Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Hvorfor er vi så enestående?
Det utilstrækkelige selv – Med Søren Kierkegaard i diagnosesamfundet
Christian Hjortkjær har skrevet bogen: Hvorfor er vi så enestående? Om reformationen og
individet i serien om reformationen udgivet af forlaget: Eksistensen...
Christian Hjortkjær på Grundtvigs Højskole den 29. september kl. 19.30 siger om foredraget:
”For 500 år siden forsvarede Luther sig med ordene ”Jeg står
her og kan ikke andet”. I dag er det ikke blot individets pligt
at stå ene – det skal også være enestående, unikt, autentisk.
Reformation satte individet i centrum men gjorde det samtidig
uendeligt syndigt og utilstrækkeligt.
Arvesyndslæren har vi derfor forkastet i dag, men følelsen af
utilstrækkelighed lever stadig videre. Vi kan diagnosticere den
som angst, depression og den urolige fornemmelse af aldrig
at kunne leve op til idealet.
Men hvem i alverden sætter det ideal?”
Christian Hjortkjær har studeret teologi og religionsvidenskab
i København efter ophold på Brandbjerg Højskole.
Han har netop indleveret sin ph.d.-afhandling ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret.
Han har været lærer på Grundtvigs Højskole, og kommer nu og holder foredrag, inden han
skal være højskolelærer på Silkeborg Højskole, hvor han skal undervise i sociologi- og eksistensfag.
Ullerød Kirke, Frederiksborg Valgmenighed og Grundtvigs Højskole samarbejder om gode foredragsaftenen og inviterer i fællesskab til denne aften, hvor der bliver holdt foredrag, sunget et
par sange og med mulighed for samtale med foredragsholderen efter kaffen.
Hvad:

Foredrag om mennesket efter reformationen.

Hvem:

Christian Hjortkjær

Hvor:

Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147, 3400 Hillerød

Hvornår:

Torsdag den 29. september kl. 19.30.

For hvem: Alle er velkomne. Alle betaler 50 kr. Biblioteksklubmedlemmer kun 45 kr.
Grundtvigs Højskole giver kaffe og kage.
Alle spørgsmål om aftenen kan stilles til Ida-Lykke Bang på 30 12 62 60 bangogbang@mail.dk
Læs om Frederiksborg Valgmenighed på www.frederiksborgvalgmenighed.dk
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