Torsdag den 19. september kl. 19.00
Foredragsholder og forfatter Annette Jakobsen
Hvis suk var luftballoner

Sogneaftener
Efteråret 2019

*****

Torsdag den 24. oktober kl. 19.00
Sogne- og korshærspræst Stine Tougaard
Randers på skyggesiden
*****

Torsdag den 21. november kl. 19.00
Forfatter Birgithe Kosovic
Mellem løgn og overlevelse
Om Erik Scavenius og romanen "Den inderste fare"
*****

Fri entré (kaffe 20 kr.)

Vitaminer til hjerne og hjerte

*****

Vi glæder os til at dele gode oplevelser
med dig!

Foredrag – Samtale – Kaffe
i Dronningborg-Gimming Sognegård

Torsdag den 19. september kl. 19.00
Foredragsholder og forfatter Annette Jakobsen:
Hvis suk var luftballoner

Ingen har vel bedre end tidligere korshærschef Bjarne Lenau Henriksen
formuleret Korshærens menneskesyn:
”Min erfaring fortæller mig, at det bedste
udgangspunkt for at få mennesker
videre i deres liv er, at vi bliver hos dem
og er sammen med dem. Vi skal kunne
holde ud sammen med dem. De skal
vide, at vi synes, de er værd at være
sammen med midt i deres synlige
elendighed. De er ikke kun værdifulde,
når de er kommet ud af deres misbrug
og er blevet en borgerlig succes."
Dronningborg-Gimming Menighedsråd har netop indgået kirkepartnerskab
med Kirkens Korshær.

Torsdag den 21. november kl. 19.00
Annette Jakobsen fortæller og viser billeder med afsæt i sin bog ” Hvis
suk var luftballoner". Hun giver et enestående indblik i livet som tysk
flygtning i tiden 1945-1948 i en af de største danske flygtningelejre, lejren
ved Gl. Rye, hvis barakker kunne huse op til 10.500 mennesker.

Forfatter Birgithe Kosovic:
Mellem løgn og overlevelse
Om Erik Scavenius og romanen "Den inderste fare"

Gennem tre fiktive flygtninges dagbogsoptegnelser fra lejren berettes om
den tro og det håb, der levede i disse flygtninge. Historiske kendsgerninger sættes i sammenhæng med stærkt personlige beretninger om tvunget
ophold i et fremmed land, under ofte barske vilkår, båret af kampen for
overlevelse og håbet om genforening med familie og land. - Nutidens
flygtninge må vel tumle med tilsvarende tanker!

Erik Scavenius, leder af regeringen under besættelsen, er i manges øjne
danmarkshistoriens største landsforræder. Men her møder vi ham som
menneske og som ægtemand i en udmarvende ægteskabskamp, da hans
ja til at lede samarbejdet med tyskerne vækker gamle konflikter med hans
kone til live.

Torsdag den 24. oktober kl. 19.00
Sogne- og korshærspræst Stine Tougaard:
Randers på skyggesiden
Stine Tougaard er korshærspræst i Randers og samtidig sognepræst ved
Sct. Mortens Kirke. Hun fortæller om arbejdet, hvor hun har sin faste gang
på Kirkens Korshærs arbejdssteder i Randers: Løgstrupgården, Hjørnestenen, Slotsgården og Rytterknægten. Kirkens Korshær hjælper
mennesker, der i mange andre sammenhænge er blevet glemt, udstødt
og opgivet, og er dermed en af de organisationer, der tager over, når det
offentlige ikke magter opgaven.

Krigens spørgsmål bliver således også hans egne: Hvor meget af sin
frihed skal man opgive for freden? Og hvor meget af sin fred skal man
ofre for friheden? Hvad er integritet, og hvad er underkastelse?
Konflikten bliver sat på spidsen,
da han forelsker sig i en 27 år
yngre korsetsyerske. Men hvem
er denne kvinde, som tilsyneladende ikke har nogen skrupler
ved at nærme sig ham, den
forhadte?
Det handler om at kæmpe for
sin menneskelighed. Og om det
fællesskab, der skal samle os.

