
 

Kirkehøjskolen 

på Nordfyn 

August - November  2019 

 

 

Et samarbejde mellem  

Bogense - Nr. Sandager, 

Grindløse - Klinte, 

Hårslev - Padesø, 

Skovby - Ore - Guldbjerg, 

Særslev - Ejlby - Melby 

og Veflinge Sogne 

peger hun på den enorme rigdom og de uudnytte-

de ressourcer, der ligger gemt i de smukke mid-

delalderkirker. Hun opfordrer menighederne til at 

tage kampen op, blive mere synlig i lokalsamfun-

dene og gentænke måden, de bruger kirkebygnin-

gerne på. Fordi der er mange flere muligheder, 

end de fleste går og tror. 

Anna Mette Exner har 30 års erfaring som leden-
de arkitekt på tegnestuer i Aarhus. Hun har gen-
nem årene haft en række tillidshverv, og praktise-
rer i dag fra egen tegnestue med speciale i kultur-
arv. Hun er udviklingskonsulent for by- og lands-
bykirker, akademirådscensor på statens arkitekt- 
og designskoler, dommer i arkitektkonkurrencer, 
skribent, debattør og foredragsholder. Er desuden 
med-stifter af interesseplatformen kirkeriet.dk, 
som arbejder for udvikling i folkekirken.  
   —————— 

”At genvinde livsmodet”  

v. Synne Garff, international chef i Bibelselskabet 

Tirsdag d. 12. november kl. 19.30  

i Teglgården, Bogense  

Hvordan får man mod på livet igen, når man har 

mistet et barn? Er blevet voldtaget eller torture-

ret? Har oplevet alvorlig sygdom? Eller måske 

selv har forfærdelige ting på samvittigheden? 

 

Bibelselskabet støtter forfulgte og pressede krist-
ne med metoden bibelsk sjælesorg, der er med til 
give traumatiserede mennesker livsmodet tilbage. 
 

International chef, Synne Garff, har rejst på kan-
ten af krig, livstruende sygdom og religiøs fana-
tisme de sidste mange år og ført samtaler om 
tro, fortvivlelse og afmagt med forfulgte kristne, 
flygtninge, fængslede, aids-syge, børnesoldater, 
kirkeledere og traumeeksperter. 
 

Med udgangspunkt i sin seneste bog, ”Når Gud 

bøjer sig,” tager international chef, Synne Garff, 

tilhørerne med ud i verdens konfliktområder, 

viser billeder og reflek-

terer over, hvad det er 

Bibelens fortællinger 

kan, når de kombine-

res med psykologi og 

drøftes i grupper.  

 

”Når Gud bøjer sig” er 
Synne Garffs personli-
ge beretning fra en 
verden, de færreste 
har adgang til.  



Kirkehøjskolen på Nordfyn  

 

Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem 13 nord-

fynske sogne om fælles foredrag, litteraturkreds  

m.m. på tværs af sognegrænserne.  

 

Der serveres kaffe/te og kage  i forbindelse med 

arrangementerne. Det er gratis at være med - og 

alle er velkomne! 

 

Litteraturkreds: 

Litteraturkredsen mødes:  

Torsdag 5. september i Teglgården, Bogense 

Torsdag 3. oktober i Hårslev præstegård 

Torsdag 7. november i Teglgården, Bogense.  

Kl. 13.30 –15.30 

 

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at 

være med. Studiekredsen ledes af sognepræst 

Nana Hauge, som også kan oplyse om hvilke 

bøger, der læses.  

Sognepræst Nana Hauge, Hårslev præstegård, 

Præstegårdsvænget 4, Hårslev, 5471 Søndersø.  

Tlf. 61 79 26 75, mail: nha@km.dk  

 

Foredragsaftener: 

”Mindernes dæmoner”  

v. Hans-Peter Tams 

Torsdag d. 29. august kl. 19.30  

i Hårslev Præstegård  

Som dansksindede sydslesvigere blev familien 

Tams deporteret til Polen i begyndelsen af 2. 

verdenskrig.  

”Mindernes dæmoner” er fortællingen om de 

rædsler, de gennemgik, og om deres lange rej-

se tilbage til Slesvig.  

Det er også fortællingen om den styrke, som 

deres dybe og urokkelige tro på Guds beskyttel-

se gav hele familien og især børnene, da disse 

pludselig stod helt alene.  

”Mere liv, mere fællesskab, mere  
kirke på landet!”  

- Om de fantastiske middelalderkirker 
og deres uudnyttede ressourcer 

v. Anna Mette Exner, arkitekt maa  

Torsdag d. 10. oktober kl. 19.00    

i Særslev Kirke og Præstegård 

 

Anna Mette Exner viser billeder og holder oplæg i 

Særslev Kirke. Bagefter er der kaffe/te og debat i 

Særslev Præstegård ved siden af kirken.  

Bemærk, at foredraget begynder kl. 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Mette Exner har med sit faglige engagement 

og aktivistiske tilgang involveret sig personligt i 

folkekirkens aktuelle situation, særligt på landet, 

hvor kirken og de små samfunds eksistens trues 

af fraflytning. Gennem foredrag og rådgivning  

mailto:nha@km.dk

