
 

 8. - 11. juni 2023 
 Den gamle Latinskole, Domkirkepladsen 3, 6100 Haderslev  
 

 

TEOLOGI FOR VOKSNE I SAMARBEJDE  MED FOLKEUNIVERSITETET HADERSLEV 

 

 HADERSLEV SOMMERUNIVERSITET 

      

 

 TEMA: HÅB OG HANDLING I EN KRISERAMT VERDEN 
  



Kurset er åbent for alle 

Kurset henvender sig til alle med interesse for tilværelsens store spørgsmål.  
Temaet søger at sætte nye vinkler op, som kan give deltagerne indsigt og udblik og belyse 
de store perspektiver i vores liv og vores tid.  
Her i 2023 vil vi tematisere håb og handling. Så vi ikke lammes af de kriser, som skyller ind 
over vores verden – den ene efter den anden. 

PROGRAM 
Torsdag den 8. juni 2023 

kl. 14.00  Ankomst og kaffe 

kl. 14.30  Velkomst ved kursusleder Bent Andreasen 

kl. 15.00   Bjørg Tulinius, journalist ved Kristeligt Dagblad:  

Temaforedrag: Håb og handling i en kriseramt verden 

Foredragsholderen har været med i udgivelsen af en bog, der 

med dette aktuelle tema lægger op til eftertanke, debat – og 

handling.  

Kl. 16.30   Koncert i Domkirken 

Soprandrengene i Haderslev Drengekor giver en præsentations-

koncert på en god halv times tid.  

kl. 17.30 Middag i Latinskolen  

kl. 19.00   ”Du spør mig om håbet” - billeder af håb i sange og 
kunst:  
Bent Andreasen introducerer et udvalg af sange, salmer og  
kunstens billeder, der rummer håb. 

 Fredag den 9. juni 2023: 

kl. 9.30   Morgensang i Domkirken ved Bent Andreasen 

kl. 10.00 Peter Aaboe Sørensen, universitetsadjunkt på idehist. ÅU:  

    Skabt til at begynde - Hannah Arendt og K. E. Løgstrup 

For såvel Arendt som Løgstrup gælder, at deres tænkning er bå-

ret af en grundlæggende glæde ved begyndelse. For Arendt vi-

ser det sig i de menneskelige handlinger og Løgstrup henlægger 

det til skabelsen. Det er foredragets hensigt at vise, hvorledes 

der hos begge tænkere altid er tale om muligheden af et håbe-

fuldt på ny. 

kl. 11.55 Fredagsparade ved Slesvigske Musikkorps 

kl. 12.15   Frokost 



kl. 13.30 Henrik Vestergaard Jørgensen, ph.d. og sognepræst i 

Taps, Hejls og Vejstrup. 

 Protest – som handling og som håb 

 Eftermiddagskaffe.  

Midt på eftermiddagen serveres kaffe og kage. 

Kl. 16.00  Byvandring med fokus på byens historie og kultur 

 Købstaden Haderslev ligger smukt mellem fjord og Dam og har 

et bymiljø, hvor der er værnet om gamle huse og gademiljøer. 

Torben Hjul Andersen tager os med på en byvandring til udvalg-

te steder. 

Lørdag den 10. juni 2023: 

kl. 10.00   Gudstjeneste i Domkirken ved domprovst Torben Hjul Andersen. 

kl. 11.45 Kirkefrokost i Latinskolen  

Med en kort samtale om gudstjenesten og en evaluering af kurset runder vi af 
over en kop kaffe. Vi slutter ca. kl. 13.30. 

 Fredag den 9. juni 2023 - fortsat  

kl. 9.30  Bent Andreasen: Introduktion til kunstneren Ejnar Nielsen  
og udstillingen på Vejen Kunstmuseum. 

Kl. 10.30 Bustur med besøg i Christiansfeld og på Vejen Kunstmuseum 

Først besøger vi Christiansfeld. Vi skal høre historien om den protestantiske 
by, der er grundlagt på fire værdier. Herrnhuterne etablerede sig her og deres 
tro formede såvel deres liv og virke som byplan og arkitektur.  Vi skal høre om 
stjernen, løsensbogen og honningkagerne og får lejlighed til at besøge Kirken og 
Søsterhuset m.m. Anna Svennesen er vores omviser. Vi spiser egen medbragt 
frokost. 
 

 
Om eftermiddagen besøger vi Vejen Kunstmuseum. Her skal vi se udstillin-
gen: Liv og død med værker af maleren Ejnar Nielsen. 
 
Ejnar Nielsen er en væsentlig dansk maler omkring år 1900. Han er symbolist og 
skildrer ærligt menneskelivet med sygdom, fattigdom og ensomhed. Udstillingen, 
der har fået flotte anmeldelser, har først været vist på Den Hirschsprungske 
Samling i København – og kan nu ses her i det sønderjyske.  
Hjemkomst ca. kl. 17.00 Derefter middag på egen hånd og friaften.  

Søndag den 11. juni 2023: 

 



Arrangør og henvendelse: 

 

Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev 

Tlf. 7452 2025 - mail:  kmhad@km.dk 

Pris og tilmelding: 
 
Pris: 

For hele kurset er 1300 kr. der dækker:  
foredrag, fuldt program, heldagstur med entré og guidning samt alle de i programmet 
nævnte måltider. 
 
Betaling:  

Senest 1. juni til reg.nr. 7915 kt.nr. 1237546 mærket ”Sommeruniversitet”. 

 

Overnatning:  

Bemærk - at man selv sørger for overnatning. For de, der ønsker hotelovernatning har vi  

fået en særpris på Hotel Norden, der ligger ca. 10 min. gang fra Domkirken.  

(Ring 74524030 – og oplys: aftalt særpris til Haderslev Stift).  

 

3 overnatninger i enkeltværelse inkl. morgenmad 2064 kr. (Normalpris 2589 kr.) 

3 overnatninger i standard dobbeltværelse inkl. morgenmad 2664 kr. (Normalpris 3099 kr.) 

3 overnatninger i dobbeltværelse med udsigt inkl. morgenmad 3264 kr. (Normalpris 3699 
kr.). Tilbud gælder så længe der er ledige værelser. 

 

Tilmelding snarest og senest 15. maj 2023 

via Haderslev Stifts hjemmeside: 
https://www.haderslevstift.dk/tilmelding fra marts 2023 

Via dette link  

eller scan denne Qr-kode: 

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 

 

Bemærk: 

Undervisningslokalet er  1. sal (med trapper). 

https://forms.gle/Wx2vyoC3Jka4PeX89
mailto:bean@km.dk

