Kirkehøjskolen i
Fjordpastoratet
begynder lørdag 31. oktober i Alrø Forsamlingshus kl. 13 - 17 med foredrag og musik
Åbningen af kirkehøjskolen står Almaz Mengesha for. Hun blev født
i 1973 i en etiopisk landsby. Som otteårig mistede hun begge
underben, da hun blev kørt over af en lastbil. Som 12-årig blev hun
adopteret af en dansk familie.
Siden er hun blevet mor til tre, uddannet socialrådgiver, forfatter,
dobbelt danmarksmester i triatlon for dobbelt benamputerede,
maratonløber, byrådsmedlem i Århus og debattør. Senest har hun
gjort sig kendt ved tidligere på året at forfølge et hold unge
vanvidsbilister i det vestlige Århus, standse dem og skælde dem
huden fuld.
Almaz Mengesha kalder sit foredrag ”At sætte sig store mål”. Om indholdet siger hun selv, at det er
fortællingen om at turde sætte sig ambitiøse mål, uanset hvor store odds man har imod sig. Det er
en beretning om et liv på trods, hvor mål kan opnås og drømme udleves.
Højskoledagen begynder kl. 13 og varer til ca. kl. 17. Efter foredraget er der kaffe, og
eftermiddagen slutter med koncert med Den nye Salmetrio.
Trioen består af Anette Buonaventzen, vokal, Pojken Flensborg, piano og orgel, samt Ulrik Bust,
saxofon. Alle er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium. Programmet indeholder
arrangementer af nye salmer og fortolkninger af nogle af Leonard Cohens sange.

Januar og marts
De næste højskoledage finder sted 30. januar 2021 i Torrild Forsamlingshus
og 20. marts 2021 i Ørting Sognegård.
Programmet 30. januar lyder på foredrag af Ivar Brændgaard, tidligere direktør for TV Midt Vest
og nu præst, om de værdier, der ikke kan måles eller vejes eller købes for penge, samt af professor
Kasper Bro Larsen, Aarhus Universitet, som i ord og billeder fortæller om Rembrandt som
bibelfortolker.
20. marts holder tidligere højskoleforstander Jesper Moesbøl musiktime med fællessang fra
højskolesangbogen, og sognepræst Birgitte Rosager Møldrup taler om, hvad meningen er med
kirken på landet.
Alle er velkomne til højskoledagene, men det kræver tilmelding til
inge.kjaer.nielsen@hotmail.com eller telefon 26 58 94 31. Det koster 200 kr. inklusive kaffe.
Prisen er den samme, hvad enten man vil være med alle tre dage eller kun en enkelt. Betalingen sker
ved første fremmøde, enten kontant eller mobilepay.

