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Emeritikonvent 3. - 6. december 2021 
Løgumkloster Refugium 

 

 

Fredag den 3. december 

15,00: Velkomst ved formanden, Nils Roland 

Foredrag ved pastor, lic. theol.  Kim Arne Pedersen: 

 ”Otto Møllers genløsningsteologi” 

I sin samtid blev Otto Møller regnet for en folkekirkens gadedreng – en skribent, der ikke blot 

sagde sin mening rent ud, men også gav udtryk for, hvad han mente om andres teologi på en 

stødende måde. Men siden han døde i 1915, har hans berømmelse været støt stigende, og i dag 

betragtes han som en af det 19. århundredes betydeligste danske teologer, i selskab med 

Grundtvig, Kierkegaard og Martensen. I forelæsningen præsenteres Otto Møllers teologi med 

særligt henblik på genløsningslæren, hans selvstændige version af oldkirkens klassiske opfattelse 

af Kristi død og opstandelse til menneskenes frelse. 

17,30 Aftensang i kirken 

18,00 Middag 

19,30 Foredrag ved sognepræst Sten Hartung: 
”Ikonen Forklarelsen på Bjerget og den ortodokse spiritualitet.” 
 
Med udgangspunkt i ikonen Forklarelsen på Bjerget skal vi forsøge 
at nærme os kernen i den russisk-ortodokse spiritualitet. Vi ser nærmere 
på den asketiske munkefromhed, som har sine rødder i oldkirken, og så  
zoomer vi ind på staretsen Den hellige Serafim af Sarov, som en vinterdag 
i 1831 blev transfigureret for øjnene af godsejeren Nikolaj Motovilov. 
 

Lørdag den 4. december 

8,15 Morgensang i kapitelsalen eller kirken v. Nils Roland 

8,30 Morgenmad 

9,30 Foredrag ved pastor Jakob Brønnum: 

”Gensyn med den store fortælling” 
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"Den store fortælling er død", siger man. Det moderne, individuelle menneske ser ikke sig selv i en 

historisk, kulturel, politisk og/eller religiøs ramme, men skaber sit eget liv og sin egen fortælling. 

Men er der nu alligevel ikke indtil flere store fortællinger, der væver sig ind i vores tilværelse og 

som vi væver ind i den? Foredraget tager Den Store Fortælling under kærlig behandling. Hvordan 

ser den ud, hvilken indflydelse har den, og er det sandt, at den ikke har betydning længere? Og 

hvor befinder evangeliets fortælling sig i alt dette? Foredraget kommer omkring en række 

klassiske og moderne fortællere som Ovid, Dante, Dostojevskij, Tolstoj, Kafka, Tolkien, Camus og 

Hans Kirk. Foredraget bygger på bogen Gensyn med den store fortælling, der udkom 2019. 

Jakob Brønnum er forfatter, pastor og redaktør. Han har skrevet mere end 35 bøger, herunder 

også de teologiske bøger Kristus som antihelt og Argumenter mod døden, samt Den sidste 

passion, en genfortælling af påskefortællingerne i moderne lyrik og Sange ved himlens port, den 

mest udførlige bog om nobelpristageren Bob Dylans tekster på dansk. 

12,00 Frokost 

14,30 Eftermiddagskaffe 

15,00 Foredrag ved professor Niels Henrik Gregersen: 

”Ind i fællesskabet: Om at tænke det evige liv på ny” 

”Ind i fællesskabet” kunne passende blive et nyt mantra for humaniora og teologi efter corona-

krisen. Men hvad betyder det at tænke det evige liv som fællesskab? Og hvordan kombinere 

intuition og common sense med skepsis og negativ teologi?  

17,30 Aftensang i kirken 

18,00 Middag 

19,30 Foredrag ved dr. phil. Henrik Wivel: 
”Mellem selvbiografi og trosbekendelse. Johannes Jørgensens Mit Livs Legende 
(1916-1928) som eksistentielt paradigme” 
 
Henrik Wivel fortæller om tilblivelsen af Johannes Jørgensens berømte værk Mit Livs Legende og 
stiller spørgsmålet: Er det en selvbiografi, et bekendelsesskrift eller en roman? Centralt står 
Johannes Jørgensens konversion til katolicismen i 1896 og den sandhedsværdi forfatteren tillagde 
det eksistentielle valg, både intellektuelt og følelsesmæssigt. Han skisma i erindringerne mellem 
digtning og sandhed foregriber diskussionen om vor tids autofiktive litteratur. 
 

Søndag den 5. december 

8,30 Morgenmad 

10,30 Højmesse i Løgumkloster kirke 

12,00 Frokost 
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14,30 Eftermiddagskaffe 

15,00 Foredrag ved professor i orgel ved Det Jyske Musikkonservatorium Ulrik Spang-
Hanssen:  
 
Danmark mellem 1864 og genforeningen - set gennem en ugift præstedatters 

briller 

 
'Frk. Alette Schou var min farmors moster og har efterladt sig sine erindringer, som jeg har udgivet med 
mine kommentarer. Hun var en dreven pianist og kom i huset som en form for husmusiker hos en af 
Danmarks mest indflydelsesrige familier, og har derigennem oplevet mange af de personer, der var med til 
at forme landet i disse afgørende år. Vi kommer vidt omkring - forholdene i en præstegård på landet i 1850, 
fremtidsudsigterne for præstedøtre, salmesangen på den tid, musiklivet inden grammofonen. Vi skal også 
prøve at synge et par kernesalmer i det tempo, som var almindeligt på Alettes tid. Jeg har til lejligheden 
opfundet en helt ny foredragsform - det interaktive foredrag. Jeg bruger nemlig slet ikke Power Point og 
kan derfor reagere på spørgsmål og opfordringer fra salen.' 
 

