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Emeritikonvent 2.-5. december 2022 
Løgumkloster Refugium 

 

 

Fredag den 2. december 

15,00: Velkomst ved formanden, Nils Roland 

Foredrag ved universitetslektor Jakob Wolf 

Er Gud kærlighed? Job og Løgstrup 

Job og Løgstrup er begge enige om, at det onde skyldes Gud og ikke mennesker. Job er uden skyld 

i alle de lidelser og ulykker, der rammer ham. Han afviser eftertrykkeligt vennernes opfattelse af, 

at han selv er skyld i ulykkerne, der skulle være straf for hans synd. På samme måde afviser 

Løgstrup, at menneskets synd er skyld i alt det onde. Om også vi alle var helgener, så ville det onde 

og lidelsen findes på jorden. Spørgsmålet, om Gud er kærlighed, er et ægte og nærgående 

spørgsmål. 

17,30 Aftensang i kirken 

18,00 Middag 

19,30 Foredrag ved universitetslektor Carsten Bach-Nielsen 
 
De kirkelige retninger og deres kunst 

Kirkekunstens krise indtrådte med den pietistiske vækkelse i 1700-tallet. Man kunne tro, at 1800-

tallets religiøse vækkelser skabte nyt på det felt, men det gik trægt. Grundtvig brød sig ikke om 

billedkunst, men hans mange beundrere blandt Guldalderens kunstnere blev så inspirerede af 

hans forkyndelse, at de begyndte at omsætte den i billeder. Langsomt danner der sig en national, 

grundtvigsk præget kunst med Lundbye, Constantin Hansen, Dalsgaard og Skovgaardfamilien. 

Indre Mission lagde vægt på synderens selvindsigt. Af den mere internationale skole blev det Carl 

Bloch og Anton Dorph, der i deres malerier satte fokus på det følelsesmæssige, det psykologiske - 

og dermed blev hilst velkommen af Missionen. Det grundtvigske, mytologiske drama udfordredes 

således af en intens, indadvendt kunst. Omkring 1900 træder de moderne ungdomsbevægelser 

ind på scenen, og de allierer sig med et par kapable kunstnere, der ganske enkelt fordriver 

mennesket fra deres kunst. Tilbage står blot flotte, tomme rammer. Også det er en udfordring. 

Ikke mindst for realismen og modernismen, som i løbet af 1900-tallet overtager og transformerer 

arven fra den ældre vækkelsesprægede kunst. 
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Lørdag den 3. december 

8,15 Morgensang i kapitelsalen 

8,30 Morgenmad 

9,30 Foredrag ved universitetslektor Lone Fatum 

Ånd, kors og kærlighed 

Retfærdighed er for Paulus Guds væsen og virkemåde. Ved at lade Kristus dø på korset i stedet for 

syndere, har han gjort det muligt for syndere at opnå retfærdiggørelse og frelse ved tro på Kristus 

og hans døds betydning. I dåbens symbolske bad efterligner det syndige menneske Kristi død, 

frigøres fra sin synd og retfærdiggøres som et Kristustroende menneske.  
Kristustro er for Paulus en åndelig forvandling, som ophæver syndens og dødens magt, sætter den 

retfærdiggjorte i stand til i praksis at leve retfærdigt uden synd og derfor også kræver, at det sker. 

I sin fortolkning af Kristustro tænker Paulus dualistisk om modsætningen mellem kød og 

ånd. Eskatologisk om at leve i de sidste tider inden Kristi genkomst til dom. Og etnisk grænseløst 

om fællesskabet i Kristus mellem alle troende uanset race, status og køn. 

 

12,00 Frokost 

14,30 Eftermiddagskaffe 

15,00 Foredrag ved universitetsadjunkt Peter Aaboe Sørensen: 

”Skabelse som begyndelse – K.E. Løgstrup og Hannah Arendt” 

For såvel Løgstrup som Arendt gælder, at deres tænkning er båret af en grundlæggende glæde ved 

begyndelse. Løgstrup henlægger denne til skabelsen, og for Arendt viser det sig i de menneskelige 

handlinger, og det er foredragets hensigt at vise, hvorledes der hos begge tænkere altid er tale om 

muligheden af et håbefuldt på ny. 

17,30 Aftensang i kirken 

18,00 Middag 

19,30 Efter middagen causeri ved professor Lisbet Christoffersen: 
 
Om den retlige betydning af, at folkekirken er evangelisk-luthersk 

I denne efter middagen talk spørges til den retlige betydning af, at grundloven identificerer 

folkekirken som både evangelisk-luthersk og som folkeflertallets kirke. Spørgsmålet dukker op i en 

række forskellige sammenhænge. Her vil vi komme ind om, hvordan kravet kan spille ind i 

decorum sager. Vi skal tale om højesterets dom fra 2017 om 2012-liturgien for par af samme køn. 

Og endelig skal vi tale om dobbelt medlemskab af folkekirken og andre trossamfund. Der bliver 

IKKE anvendt power points og lignende. I stedet bliver der mulighed for samtale og spørgsmål, der 
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også trækker på jeres eksisterende viden. Forhåbentlig bliver det både interessant og fornøjeligt, 

så der er grundlag for en videre snak over et godt glas vin. 

