
Foredraget kommer gennem de største temaer i 
livet: tro, tvivl, ondskab, angst, sorg og glæde. 
Kathrine Lilleør har fået indsigt og visdom fra den 
klogeste litteratur hun kender. Først og frem-
mest er det evangeliernes fortællinger, men hun 
henter også hjælp hos H.C. Andersen, Strindberg 
og Kirkegård til at tolke, hvad kærlighed er.

Kathrine Lilleør er sognepræst i Sankt Pauls Kirke 
i Nyboder, hun har en ph.d. i en afhandling om 
H.C. Andersen, er landskendt for sine kommen-
tarer, DR- og onlinegudstjenester samt sit forfat-
terskab, der tæller adskillige bestsellere.

Vi køber børnebibler i massevis og giver dem til 
vores egen familie og familier, som har kontakt 
med kirken, men hvad er egentlig indholdet og 
det gode budskab i disse mange børnebibler? 

Hvem er Gud? Hvad er det gode liv? Hvad er 
menneskers forpligtelser? Hvad er kirke? 

Det er store og komplicerede spørgsmål i Bibelen 
og kristendommen i det hele taget, og det bliver 
ikke mindre komplekst, når målgruppen er børn. I 
dette foredrag skal vi se, hvordan nutidige børne-
bibler tager livtag med de store spørgsmål. 

„Kærligheden sætter fri“ Børnebibler: 
„Gud, mennesker og 
andre store spørgsmål“

Udflugt til Viborg med 
guidet besøg i Domkirken, 
Skovgaardsmuseet og 
Søndermarkskirken med 
Hærvejstæppet
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Tilmelding og betaling
senest 29. maj
Carsten Thomsen / 2076 6881
Neshøj 33, 9000 Aalborg
E-mail: cwt@dbs.dk

Pris for hele ugen 3.750 kr. Tillæg for 
enkeltværelse 750 kr. Sammen med 
tilmeldingen indbetales depositum 750 kr. 
til konto nr.4368 13365083. 
Restbeløb betales senest 29. maj.
OBS!: Sommerhøjskolen har fået nyt 
kontonummer.
Depositum tilbagebetales ikke.

Torsdag10.30 / Foredrag

Kathrine Lilleør
ph.d. og sognepræst i 

Den danske Folkekirke

Fredag10.30 / Foredrag

Louise Heldgaard Bylund
Ph.D. Videnskabelig Assi-

stent på Aarhus Universitet

Onsdag  9.00 / Udflugt

Værksteder
• Præstens værksted / Bente Højris
• Garn-Cafe for mænd og kvinder/ Lisbeth Orbe
• It-Cafe / Aage Nielsson
• Male og tegne / Gudrun Knudsen
• Havevandring / besøg i Peter Knudsens vingaard
• Vandretur / Annette Jensen
• Gå-Banko / Annette Jensen
• Quilling / Rigmor Nielsen
• Hjælp til at finde ind i lydbøger / Gitte Abildgaard
• Krolf og Petanque  
• Vinsmagning / Jens Færløv
• Bogcale / „Lenni Margot“ 
     af Marianne Cronin / Eva Iversen
 • Golf / Jens Færløv
• Kanotur på åen / Birgit Hebbelstrup
• Spørgsmål til advokaten / Mogens Hebbelstrup
• Blomster og planter / Gertrud Hylleberg
• Organisering af festaften
• Udflugt til Genbrug / Sinne Christensen
• Dialog om 2. verdenskrig / Bent Hylleberg

Viborg Domkirke

Skovgaardsmuseet

Hærvejstæppet



„2. verdenskrig 
- indblik i hvordan Baptist-
samfundets ledelse 
og menigheder handlede“

Paktiske Oplysninger

Gudstjeneste
Søndag 3. juli /10.00 

- holdes på Skolen 
sammen med 
Vaarst Baptistkirke, 
incl. kirkekaffe

Søndag15.30 / Foredrag

HenningToft Bro
cand.theol 

Biskop Emeritus

MEDARBEJDERSTAB

Medarbejder
Birgit Hebbelstrup

Tlf. 2168 7416

Medarbejder
Alice Bak-Jensen

Tlf. 2688 8470

Præst
Bente Højris

Tlf. 4143 4244

AFTENPROGRAMMER
Lørdag: Velkomstaften
Søndag: „En sund sjæl i et sølle skrog“ / 
Komiker Leif Fabricius
Mandag: „Ord og toner i fugleperpektiv“ / 
Birthe Aarup, Elly Hansen og 
Hans Henrik G. Larsen
Tirsdag: „Vi synger kirkens historie“ / 
Vibeke Dalsgaard, Alice Bak-Jensen og 
Karin Færløv
Onsdag: Vi synger og spiller brætspil
Torsdag: „Livet er ikke det værste man har“ / 
Ole Sloth Trio
Fredag: Festaften

