
TORVETs Højskole

Konflikt og forsoning

Virksund Kursuscenter

22. - 25. sep. 2014



Organisationerne bag TORVET i Aarhus: Dansk Ethioper Mission (DEM), Den Danske 

Israelsmission (DIM) og Menighedsfakultetet (MF) indbyder for anden gang til et 

fælles “højskolearrangement“ den 22. til 25. september 2014.

TORVETs Højskole er et tilbud, som i udgangspunktet henvender sig til det 

bagland, de tre organisationer bag TORVET repræsenterer, men alle er velkomne. 

Programmet afspejler den erfaring og viden, som er samlet på TORVET, og de 

problemstillinger omkring mission, kirke og teologi, der til daglig arbejdes med, 

men her omsat til undervisning af højskolekarakter. 

TEMA: KONFLIKT OG FORSONING

Verden er fyldt af konflikter. Den grundlæggende konflikt i tilværelsen går tilbage 

til syndefaldets dag. Men Gud har gennem Jesus Kristus selv taget initiativ til at 

skabe fred og forsoning mellem ham og os og mellem mennesker indbyrdes. 

Missionens opgave er at forkynde forsoningens budskab, men det sker under hårde 

betingelser i en verden, der er fyldt af racemæssige, etniske og alle mulige andre former 

for konflikter. På TORVETs Højskole vil vi sætte fokus på det, som er missionens virke-

lighed både herhjemme og ude omkring i verden. Vi vil bringe både de internationale 

og vore egne erfaringer i spil, når det gælder bestræbelserne på at skabe fred og forson-

ing i verden.   

Arrangementet afholdes på Virksund Kursuscenter, som ligger smukt ved Hjar-

bæk Fjord med en skøn udsigt ud over vandet. Centret råder over store græs- og 

strandarealer, så der er rige muligheder for at gå ture i området. Indkvartering i 32 

værelser, alle med eget toilet - og de fleste også med eget bad. 

TORVETs Højskole

program

DAGSPROGRAM
8.00     Morgenmad

9.00     Bibelreflektion over Efeserbrevet v/ Ingolf Henoch Pedersen

9.45     Formiddagskaffe

10.30   Foredrag ved en gæst fra en af organisationerne  

12.00   Frokostbuffet (mandag kl.12.30)

            Fritid 

14.30   Kaffe

15.30   Oplæg / gruppearbejde

18.00   Aftensmad 

20.00   Aftenprogram 

21.30   Liturgisk aftenbøn

            Kaffe og hygge



FOREDRAGSHOLDERE OG AKTIVITETER

Mandag

15.30    Velkomstsamvær v/ Ingolf Henoch Pedersen, kursusleder

 Hvem er vi? - om TORVET og TORVETs Højskole

 Introduktion til tema og program

 Præsentation af deltagere og medvirkende

16.30    Fælles vandretur i området omkring centeret

20.00    Besøg fra Wycliffe (bibeloversættere), som har kontor på TORVET

 Guds ord i mange klædedragter. Bibeloversættelsesar-

bejde, sprog og kultur.

         v/ landsleder Lene Aagaard Nielsen og evt. en kenyansk bibeloversætter. 

Tirsdag

10.30    Foredrag v/ Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder på Menighedsfakultetet

 Fortæl os sandheden! 
- om synd, skyld og soning i sydafrikansk lys

15:30   Oplæg v/ Jørn Henrik Olsen og efterfølgende samtale i grupper

 Når tilgivelse genopretter fællesskabet 

- om lektien vi kan lære

20.00    Billedforedrag v/ Jørn Henrik Olsen

 Vær smuk og vær trist 
- om melankoli og skønhed i kunsten

Onsdag

10.30 Foredrag v/ Kurt Christensen, lærer på Menighedsfakultetet. Kortt idsudsendt for 

Dansk Ethioper Mission i 2014, 2012 & 2010.  

 Konflikt og forsoning i Etiopien 

- En kort præsentation af Etiopiens historie krydret med historiske og aktuelle 

 

 

eksempler på konflikt og forsoning
 

 

15.30
 

 

Oplæg v/Kurt Christensen

 
Hvilke fredsskabende elementer kan vi finde i hendholdsvis kristendommen 

  

 

og islam 
20.00

 

 

 

Festaften med indslag fra nogle deltagere
 

 

Torsdag

10.30    Foredrag v/ Heinrich Wichmann Pedersen, sognepræst, medl. af 
 Israelsmissionens bestyrelse
 De mellemøstlige kristnes historie 
 - en historie om konflikt og forsoning

14:00    Foredrag v/ Heinrich Wichmann Pedersen
 “Israel/Palæstina - er forsoning mulig?“



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kursusledere

Ingrid og Ingolf Henoch Pedersen, Takslunden 22, 8960 Randers SØ, tlf.: 86403855, 

mail: inghp@fiberflex.dk.

Ankomst: Mandag kl.11-12

Afrejse: Torsdag kl.16 (efter kaffe og afslutningssamvær)

Tilmelding: Til TORVET - ring til: 73561240 eller skriv en mail til mf@teologi.dk

Pris: 2150 (tillæg for enkeltværelse 300 kr.)   

Prisen inkluderer sengetøj og håndklæder

Betaling: Til TORVETs konto: Reg: 3635 Kontonr.: 10904080,  

senest d. 2. september 2014

Der udsendes deltagerliste ca.14 dage før kurset med henblik på evt. 

fællestransport. Der kan evt. arrangeres transport fra Højslev station efter 

henvendelse til TORVET.

Nærmere oplysninger

TORVET 

Katrinebjergvej 75 

8200 Aarhus N

Tlf.: 75561240

Mail: mf@teologi.dk

Kursussted

Virksund Kursuscenter  

Livøvej 5

7840 Højslev

Tlf.: 50 51 50 31

mail@virksund.dk

Hjemmeside: www.virksund.dk

 


