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JESUS
Der var ingen kristen kirke på jorden, hvis Jesus ikke havde levet! Men
så hører enigheden vist også op, for hvem var Jesus egentlig? Hvad
sagde og gjorde han? Og hvad ved vi rent faktisk om den Jesus, som
vandrede omkring i et fjernt land for to tusind år siden? Kan vi
overhovedet bruge begrebet og navnet Jesus Kristus i et moderne
menneskeliv og i givet fald: Hvad betyder Jesus for os i dag?
Vi har inviteret en præst, en forsker, en underviser og en kunstner til
at komme med hvert deres bud på nogle af spørgsmålene. Vi håber,
at mange vil tage imod indbydelse til at fordybe os sammen i kernen
af kristendommen, som har og har haft enorm betydning for vores
kirke, kultur og samfund.
[Forsideillustrationen er venligst udlånt af Arne Haugen Sørensen, der
udstiller i Thyholm Kirkecenter, mens Kirkehøjskolen afvikles.]
Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.30

Jesus i kunsten
Sogne- og korshærspræst Søren Nielsen, Holstebro
Det vrimler med Jesus-billeder i kunsthistorien, og
variationen og mangfoldigheden er stor. Søren
Nielsen, der gennem mange år har beskæftiget sig
med kunstformidling, fortæller på sin egen
subjektive måde om Arne Haugen Sørensens kunst
og viser værker af ham og andre kunstnere. Samtidigt kan der i
Kirkecenteret opleves en udstilling med en række værker af Arne
Haugen Sørensen.

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.30

Markus
Skuespiller Caspar Koch, Aarhus
Markus er dramatikeren, der med den kortest
mulige tekst giver den størst mulige handling.
Handlingen ligger ikke i selve teksten, den ligger
imellem linjerne, fuldstændig som et moderne
manuskript til et drama. Markus´ medie er
Fortællerens. Denne fortælling er en af de store fortællinger, som
bærer vores kultur. Vi har Odysseen, Biblen, Sagaerne for at nævne
nogle af de store fortællinger. Men Biblens fortællinger indeholder
desuden vores tro, og er derfor mere end blot og bart drama eller
fortælling.
Caspar Koch fremstiller centrale dele af evangeliets tekst og
kommenterer selv ind i mellem.
Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.30

Jesus set fra en forskers perspektiv
Lektor René Falkenberg, Aarhus Universitet
Det er småt med kilder om den historiske Jesus
uden for Ny Testamente. Faktisk kan vi kun grave
oplysninger frem om tidsperioden for hans død,
hans henrettelse ved Pontius Pilatus, hans bror,
Jakob, der efterfølgende ledede Jesusbevægelsen,
og hans titel som Kristus. Imidlertid har hans rolle
berøringspunkter med andre samtidige
kristusskikkelser, der kritiserer romerne eller
templet i Jerusalem. Dog beskrives Jesus ikke som

en Kristus, der omkommer i krig med romerne, men som en, der ved
sin død soner Israels synd. Om en sådan fortolkning går tilbage til den
historiske Jesus er et spørgsmål, der ikke lader sig besvare inden for
historievidenskabens rammer. Ikke desto mindre regner langt de
fleste forskere med, at der fandtes en tømrer fra Nazaret, der kom til
at præge to tusinde års verdenshistorie.
Torsdag den 23. april 2020 kl. 19.30

Jesus i salmer og musik
Sognepræst Mads Djernes, Nørremarkskirken, Vejle
Efter nadverindstiftelsen skærtorsdag står der i
Matthæusevangeliet: Og da de havde sunget
lovsangen, gik de ud til Oliebjerget. Således er det
bevidnet, at Jesus og hans disciple sang lovsange –
og vi synger stadig lovsange; ikke bare til Gud, men
også til Jesus. Og ligesom den bibelske Jesusfigur har været tegnet på
forskellige måder gennem tiden, er han blevet tydet på forskellige
poetiske måder gennem historien. Salmernes Jesusbillede er både
tekstligt og musikalsk meget varieret, og det vil denne aften forsøge
at beskrive. Nedslag i forskellige sproglige Jesusbilleder vil naturligvis
veksle med, at vi synger ældre og nyere salmer. Mads, der både er
uddannet organist og teolog, har bl.a. siddet i redaktionen af 100
salmer.

Praktiske oplysninger
Alle aftener i Kirkehøjskolen foregår i Thyholm Kirkecenter på
Nørregade i Hvidbjerg, Thyholm. Deltagelse er gratis, men kaffen
koster 20,- kr. Aftenerne, der afsluttes med Fadervor og aftensang,
forventes at slutte senest kl. 22. Kirkehøjskolen er arrangeret af
Menighedernes Fællesudvalg i Thyholm Pastorat.

