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Kirkehøjskole 2020/21
Ølsted, Øster Snede, Korning og Løsning

Kom og vær med!
Alle er hjertelig velkommen
Kaffe og kage 50,00 kr.
Arrangører: Ølsted, Øster Snede,
Korning og Løsning sogne

BMPrint
2020

2

3

Løsning Kirkecenter
Mandag d. 19. okt. 2020 kl. 19.30
Vestergade 42 A, 8723 Løsning.

Kirkehuset Ølsted
Mandag d. 25. jan. 2021 kl. 19.30
Ny Kirkevej 14, 8723 Løsning.

Mødet med mennesker fra forskellige kulturer:
v: Ingeborg Kappelgaard
Jeg var fremmed i Afrika og i Rumænien på godt og ondt. Hvordan er det at være
fremmed i Danmark?
Hvordan møder vi de fremmede iblandt os? Hvilke udfordringer og glæder giver det?
Ingeborg Kappelgaard, cand.pæd. i kristendom, tidligere integrationslærer på LMH
og engageret i flygtningearbejde.
Har boet en tid i præsident Amins Uganda, i Tanzania og i Ceausescus Rumænien.
Gift med Arne Kappelgaard, præstekone på Nørrebro i 33 år, og har to voksne døtre.
Har skrevet bogen Rødder og Vingesus.

Løsning Kirkecenter
Mandag d. 16. nov. 2020 kl. 19.30
Vestergade 42 A, 8723 Løsning.
Årets Helt i 2010:
V: Ruth Brik Christensen
Ruth er uddannet pædagog og diakon, men har gennem de seneste år arbejdet som
soldaterhjemsleder og foredragsholder.
Én af Ruths vigtigste opgaver som soldaterhjemsleder har været at skabe rum for
menneskelighed med soldaternes glæder og sorger med lyttende ører. Desuden bagte
hun tonsvis af kager, bryggede spandevis af kaffe og skabte et hjem, hvor soldaterne
altid kunne komme og slappe af fra krigen. Det kristne værdigrundlag er bærende på
KFUMs Soldaterhjem og værdierne får en særlig dimension når livet og døden kommer tættere på soldaterne.
Ruth blev i 2010 kåret til ”Årets helt” af Jyllands-Posten og efterfølgende er bestselleren ”Ruth i krig” solgt i flere oplag.
Ruth var leder på soldaterhjemmet i Irak fra august 2006 til februar 2007 og i Camp
Bastion i Afghanistan fra maj 2008 til februar 2009. I foråret 2010 åbnede Ruth et
nyt KFUMs Soldaterhjem i MOB Price i Afghanistan i et telt, og senest i efteråret
2011 har Ruth været i Libanon som leder af KFUMs Soldaterhjem.

Musik bag tremmer:
v: Kirsten Saurus Mehlsen
Kirsten Saurus Mehlsen har i syv år arbejdet som musikmedarbejder i fængslet og
dirigerer tre forskellige fangekor, og hun fortæller i foredraget om, hvad musik kan
betyde, når man sidder i fængsel – Hun har pt. 3 fangekor.
Hun fortæller også om at være sammen med fanger, som afsoner straffe fra et par år
til livstid og forvaring, om hvordan det er at manøvrere på en arbejdsplads med maksimal sikkerhed, hvor fangerne er inddelt i grupperinger, der ikke må være sammen
med hinanden, og om at »så små frø« og se dem slå rod.

Øster Snede Missionshus
Mandag d. 01. mar. 2021 kl. 19.30
Ribevej 60, 8723 Løsning.

Hvordan passer man på sine nære relationer:
v: Annette Due Madsen
”Vi formes og skabes igennem samvær med andre. Fra vi bliver født til vi dør, er vi
afhængige af godhed og omsorg fra de nære relationer. Trivslen i hverdagen for såvel store som små afhænger af, hvordan vi behandler hinanden. Desværre er der
mange i vores kultur, som oplever sårbarhed og svære ting i forhold til deres nærmeste.
Anette er uddannet psykolog og familieterapeut. Stifter for Familieudvalg. Sammen
med sin mand, Jørgen, som er psykiater, har hun en brevkasse hver fredag i Kristelig
Dagblad.