Medarbejder
Karin Færløv

Tlf. 2819 1929 

Mandag10.30 / Foredrag

Helle Jessen
Foredragsholder

Tirsdag10.30 / Foredrag

Bent Hylleberg
cand.theol, forfatter og 

tidl. rektor ved Baptisternes  
teologiske Seminarium

„Døde forældres klub“

Baptistkirkens repræsentant
Vibeke Dalsgaard

Tlf. 2262 8839

Kasserer
Carsten Thomsen

Tlf. 2076 68 81 

 „På vandretur fra 
Thyborøn over Hjerm, 
Nykøbing Mors, Aalborg 
og nu tilbage ved 
rødderne“.
Det er fortællinger fra en havvendt kyst med 
indlagt fællessang på både rigsdansk og dialekt 
samt muntre og eftertænksomme historier fra et 
rigt arbejdsliv i Folkekirken.

Helle Jessen er medstifter af Døde Forældres 
Klub, som også er en podcastserie. I en af disse 
podcasts medvirker Helle Jessen med sin historie 
om, hvordan hun som 14 årlig mistede både sin 
mor og sin far, da hendes far slår hendes mor 
ihjel.
”Min mor døde, og min far så jeg for sidste gang, 
da han blev ført ind på bagsædet af en politibil. 
Det skete på samme dag i 1971 i Redsted på 
Mors”. 

En skelsættende begivenhed. Helle Jessen 
fortæller om hvordan hendes liv efterfølgende 
blev - på trods.
Hvordan hun måtte klare livet alene som 16 årig 
- om fortielse, om skam og om skyld der stadig 
ligger i familien.

Vi kan ikke bringe de døde tilbage til livet, men vi 
kan insistere på at tale om dem. Tale om hvordan 
det er at miste en forælder alt for tidligt i livet. Om 
traumet, ensomheden, berøringsangsten og den 
hjemløse kærlighed.

Omkring 1940 bestod Baptistkirken af 35 menig- 
heder med 7.000 medlemmer foruden godt og 
vel 12.000 børn og unge, der skulle forholde sig 
til nazismen. Foredraget handler om, hvad le-
delsen vidste om Hitlers oprustning før krigen og 
hvordan menighederne blev vejledt efter besæt-
telsen. Samtidig belyser det også, hvilke hold-
ninger ledelsen ønskede at fremme, når evange-
liet skulle sætte sit præg på liv og hverdag. 

I anden del vendes perspektivet rundt. Det vil 
handle om, hvordan danske baptister reagerede 
i mødet med nazismen, hvor nogle gik i tyskernes 
tjeneste, andre sluttede sig til modstandsbevæ-
gelsen og få endte i tyske koncentrationslejre. 
Hvordan de fleste forholdt sig vil fremgå, når 
foredraget til sidst skildrer menighedernes en-
gagement efter tyskernes kapitulation. Efter fore-
draget bliver der tid til spørgsmål. 

Værksted:
- her giver Bent Hylleberg først et indblik i, hvor-
dan det stadigvæk er muligt at finde materiale, 
der belyser krigens tid – private breve, dagbøger, 
erindringer, billeder og meget andet. Herefter vil 
vi samtale om, hvem der husker hvad, og se på 
de ting, som kursisterne evt. medbringer.

Kontakttelefon under opholdet: Birgit 
Hebbelstrup 2168 7416 
Adresse: Rebild Efterskole. 
Himmerlandsvej 83, 9520 Skørping
Ankomst: Lørdag 2. juli fra kl. 15.
Afrejse: Lørdag 9. juli efter morgenmad
Har du spørgsmål til Sommerhøjskolen, 
må du meget gerne ringe til Birgit 
Hebbelstrup eller en af de andre 
medarbejdere.

Vi overholder gældende Corona regler og 
følger myndighedernes retningslinier – 
også i forhold til evt. aflysning

.

Tilskud:
Baptistkirken kan ved specielle forhold 
yde tilskud. Kontakt Vibeke Dalsgaard for 
yderligere oplysninger.

Sommerhøjskolen
arrangeres i år sammen med 
Baptistkirken i Danmark


