Sogneaftener i Lind Sognehus
efterår 2019
Torsdag den 5. september kl. 19.30:
Rita Knudsen, forfatter og kendt fra tv-udsendelserne “Da Aage forsvandt” og “Rita
og Aages sidste dans.”
”Da Aage forsvandt”
Rita Knudsen fortæller denne aften om livet som pårørende til en ægtefælle med
sygdommen Alzheimer Demens. Hun kommer både ind på, hvordan man kommer
igennem forløbet uden at “tabe” sig selv, og hvordan man bevarer kærligheden på
trods af sygdommen, og også om hvordan man kan forberede sig på det. Hun fortæller om de erfaringer, hun har gjort sig undervejs i håb om, at det kan hjælpe andre i
samme situation. For andre mennesker kan drage fordel af hendes erfaringer som
pårørende – både de ting, hun fandt ud af virkede og de ting, der ikke virkede. Selvom Alzheimer rammer forskelligt, kan hendes erfaringer sagtens tilpasses andre. Rita
Knudsen har skrevet bogen ”Da Aage forsvandt.”

Torsdag den 3. oktober kl. 19.30:
Erik Lindsø, forfatter og kulturjournalist og en af landets mest efterspurgte foredragsholdere og fortællere.
”Livsglædens nødvendighed. Om kunsten at være en glædesspreder”
Livsglæden er det, der gør livet levende. Livsmod er det, som man løbende får sat ind
på sin glædeskonto. Foredraget sætter ind på fælleskontoen! ”Erik Lindsø har samlet
på historier om glædesspredere og skrevet en hel bog om dem. ”Det var derfor, jeg
begyndte at gå med hat, så jeg kan tage den af, når jeg møder dem,” lyder det fra Erik
Lindsø. Som han siger: ”Nogle skaber glæde, hvor de går – andre når de går. Det er de
sidste, der har behov for, at en glædesspreder kigger forbi.” Foredraget bygger på
bogen – et muntert, livgivende foredrag, et mentalt kurbad. Om glæden spændt ud
mellem livskraften og købekraften – om forskellen på lykken og glæden.

Torsdag den 7. november kl. 19.30:
Jesper Birkler, fængselspræst i Enner Mark Fængsel ved Horsens.
”Mennesker, jeg har mødt, som ændrede mit liv”
Det er ikke kun dig selv og dine egne beslutninger, der får betydning for din livsbane
og dine holdninger. Under et møde, i skolen, på arbejdspladsen, på en rejse – i mange
sammenhænge – møder du mennesker, som kan ændre dit liv og din opfattelse i markant retning, ofte uden at du i situationen er bevidst om det. I foredraget fortæller
fængselspræst Jesper Birkler om mennesker, han har mødt lige fra ungdommens dage og til nu – mennesker, som har fået afgørende betydning for hans holdninger og
livsforløb. Personkredsen tæller såvel ”de stille i landet” som mennesker, der er
kendt i offentligheden. Der vil til sidst være mulighed for at stille spørgsmål og indlede en samtale på baggrund af foredraget.

Vel mødt – hilsen fra sogneaftensudvalget!

Sogneaftener i Lind Sognehus
forår 2020
Torsdag den 6. februar kl. 19.30:
Erik Sommer, musikpædagog, komponist, organist, instruktør ved korstævner for
både voksne og børn og en efterspurgt foredragsholder med fortælling og sang.
”Den, som mærker, at græsset gror”
Denne sogneaften er et højskoleforedrag med sange og fortælling om historierne bag
sangene, om begivenheder og folk, der gennem årene har haft noget på hjerte; anekdoter og kommentarer til den tid, vi kender, og tanker om det, der kommer. Højskolesangbogen er historie og poesi og en samling værdifulde beskrivelser af, hvad der er
væsentligt, og som har værdi for os som mennesker. Den, der synger, er aldrig alene,
og når man hører noget sammen, kommer man til at høre sammen. Som påskønnelse
for sit mangeårige arbejde med musik og undervisning har Erik Sommer modtaget
Nutzhorns Legat, Ringkøbing Amts Musikpris, Den Folkelige Sangs pris og senest Kristeligt Dagblads Kulturpris.

Torsdag den 5. marts kl. 19.30:
Ronald Risvig, præst i grundtvigsk valgmenighed, forfatter og en erfaren fortæller
med et glimt i øjet og noget på hjerte.
”Humor og evangelium – i Matador og vores liv”
Humor er en alvorlig sag. Det er derfor, vi griner – ellers kunne vi ikke holde os selv og
livet ud. Og vi spejler os i hele det korsbækske persongalleri og deres mange fortrædeligheder – hvor humoren løber som en rød tråd gennem hele serien. En humor som
vi også kender fra bl.a. Storm P og Victor Borge. Her oplever vi humorens forløsende
kraft, der i sit væsen er beslægtet med evangeliet. Om bog og foredrag er der bl.a.
sagt flg.: På en overbevisende og ret så fængslende måde evner Risvig at gøre opmærksom på såvel de alment menneskelige som de kristne grundfortællinger hos
mange af personerne i Korsbæk.

Torsdag den 2. april kl. 19.30:
Helle Skaarup, forstander på Løgumkloster Refugium.
”Altid allerede elsket – set fra sidelinjen”
Denne titel er udgangspunktet for Helle Skaarups fortælling om sit liv med musiker og
forfatter Peter Bastian og hans møde med kristendommen. "Vi fik 7 år sammen, og
jeg vil gerne dele ud af alle de gaver, som jeg fik gennem mit møde og ægteskab med
Peter," siger Helle Skaarup. Undervejs i foredraget kommer vi omkring meget mellem
jord og himmel og får en fortælling om, hvordan hun og Peter Bastian sammen fandt
troens sprog. Titlen er en henvisning til Peter Bastians selvbiografiske bog "Altid allerede elsket", som han skrev kort før sin død, og som handler om hans sidste leveår
som en slags fortsættelse på bogen "Mesterlære". Bogen fokuserer blandt andet på,
hvordan han er kommet til en forsoning med sig selv.
Efter kaffen afholdes generalforsamling.

Vel mødt – hilsen fra sogneaftensudvalget!