 

Søndag den 4. december 

8,30 Morgenmad 

10,30 Højmesse i Løgumkloster kirke 

12,00 Frokost 

14,30 Eftermiddagskaffe 

15,00 Foredrag ved digter Mohammed Ayoub: 
 
Jeg bliver kun dansk hvis jeg griber ordet 
 

Oplev et indlevende og personligt foredrag, der, med udgangspunkt i digtsamlingen "Jeg bliver kun 

dansk hvis jeg griber ordet", giver et indblik i, hvordan livet, som flygtninge- og udlændingefamilie 

i Danmark, er. 

Hør historien om en libanesisk families flugt fra borgerkrig til et lille asylcenter i Bramming, hvor 

bombninger og guerillakrig ikke længere var hverdag. Hør om Mohammeds opvækst i et Danmark, 

hvor han forsøgte at balancere mellem kulturforskelle og finde ud af, hvem han var, når han aldrig 

rigtigt følte, at han var dansk eller arabisk nok. 

Foredraget følger digtsamlingens kronologi, hvor du tages med på flugten fra den libanesiske 

borgerkrig og hele vejen til dagen i dag, hvor alle mellemregninger beskrives ufiltreret, for at give 

en forståelse for, hvordan det faktisk er, når en familie omlægger hele sit liv og satser på Danmark. 

Ved at give dette indblik, håber Mohammed på at kunne bygge bro. Dette foredrag er for alle, om 

du kommer fra en familie, der kæmper samme kamp eller om du er nysgerrig eller ønsker at 

forstå. 

18,00 Middag 

19,30 Foredrag ved radiovært Christoffer Emil Bruun 
 
Da verden blev moderne og mennesket blev glemt. 
 

Med nedslag i en række af de store gennembrud i Europas åndshistorie siden midten af 1800-

tallet, kigger historiker, radiovært og trosredaktør i DR Christoffer Emil Bruun nærmere på, 

hvordan det moderne samfund er blevet til og hvordan vi kan forstå kritikken af det. Vi kommer 

blandt andre forbi Fjodor Dostojevskij, Georg Brandes, Henrik Pontoppidan, Bodil Koch, Tøger 

Seidenfaden og Patriarken Kirill på vores vandring gennem den nyere tids historie.  

 

 



4 
 

 

Mandag den 5. december 

8,15 Morgensang i kapitelsalen 

8,30 Morgenmad 

9,30 Foredrag ved kunstmaler Thomas Kluge 

Og mørket var i lyset, og mørket blev ved med at være der 

Som kristendommens centrale budskab har opstandelsen naturligt nok været et yndet motiv for 

kunstmalere igennem hele kunsthistorien. Men hvordan skildrer man et mysterium, som ingen så, og kan 

man overhovedet male Kristus?  

Vi følger maleren Thomas Kluges kamp med motivet igennem hans udvikling fra et billede af en 

mælkebøtte til ligklædet i Torino, som kommer på den altertavle i Bramdrup Kirke, som Kluge arbejder på i 

øjeblikket. Nok viser ligklædet et billede og så alligevel ikke, fordi det nærmest er et filmisk negativ. I sine 

tanker bag altertavlen har han vendt skriftstedet om “Lyset, der skinner i mørket, og mørket greb det ikke” 

til, at mørket bliver ved med at være der i en stadig kamp med lyset. 

 

 

 

Tak for denne gang! 

12,00 Frokost og derefter afrejse. 
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Praktiske oplysninger  

Alle foredrag afholdes i havesalen. Ægtefæller er velkomne. Der er trådløst netværk overalt på 

refugiet.  

Priser:  2.750 kr. pr. person på enkeltværelse med bad og toilet  

 2.450 kr. pr. person på dobbeltværelse med bad og toilet 

 2.450 kr. pr. person på enkeltværelse med håndvask 

I disse priser er efter bestyrelsens vedtagelse indeholdt 200 kr. pr. person som bidrag til udgifterne 

ved foredragene.  

Er man ikke medlem af Emeritiforeningen, er deltagelse i konventet betinget af indmeldelse i 

foreningen. Kontingentet er 200 kr. årligt.  

Medlemskab af Emeritiforeningen er betinget af, at man også er medlem af Præsteforeningen.  

Som tidligere meddelt alle medlemmer kan man tilmelde sig fra 1. januar, også selv om 

programmet ikke er kendt endnu. Det har mange gjort, og der er p. t. 14 på venteliste. Der er 

mulighed for 5 enkeltværelser i FUVs hus (uden bad, men med håndvask; der er bad på gangen). 

De to studielejligheder er desværre ikke til rådighed denne gang.  

Man kan deltage som hjemmeboende (eller andetsteds boende) mod at indbetale 200 kr. for 

foredragene og afregne for måltider med Refugiet. 

Tilmelding må ske inden 26. oktober til formanden, Nils Roland på mailadressen 

tilmelding.emeriti@gmail.com eller tlf. 24 96 85 65.  

Betalingen vil blive opkrævet omkring 1. november ved mail fra kassereren til de tilmeldte. 

Tilmelding er bindende efter betaling, hvis det ikke er muligt at afsætte pladsen til en anden.  

 

Husk at anføre dit medlemsnummer i Præsteforeningen ved indbetalingen! Medlemsnummeret 

skal bruges som grundlag for beregning af størrelsen af Præsteforeningens tilskud til mødet. 