18,00 Middag 

19,30 Foredrag ved museumsinspektør på Nationalmuseet Sissel Plathe: 
 
Gotikkens Kalkmalerier  

De oversete dekorationer i Danmarks Kirker og deres moraliserende og kristne budskab  

 
Efter 12 års arbejde med at opbygge og registrere kalkmalerier i flere end 700 kirker i Nationalmuseets 
hjemmeside "Kalkmalerier i danske kirker" er jeg blevet opmærksom på en gruppe oversete kalkmalerier, 
murermesterbemalingerne, og har identificeret 26 værksteder, hvoraf 23 værksteder er nye. 
Murermesterbemalingerne, der kun sporadisk er nævnt i litteraturen, giver ikke kun mange oplysninger om 
byggeaktiviteten i middelalderen, men også om det religiøse og folkelige liv. Murermesterbemalingerne er 
sammenfaldende med det store hvælvbyggeri i middelalderen, hvor mange romanske kirker fik indbyggede 
hvælv. Vi finder disse udsmykninger på de nyopførte hvælv fra tidligt i 1300-tallet på Sjælland til det 
massive hvælvbyggeri i Jylland og på Fyn mod middelalderens slutning. Murermesterbemalingerne består 
fortrinsvis af dekorative elementer, hvis udformning og sammensætning har muliggjort, at inddele dem i 
værksteder. Mange steder er der også malet små moraliserende historier, enten fra Æsops fabler og 
Rævebogen, eller allegoriske bibelske fortællinger, tegn, mærker, monogrammer og indskrifter, der 
fortæller om udsmykningernes religiøse indehold og om samtidens liturgi.   
 

Mandag den 6. december 

8,15 Morgensang i kapitelsalen eller kirken v. Nils Roland 

8,30 Morgenmad 

9,30 Foredrag ved sognepræst Henrik Gade Jensen: 

D.G. Monrad – grundlovsfader, politiker, teolog og biskop  
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D.G. Monrad (1811-1887) er en af de mest betydningsfulde skikkelser i nyere danmarkshistorie. 

Han stod i spidsen, da liberale kræfter krævede demokrati og et opgør med enevælden. Monrad 

skrev udkastet til grundloven i 1848, og som stort set gælder i dag. Som en konsekvens af 

demokratiets indførelse blev de tosprogede hertugdømmer Slesvig og Holsten et problem: Skulle 

der tales tysk eller dansk i Slesvig? Og skulle Holsten høre til et nyt forenet Tyskland? Monrad stod 

ved statsroret i det afgørende år i 1864, hvor det med krig blev afgjort, da alle andre muligheder 

var gået i hårdknude. 

Og så var Monrad bag ved det hele også en blændende teolog og præst og to gange biskop over 

Lolland-Falster Stift. Som biskop visiterede han flittigt sognene og skrev endvidere flere teologiske 

værker og en opbyggelig bog om bøn. 

Henrik Gade Jensen er formand for Monradselskabet og udgav i 2015: Monrad. Vilje, tidsånd og 

tro. En biografi. 

12,00 Frokost og derefter afrejse. 

 

 

 

Praktiske oplysninger 

Dette program er en gentagelse af programmet for emeritikonventet 2020, der jo måtte aflyses. 

Foredragsholderne har meget velvilligt sagt ja til at komme på de dage, der oprindelig var aftalt! 

Hjertelig tak for det!  

I skrivende stund (maj 2021) skulle alle i vores aldersklasse være vaccinerede. Hvilke corona-

restriktioner der måtte være gældende til december (forhåbentlig næsten ingen) vil fremgå af 

Refugiets hjemmeside, www.loegumkloster-refugium.dk. 

Alle foredrag afholdes i havesalen. 

Ægtefæller er velkomne. 

Der er trådløst netværk overalt på refugiet. 

Priser: 2.620,- kr. pr. person i enkeltværelse med bad og toilet 

         2.320, - kr.  -       -        -                 -          uden bad og toilet, men med håndvask 

 2.320, - kr.  -       -        - dobbeltværelse med bad og toilet 

http://www.loegumkloster-refugium.dk/
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I disse priser er indeholdt 100 kr. pr. person som bidrag til udgifterne ved foredragene jf. 

bestyrelsens beslutning ved bestyrelsesmøde 29.1.2019. Priserne er i øvrigt de samme som de ville 

have været i 2020, efter aftale med refugiet. 

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 allerede fra 1. januar, også selv om 

programmet ikke er kendt endnu. Der er pr. 10 maj 2021 tilmeldt 30, så der er en del pladser 

endnu. Når der er fyldt op, vil nye tilmeldte blive skrevet på en venteliste i den orden, de tilmelder 

sig. Der er herudover mulighed for ca. 8 værelser i FUVs huse (heraf 6 uden bad, men med 

håndvask). 

Tilmelding må ske inden udgangen af oktober til formanden, Nils Roland på mailadressen 

tilmelding.emeriti@gmail.com eller tlf. 24 96 85 65 (hvis man ikke bruger mail). 

Betaling 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. 

mailto:tilmelding.emeriti@gmail.com

