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MIDT IBLANDT OS ER GUDS RIGE



Ketty Dahl: Guds rige 
i kunsten – Guds rige 

er der, hvor Gud er, hvor 
Jesus er, og derfor bliver 
det til en fortælling gen-
nem billeder om, hvad der 
sker i mødet med ham, så 
verden pludselig bliver anderledes, end det 
man så før, og så vi pludselig bliver anderle-
des, fornyet.
Ketty Dahl er kunstner og bor på Thyholm, 
hvor hun og hendes mand driver Møldahl-
gaard Galleri. Gennem 40 år har hun malet 
landskabsbilleder og billeder med bibelske 
motiver, desuden tager hun rundt i landet og 
holder foredrag om kunst, der formidler det 
bibelske budskab, for vi lærer ikke kun med 
ørerne, men også med øjnene. 

Bent Oluf Damm: 
Duer i Bibelen – Duer 

i præstens have. Duen er 
den mest nævnte fugl i 
Bibelen. Vi vil dykke ned 
i disse steder og deres 
betydning. Nogle af duens 
egenskaber genkendes tydeligt hos præstens 
egne duer.
Bent Oluf Damm er på 33. år sognepræst i Nr. 
Løgum i Sønderjylland. Gift  med Helga og far 
til 4 voksne sønner. Medlem af Indre Missions 
Hovedbestyrelse.  Som ganske ung var Bent 
leder på søndagsskolesommerlejren  »Lyngs-
bo«. Det betød starten på hans specielle 
hobby: »At flyve med brevduer«.

PRÆSENTATIONER

Margit Skov og Erik 
Back Pedersen: 

Sang aft en. Vi synger gam-
le og nye sange fra Sange 
og Salmer.
Margit Skov og Erik Back 
Pedersen bor i Gårslev og 
er tidligere forstanderpar på Børkop Højsko-
le. De er begge aktive i Indre Mission som for-
kyndere, og Erik er medlem af Indre Missions 
Hovedbestyrelse.

Leif Andersen: Det 
omvendte rige – I Guds 

rige er der så mange ting, 
der er vendt på hovedet, 
er bagvendte, er stødende 
og paradoksale – og alli-
gevel er det et rige af fred 
og glæde. Der er noget at vænne sig til …
Leif Andersen er teolog, præst og lektor. Han 
er gift  med Eleonora og har sammen med 
hende fire børn (den ene hos Jesus), fire 
svigerbørn og fem børnebørn. Sammen med 
teologi og samtid holder Leif meget af litte-
ratur, film, teater og tegneserier. Han har selv 
skrevet en lang række bøger. 

Peter Brandes: Hvilken 
form skal det tage? 

– hvis Guds rige er midt 
iblandt os, må det vel tage 
form? Men hvilken?
Peter Brandes er maler, 
grafiker, billedhugger 
og fotograf. Han har siden sit kunstneriske 
gennembrud i 1980’erne været kendt for sin 
abstrakte billedkunst, moderne glasmosaik 
og iøjnefaldende keramik, som kredser om 
temaer fra kristendommen og den antikke 
græske mytologi. Peter Brandes har illustreret 
en række bøger og lavet kunst til en adskillige 
kirker, heriblandt Nørremarkskirken i Vejle.



Ann-Mari og Sten 
Nielsen: 

Hvordan navigere i liv og 
tro, når Gud ikke er der? – 
Der gives livssituationer, 
hvor Gud føles  usynlig. 
Det gør det vanskeligt at 
orientere sig også i forhold til Gud og Guds 
rige. En salon om Gud og os midt i vores livs 
største kriser: Fra fortvivlelse til håb, fra angst 
til tryghed; fra død til nyt liv. Et vidnesbyrd 
om mennesker, Gud og underet.
Ann-Mari og Sten er lærer og præst men 
først og fremmest mor og far. Forældre til 
fem børn, en flok svigerbørn og børnebørn. 
Har arbejdet i skole og kirke, mission og 
bibelskole. Mistede en voksen søn ved en 
ulykke i 2010; begge er cancerpatienter, den 
ene i livsforlængende behandling. Glæder 
os i øvrigt dagligt over livet – og til, at Jesus 
kommer igen!

Jesper Moesbøl: Sange 
og fortællinger fra Høj-

skolesangbogen – Der er 
en stigende folkelig inte-
resse for, at vi i fællesskab 
synger sange, som afspej-
ler de værdier, vi bygger 
vores liv og samfund på. Sange der forsøger 
at give livet mening. Højskolesangbogen præ-
senterer det ypperste af dansk fællessang. 
Bogen er i stadig udvikling, da hver ny udgave 
præsenterer nye sange, samtidig med at 
kernesangene fastholdes. Vi skal synge både 
traditionelle og nye højskolesange, og sangen 
kommer ikke til at stå alene, for de enkelte 
sange belyses historisk og eksistentielt. Målet 
er både at sætte sangene ind i den kulturtra-
dition, vi er en del af og at skabe godt humør.
Jesper Moesbøl er tidligere højskoleforstan-
der, musiker og embedsmand på højskole-
området i både Undervisningsministeriet 
og Kulturministeriet. Jesper arbejder i disse 
år med en revision af Sanghåndbogen, som 
er grundbogen til højskolesangbogen med 

artikler om alle højskolesangbogens 571 
sange. Han har derfor et særligt kendskab til 
sangene og deres baggrund.

