MANDAG TIRSDAG
11-12
12.30
14.30
15.00
15.30
16.15
18.00
19.30

21.00
21.15

Ankomst og indkvartering (Kaffe på
kanden!)
Frokost
Eftermiddagskaffe
Velkomst og introduktion til
Virksund Kursuscenter
Troens første dilemma: Evas fristelse
v/ Claus H. Olsen
Gåtur i det skønne område omkring
kursuscenteret
Aftensmad
Modkultur som identitet.
Kristendommen opstod som
modkultur og har op gennem
historien ofte talt magten,
kulturen og tidsånden imod. Men
modkulturer har både styrker
og svagheder. Hvad gør det ved
mennesker og fællesskaber, når
de definerer sig som modkultur,
hvordan præger det deres syn på sig
selv, på andre, på sandt og falsk? v/
generalsekretær Johannes Baun
Aftenrefleksion v/ Claus H. Olsen
Aftenkaffe

Morgenmad
Morgensang og dagens ord v/ Elisabeth W. Olsen
9.15
Bibelhalvtime v/ Claus H. Olsen
9.45 Kaffepause
10.45 Kirke og kristen i en sekulariseret tid
-11.30 – Et anderledes folk - hvordan vi på
baggrund af NT og kirkens historie
skal se på den situation v/ professor
Asger C. Højlund
12.00 Frokostbuffet
14.30 Eftermiddagskaffe
15.00 Hvordan et anderledes folk?
-16.15 – og hvad det konkret betyder for det
at leve som kristen i dag v/ professor
Asger C. Højlund
16.30 Udflugt til Vor Frue Kirke i Skive.
Sognepræst Jesper Hornstrup fortæller om de berømte kalkmalerier.
18.00 Aftensmad
19.30 Mødet med det enkelte menneske
-20.45 i medvind, modvind og orkan med
udgangspunkt i Skurbyen i Aalborg.
Det enkelte menneske har værdi,
selv om det befinder sig på samfundets bund med ret til omsorg,
respekt og nærvær. Det dyrebare
liv findes, både hvor det lykkes, og
hvor det ikke lykkes v/ socialarbejder
Solveig Wagner
21.00 Aftenrefleksion v/ Claus H. Olsen
21.15 Aftenkaffe

ONSDAG

8.00

8.00

9.00

9.00
9.15
9.45
10.15
-11.45
12.00
14.30
15.00
-16.15
16.30
18.00
21.00
21.15

Morgenmad
Morgensang og dagens ord v/ Elisabeth W. Olsen
Bibelhalvtime v/ Claus H. Olsen
Kaffepause
Hvordan kan Bibelen være autoritet
for kristne i det 21. århundrede v/
stud.theol. Kasper Bergholt
Frokostbuffet
Eftermiddagskaffe
Er det problematisk at bekende Jesus
som konge i dagens Danmark? v/
stud. theol. Kasper Bergholt
Vi forbereder festaftenen
Festaften med middag, sang og
hyggelige indslag ved deltagerne.
Aftenrefleksion v/ Claus H. Olsen
Aftenkaffe

TORSDAG
8.00
9.00
9.15
9.45
10.15
-11.45
12.00
14.00

15.00
16.00

Morgenmad
Morgensang og dagens ord v/
Elisabeth W. Olsen
Bibelhalvtime v/ Claus H. Olsen
Kaffepause
Barnebarn af tiden – bekymringer for
næste generation set fra Afrika del I
v/ dr. theol. Finn Aasebø Rønne
Frokostbuffet
Barnebarn af tiden- bekymringer for
næste generation set fra Afrika del II
v/ dr. theol Finn Aasebø Rønne
Eftermiddagskaffe og afrunding på
Torvets Højskole.
Afrejse

HØJSKOLENS UNDERVISERE
Johannes Baun, generalsekretær ved Det Danske Bibelselskab,
cand. mag. i litteraturvidenskab og retorik.
Solveig Wagner, har i 20 år været socialarbejder ved Kirkens Korshær og Skurbyen i Aalborg.
Asger Christen Højlund, professor emeritus i dogmatik ved Menighedsfakultet i Aarhus.
Kasper Bergholt, stud. theol., ansat som bibelunderviser i Israelsmissionen.
Finn Aasebø Rønne. dr. theol, professor v/ Dansk Bibelinstitut i kirke-og missionshistorie,
korttidsmissionær hos Promissio.
Jesper Hornstrup er sognepræst ved Skive Kirke.

TORVETS HØJSKOLE

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Organisationerne bag TORVET i Aarhus: Israelsmissionen,
Promissio og Menighedsfakultetet
Naturskøn beliggenhed Virksund Kursuscenter er et meget smukt beliggende
kursuscenter, der drives af Luthersk Missionsforening. Det
ligger et stenkast fra Hjarbæk Fjord med en skøn udsigt ud over
vandet. Centret råder over skov, store græs- og strandarealer
med rige muligheder for at gå ture i området. Indkvarteringen
sker på værelser, der alle er med eget bad og toilet.
Adresse
Virksund Kursuscenter, Livøvej 5, Virksund, 7840 Højslev
Kursusledere
Elisabeth Wagner Olsen, folkeskolelærer på efterløn og
organistvikar. Tlf. 5124 3435, mail: elisabethwolsen@hotmail.com
Claus Henry Olsen, pensioneret sognepræst fra Boddum og Ydby
i Thy og sidst på Fur. Tlf. 2285 7513, mail: cho@cho.dk
Tilmelding og betaling Tilmeld dig og betal her: www.teologi.dk/tilmeld.
Oplys eventuelle særlige behov ift. kost, allergi eller andet.
Tilmeldingsfrist
5.9.2022
Priser
Eneværelse: 3.000 kr. pr. person. Dobbeltværelse: 2.600 kr.
pr. person. Opredt seng kan bestilles: 300 kr. Man kan bo i
medbragt campingvogn for 2.000 kr. pr. person. Toilet og bad på
centret. Medbring selv sengelinned og håndklæder.
Nærmere oplysninger
TORVET, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N, Tlf. 7356 124o, mail:
mf@teologi.dk

TROENS DILEMMAER
26.-29. september 2022 på Virksund Kursuscenter

Arrangører

Igen i år er det en særlig stor glæde at kunne byde velkommen til tankevækkende højskoledage på Virksund Kursuscenter ved Hjarbæk Fjord.
Vi har sat Troens Dilemmaer som overskrift i år. Mennesker har
altid oplevet at stå i dilemmaer, hvor et valg ikke er nemt eller givet
på forhånd. Hvordan finder den kristne kirke vej i et samfund, der i
tiltagende grad bliver sekulært både politisk, økonomisk og socialt?
Sammen skal vi følges ad gennem tre højskoledage, hvor vi opbygges,
dykker ned i historie og samtid, oplever kirkekunst, går en tur i det fri,
samtaler med hinanden og nyder stedets altid gode forplejning.
Velkommen til TORVETs Højskole 2022!
Elisabeth og Claus Olsen, værtspar

