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DE SIDSTE KATOLSKE BISkopper
Christian III lytter på
Gammeltorv i København, mens en sekretær læser anklageskriftet mod de katolske
biskopper op. Herefter
tager han selv ordet for
at erklære hele riget for
protestantisk. Det var
den 30. oktober 1536.
Relief fra Reformationsmonumentet over for
Københavns Domkirke.
– Foto: Leif Tuxen.

I 1958 udgav P.G. Lindhardt bogen ”Nederlagets Mænd” om det katolske bispevældes
sidste dage i Danmark. Blandt dem, der ”led nederlag” var 2 ”lokale” biskopper: (Ivar)
Oluf Munk [Ribe], Skærum og Knud Gyldenstjerne [Odense], Nørre Vosborg.
Ivar Munk kan ”opleves” ved det store reformationsfolkemøde i Ribe som teater 15.
oktober, som vi henviser til med senere opfølgning ved Anders Bøgh.

500 ÅRS REFORMATION

ET FOLKEMØDE I RIBE

Teater

Søndag den 15. oktober kl. 14.00-15.00 & igen kl. 16.00-17.00
Sporskifte. Et stykke om Ivar Munk
Et skuespil om den sidste katolske Ribebiskop, der opdager, at noget nyt, som kan vælte hele
den gamle kirkeorden, er på vej.
Forfatter Kurt Holger Juul; musik Bo Gunge; instruktion Ole Barkentin. Amatørskuespillere
fra Ribe medvirker sammen med bl.a. musikere fra Esbjerg Kulturskoles talentlinje, Ribe
Kammerkor og Domkirkens Pigekor.
Arrangeret i samarbejde med Grene Provsti og Ribes Kulturnat.

Hold dig opdateret på vores hjemmeside: www.skaerum.dk.
Skulle der ske ændringer, vil vi løbende opdatere på siden.

Tilmelding til arrangementerne på telefon 9748 1322
eller mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk
Følg os på www.facebook.com/folkeuniversitetscenteret
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BJØRN
NØRGAARD

Seminar

ØVRIGE ARRANGEMENTER
I NOVEMBER
1. Aksel Schjøtz
2. Nyt fra Holger Bech (8. nov. kl. 16)
3. Nyt fra rumfarten (8. nov. kl. 19.30)
4. Stjernehimlen (15. nov.)
5. Den Lutherske præstegård
6. De sidste katolske biskopper

AKSEL SCHIØTZ - LYDEN AF DEN DANSKE SANG
v/ Forfatter Henrik Engelbrecht
Onsdag 1. november 2017 kl. 19.30
Når man siger ”Den danske sang”, så siger man næsten også automatisk Aksel Schiøtz.
Ingen er som han indbegrebet af netop Carl Nielsens og Weyses sange. Operaeksperten Henrik Engelbrecht fortæller den gribende og medrivende historie om tenoren Aksel
Schiøtz’ liv og skæbne - fra ung talentfuld skolelærer i 30’erne med hang til jazz og
kirkemusik, over tiden som operaelev ved Det Kongelige Teater, som feteret folkehelt og
populær grammofonstjerne under krigen ... frem til den katastrofale sygdom og forsøget
på en ny karriere som baryton og sangpædagog.
Hør om den unge tenors
kamp for at få foden indenfor på Det Kongelige Teater
- hvor man mener, at man
har rigeligt med tenorer i
forvejen - og hør de bedste
indspilninger med Aksel
Schiøtz undervejs; både
som operasanger, som
”maskeret” tenor i popbranchen - og selvfølgelig i de
danske sange.
Pris: 50 kr.

Fra Østerland til Vestjylland
- via Møn og Horsens

BJØRN NØRGAARD SEMINAR

500 ÅR MED DEN
LUTHERSKE PRÆSTEGÅRD

25.-26. november 2017

- præstegårdens kulturhistorie, myte
og virkelighed

Overskriften på dette seminar relaterer sig til udstillinger i
anledning af Bjørn Nørgaards 70-årsdag i 2017; i Beijing
(maj), i Kunsthal Møn (juni) og Horsens Kunstmuseum
(sept. – jan.). Seminaret på Folkeuniversitetscenteret,
som er en 10-års opfølgning på Bjørn Nørgaards besøg
på centeret i 2007, sætter fokus på de seneste 10 års
arbejder og er tilrettelagt af Johan Bender.

28.-30. november 2017

Program
Lørdag 25.11.17
kl. 14.15

Velkomst

kl. 14.15

Seminaret åbnes v/dr.phil. Else Marie Bukdahl – tidl. rektor for Det Kgl. Danske
akademi.

kl. 14.30

Bjørn Nørgaard fortæller om sit arbejde og sit syn på kunstens opgave i
samfundet

kl. 15.30

Kaffe

kl. 16

Bjørn Nørgaard fortsætter i dialog med Else Marie Bukdahl og seminarets
deltagere

kl. 18.30

Middag

kl. 20

Kunsthistoriker Birgitte Anderberg: Re-Modelling the World: Skulpturen som
handling og idé

Søndag 26.11.17
kl. 10

Udblik over Bjørn Nørgaards virksomhed de seneste 10 år
v/ Kunsthistoriker Bente Hammershøy

kl. 12.30

Frokost

kl. 14

Historiker Johan Bender
Bjørn Nørgaards gobeliner m/sangledsagelse. Ved flyglet: Birgitte Hansen

kl. 16

Ekskursion til Bjørn Nørgaards værker i Holstebro
Rektor Hans Vangsgaard om samarbejdet med Bjørn Nørgaard ved
udsmykningen af Vandrehallen på Holstebro Gymnasium.
Seminaret afsluttes i Holstebro.

Pris:
Seminaret m/overnatning, middag, frokost og kaffe: 1000 kr.
Foredrag: á 50 kr.

I anledning af reformationsfejringen 2017
er der på Deutsches Historisches Museum i
Berlin skabt en kulturhistorisk udstilling om den
lutherske præstegård. udstillingen er i sommeren 2017 bragt til Danmark (bl.a. Viborg,
København, Vejle og Ribe) og ses nu på
Folkeuniversitetscenteret 28.-30. november.
I forbindelse med udstillingen er på forlaget Eksistensen udgivet bogen: Præstegården i
Danmark (Kultur og Teologi) v/ Eberhard Harbsmeier og Niels Thomsen.
Bogen indeholder en række artikler med relation til de forandringe i samfundet, som
fulgte af reformationen, bl.a ved at præsterne som statsembedsmænd fik forskellige
offentlige opgaver - og man får ”begrebet” præstekoner!
Der sættes fokus på ”præstegårdsteologi” og dermed på den tradition der indebærer
at megen betydelig teologisk forskning er udført uden for universiteterne - ofte fjernt fra
disse - i præstens studerekammer.

Program
Mandag 27.11.17
Udstillingen åbnes v/ Eberhard Harbsmeier

Tirsdag 28.11.17
kl. 14

Om præstegårdens kultur og om ”præstegårdsteologi”
v/ Eberhard Harbsmeier

kl. 16

Om Kaj Thaning - og hans Grundtvig-afhandling
v/ Niels Thomsen

Onsdag 29.11.17
kl. 16

Om Anders Nørgaard og den grundtvigske reformation på Sydfyn v/ sognepræst
Torkil Jensen - medarbejder ved Fyens Stifts reformationssekretariat

Torsdag 30.11.17
kl. 14

Hans Tausen - den ivrige reformator (1494-1561)

kl. 16

Reformationen med et filosofisk blik
v/ Docent emeritus Hans Fink

Pris pr. foredrag: 50 kr.