Johan Schmidt Lar-
sen: Men de mødte 

Kristus – To desillusio-
nerende disciple havde 
mistet deres Herre. De var 
bange og fortvivlede, men 
»så kom Jesus selv og 
fulgtes med dem«. Med afsæt i beretningen 
om »vandringen til Emmaus« skal vi spejle os 
i kendte personligheders trosfortællinger.
Johan Schmidt Larsen er fritidsforkynder i 
Indre Mission, forfatter, bedemands-assistent 
og redaktør af hjemmesiden filmogtro.dk

7:45 Morgenmad
8:30 Bibeltime
9:30 Kaff e
10:00 1. lektion
11:00 2. lektion
12:00 Middag og pause
14:30 Kaff e
15:00 3. lektion
15:50 4. lektion
17:30 Aft ensmad
19:00 Andagt/aft enprogram

DAGS-
PROGRAM



ANKOMST OG AFREJSE
Kurset begynder søndag d. 1. september. Vi 
er klar til at tage imod dig mellem kl. 16 og 
17. Kurset slutter lørdag d. 7. september med 
middagsmad.

INDKVARTERING
Du indkvarteres på skolens kollegium. En 
del værelser er beboet af elever på skolens 
lange kursus, men ryddet til udlån. Har du 
din ægte fælle med, vil I så vidt muligt få to 
enkelt værelser med delt bad og toilet. 
Kollegiet er i to plan. Giv besked ved tilmel-
ding, hvis du er gangbesværet og ønsker 
indkvartering i stueplan.
Dyne, pude, håndklæde og linned medbrin-
ges eller kan lejes. Dyne og pude koster 50 kr., 
håndklæde og linned koster 125 kr.
Ved afrejse rengøres værelset – eller du kan 
for 75 kr. få værelset rengjort. Dette afregnes 
ved afrejse.

KOST
Vi spiser godt på seniorhøjskole. Seks mål-
tider om dagen. Giv besked ved tilmelding, 
hvis du har behov for særlig diæt.

FACILITETER
Vi har en lille sportshal, som vi bruger til mor-
gengymnastik, badminton eller volleyball. 
Medbring indendørs sko, badmintonketcher 
og bolde, hvis du gerne vil slå dig løs i hallen 
i pauserne. Højskolen ligger naturskønt og er 
let at komme til i bil eller med tog.

UDFLUGTSDAG
Onsdag er udflugtsdag. Turen går til Vejle, 
hvor der skal vælges mellem det spritnye 
koncept »Food Walk« med guide Jan Balt-
zersen (ekstra betaling), »Byvandring Vejle« 
med guide Stine Lønbæk om byens ældste 
historie, eller »Rundvisning på Vejle Havn og 
Fjordenhus« ved tidl. drift s- og anlægschef 

Arne Mølgaard. Der serveres sandwich i Vejle 
Missionshus, hvor indremissionær Brian 
Madsen fortæller. Dagen slutter i Nørremarks-
kirken med kaff e og fremvisning ved sogne-
præst Mads Djernes, bl.a. af Peter Brandes’ 
udsmykning.

SENIORHØJSKOLE...
er for dig, der gerne vil nyde en uge i et kri  -
s tent fællesskab med andre seniorer omkring 
inspirerende undervisning ved engagerede 
foredragsholdere.
Som kristne tror vi på, at Guds rige er kom-
met nær. Men vi ved af erfaring, at vores tro 
på Gudsrigets nærhed ikke er det samme som 
at vi altid erfarer Gudsrigets nærhed. Gennem 
foredrag, sang og samtale vil vi udforske 
Gudsriget og vores tro på og erfaring af Guds-
riget. Blandt andet vil vi begynde hver dag 
med forkyndelse over en af Jesu lignelser om 
Gudsriget. Velkommen til en uge med plads 
til dig, Gud og dit medmenneske.

TILMELDING OG BETALING
Tilmelding sker via skolens hjemmeside: 
www.imb.dk under »Korte kurser«. Tilmelding 
skal så vidt muligt ske inden 1. juli 2019.
Kursuspris: 3.850 kr. Der tilsendes faktura, 
som skal betales senest 1. august. Ved afmel-
ding inden 1. august betales et gebyr på 500 
kr. Ved afmelding eft er 1. august betales halv-
delen af kursusprisen. Har du spørgsmål til 
kurset eller tilmelding, er du velkommen til at 
henvende dig til Børkop Højskoles sekretær.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på 
seniorhøjskole!

Peder Kølle og Robert Bladt
Kursusledere
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