
Kirkehøjskolen  
på Bornholm 
Lidelse og det kristne håb. 

Foredragsrække  

i foråret 2023 

Kirkehøjskolen på Bornholm 

Vi udbyder kurser og foredragsrækker 
med bibelske, etiske og kirkehistoriske 
emner. Vi undersøger de spørgsmål, 
der opstår i mødet mellem samfund og 
kristen tro. Vi rejser de store spørgs-
mål med forankring i Bibelen og 
den lutherske bekendelse.  

 

Pris:  

Alle fire arrangementer koster kr. 175,-  
incl. kaffe, te og rundstykke. Et enkelt 
arrangement koster kr. 50,-   

 

Tilmelding:  

Kan ske ved at møde op til foredrage-
ne. Eller på mail til: elm@elm.dk 

Telefon: 5695 9680 

Betaling: MobilePay, 428074 

Mrk. Kirkehøjskolen 

Evangelisk Luthersk Mission står for 
administration af Kirkehøjskolen på 
Bornholm.  

 

 

Adresse: 

Zahrtmannsvej 42 i Rønne. 

(indkørsel fra Paradisvej) 

 

Program: 

09:00  Kaffe/te og rundstykker 

09:30  Velkomst og introduktion  

Foredrag (1. del)       

15 minutters pause 

 Foredrag (2. del)  

Ca. 11:30 spørgsmål og dialog i 

forlængelse af foredragene 

12:00 Tak for i dag 

 

 

 

Foredrag med kompetente undervisere,  
der går et spadestik dybere.  
Kirkehøjskolen er åben for alle.   
 



Torsdag d. 23.3. 2023  
9:00—12:00 
 
 
Misbrug—selvforskyldt  
eller påført lidelse?   
 
Dan Månsson 
Teolog, landsformand Blå Kors 

Danmark og sjælesørger i Agape 

 

Misbrug af mennesker, af medi-

cin, alkohol og euforiserende 

stoffer har lidelsens fortegn. Mis-

brug rammer urimeligt mange: 

misbrugeren, ofrene, de pårøren-

de og omgivelserne. Med afsæt i 

erfaringer fra diakoniens verden 

tales om den erfarede lidelse for-

årsaget af misbrug og måder at 

møde de misbrugsramte med tro, 

håb og kærlighed. 

Torsdag d. 23.2.  2023    
9:00—12:00 
 
 
Når livet gør ondt 
 
 
Ellen Esmarch Pedersen 
Cand. mag. Tidl. gymnasie- og 
højskolelærer Nu: Samtaletera-
peut og foredragsholder 

 

Når livet gør ondt, er det, fordi vi 
har slået os på noget eller mødt 
noget svært. Hvordan forstå sig 
selv og sine reaktioner, når man 
er ramt? Hvad kan være til hjælp 
i håndteringen af det, og hvad 
har Gud at sige os, når livet gør 
ondt? 

Torsdag d. 9.2. 2023       
9:00—12:00 
 
 
Menighed i en udfor-
drende tid  
 
Manuel Vigilius 
Kommunikationschef i COWI 

 

 

Kommer der ikke snart nogle go-
de nyheder? 
I Vesten går kirken tilbage, og tro-
en presses af sekularisering og 
indre forfald. Alting flyder, 
og fremtiden ser dyster ud. Allige-
vel er der grund til både håb og 
handling.  

Torsdag d. 9.3. 2023     
9:00—12:00 
 
 
Hvor er Gud? 
 
 
Leif Andersen 
Forfatter, Cand.Theol. Lektor/
Førsteamanuensis, på MF I Århus 

 
 
Hvor er Gud? Bibelen påstår, at 
Gud er overalt. Men hvad laver 
han så? 
Der var ikke megen styrke i troen 
på en allestedsnærværende Gud, 
hvis han var tavs eller grusom 
eller passiv. Hvordan kan vi så 
genfinde tilliden til Guds kærlig-
hed, når alt ramler? 

Kirkehøjskolen ledes af en arbejdsgruppe nedsat af Evangelisk  
Luthersk Samråd på Bornholm. (ELSB)   
ELSB arbejder med tværgående tilbud om undervisning mm.  
for en række af øens sognekirker samt Bornholmerkirken,  
Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission  og Indre Mission. 


