær 
underviser i filosofi og sociologi 
 
Hvorfor blive inde, når alt håb er ude?  
I dag er der meget få ting, de unge ikke må,  
men der er utrolig mange ting, de skal. De 
skal få sig en uddannelse, leve sundt, leve 
længe og lykkeligt, og så skal de huske at nyde 
det. Hvad der var 68’ernes frisættelsespro-
jekt, er blevet den nye generations udmat-
tende krav, et ikke selvvalgt ideal, som derfor 
afføder skam og utilstrækkelighedsfølelse. 
Men der er håb, for ungdommen er samtidig dygtigere, mere arbejdsom og mere opsat på at gøre det 
godt, end generationen var før dem. 

Dagens program: 
kl. 14.00: Ankomst og indkvartering 
kl. 14.45: Velkomst  
Kl. 15.45: Åbningsforedrag 
kl. 17.45: Middag 
kl. 19.00: Foredrag

kl. 19.00: Anne-Cathrine Riebnitzsky 
forfatter til flere bøger, modtager af bl.a. Bog-
handlernes Gyldne Laurbær. 
 
Anne-Cathrine Riebnitzsky er to år om at skrive 
en roman, men alligevel er bogen oppe i tiden, 
når den rammer gaden. Mød en kvinde, der 
har en fortid som soldat i krigen i Afghanistan, 
og som i dag er en begejstret romanforfatter. 
Hvordan kom hun til at tro og hvordan påvirker 
det hendes hverdag? Hvordan bliver bøgerne 
til? Hvorfor skrive om en præst eller en inderligt 
troende muslim, der taler Taleban ret imod? 
Hvordan skrive om en voldelig og ustabil op-
vækst, når ens mor stadig er i live. Og hvad  
siger Gud til det? 

Et væld af områder falder ind under begrebet 
”tidsånd”. Vi kan forholde os til tidsånden, men 
vel næppe gøre os fri af den? Vejle Provsti og 
Haderslevs Stift inviterer sammen til tre spæn-

dende dage, hvor vi vil diskutere, reflektere og 
’skrutinere’ emnet med det flertydige spørgs-
mål:
Er du begejstret for tiden?

kontekst, miljø, stemning, værdier, etik, ”vindretning”, medier, landvindinger…



ONSDAG 13. JUNI

Dagens program: 
kl. 7.30: Morgenmad
kl. 8.15: Andagt v/ Dorte Volck Paulsen
kl. 8.30: Foredrag
kl. 10.00: Kaffe
kl. 10.30: Foredrag 
kl. 12.00: Frokost
kl. 13.30: Sangtime v. biskoppen 
kl. 14.30: Kaffe
kl. 15.00: Foredrag
kl. 18.00: Festmiddag
kl. 21.00: Revy
kl. 22.00: Dans til levende musik

kl. 10.30: Henrik Højlund, sognepræst og forfatter 
Den, der gifter sig med tidsånden, bliver snart enke 
Henrik Højlund er forhenværende formand for Evan-
gelisk Luthersk Netværk og gennem 17 år præst i Løs-
ning og Korning sogne i Hedensted Provsti, indtil han 
for kort tid siden Kingo-Samuel Pastorat på Nørrebro.  
Henrik Højlund er kendt for at tilhøre den kirkelige 
højrefløj og at være en ivrig debatør i mange aktuelle 
spørgsmål. 

kl. 8.30: Niels Grønkjær, valgmenighedspræst i 
Vartov, dr.theol og forfatter 
Tiden æder sine børn. Det er en gammel opfattel-
se, som har haft mange moderne fortalere. Hvis 
mennesket skulle undgå tidens trussel, måtte det 
enten søge bistand fra rummet/stedet, eller det 
måtte sætte sin lid til noget uden for tidens række-
vidde: noget ’åndeligt’, noget ’evigt’.  
Heroverfor peger foredraget på tidens positive  
betydning. Mennesket lever ikke alene i tiden;  
det lever tiden. Evighed og ånd er ikke adskilt fra  
tiden. Ved ånden fuldbyrdes menneskets livstid. 
Det er forbundet med verden, selv den nuværende.
 
Foredraget udspringer af Niels Grønkjærs bog ’Det 
nye menneske. Efter naturalisme og eksistentialis-
me’ (Forlaget Eksistensen, 2017), navnlig kap. 5 om 
Tid og det afsluttende kapitel om ’Livets mening’.

kl. 15.00: Hans Jørgen Schanz, professor, forfatter  
og foredragsholder  
Ånd, dannelse og fællesskab  
Hans-Jørgen Schanz er professor i idéhistorie siden 
1992 ved Aarhus Universitet. Har bl.a. udgivet  
’Modernitet og religion’ (Aarhus Universitets Forlag, 
2008) og ’Ånd’ (Forlaget Klim, 2017). De tre størrelser 
vil i foredraget blive sat i forhold til hinanden og det 
vil blive vist, at hvis ånd mangler, går det voldsomt ud 
over denne treenighed.



 
Årets arrangør: Vejle Provsti

det praktiske:
hvor:  mommark handelskostskole - business college syd, mommarkvej 374, 6470 sydals 
hvornår: 12. - 14. juni 2018 
tilmelding:  senest 20. maj på www.haderslevstift.dk/tilmelding
pris:  gratis - betalt af stiftsbidraget

Dagens program: 
kl. 8.00: Morgenmad 
kl. 9.00: Andagt v. biskoppen  
kl. 9.15: Biskoppens hyrdetime  
incl. orienterng fra udvalgene 
kl. 10.30: Afrejse

TORSDAG 14. JUNI


