Tirsdags
Eftermiddage

Den 25. oktober kl. 14.00:
Borgny Brünings-Hansen:
Gudmund Bruuns betydning for
det færøske kirkesprog

Efterår 2022/forår 2023
Konfirmandstuen i Hesselager

Gudmund Bruun var præst og provst i
Hesselager fra 1923 – 1956.
Han blev født i Miðvágur på Færøerne i 1891 og
virkede også som sognepræst på Færøerne og
for den færøske menighed i København inden
han kom til Hesselager. Han huskes stadig af de
ældste i sognet, men hvad de færreste ved, er
at provst Bruun havde stor betydning for det
færøske kirkesprog.
Borgny Brünings-Hansen som er præst for den
færøske menighed i København vil fortælle om
provst Gudmund Bruuns liv og betydning for
den færøske menighed og for det færøske
kirkesprog.

============================

Den 20. september kl. 14.00
Rasmus Agertoft:
Østfyns herregårde på en time
Herregårdene ligger tæt på Østfyn, og det har
de gjort siden middelalderen, hvor de fleste af
dem blev nævnt første gang. Men hvad er
egentlig en herregård, og hvad har det
omgivende samfund betydet for den måde,
herregårdene blev opfattet på, hvem har ejet
dem, og hvordan har deres udseende ændret
sig gennem århundrederne? Tag på en
spændende rejse gennem danmarkshistorien
set ud fra de østfynske herregårde med
historisk konsulent, cand.mag. Rasmus
Agertoft, der er levende optaget af adel og
herregårde og tidligere har fortalt om
Hesselager Kirkes farverige gravsten.

Den 22. november kl. 14.00:
Hanne Thordsen:
Margrethe og Christian.
Kærlighed i krigens skygge

Hanne Thordsens morfar, Christian Clausen var
en af de 30 000 unge sønderjyder, der måtte
kæmpe for et land, der ikke var hans fædreland
og mod en fjende, han håbede ville vinde
krigen, samtidigt med at han bad til, at han
måtte overleve, så han kunne skabe en fremtid
sammen med sin Margrethe. De var forlovede i
8 år, før de endelig kunne gifte sig da krigen
sluttede og Christian var kommet hjem.
Foredraget beskriver i ord og billeder tiden før
og under 1. verdenskrig og vi får et indblik i de
tanker og følelser, de unge elskende gjorde sig
igennem uddrag af Christian Clausens
krigsdagbog og igennem de mere end 800
breve de sendte til hinanden igennem
krigsårene.

Forår 2023
Den 17. januar kl. 14.00:
Gitte Kliver: Mercy ships

Verdens første nybyggede og privatejede
hospitalsskib Global Mercy og Africa Mercy den gamle storebæltsfærge Dronning Ingrid bringer gratis lægehjælp til verdens fattigste.
Hesselager Kirke får tirsdag d. 17. januar 2023
besøg af tandplejer Gitte Kliver fra den
humanitære organisation Mercy Ships. Ud fra
verdens to største civile hospitalsskibe giver
Mercy Ships gratis lægehjælp og
livsforvandlende operationer til verdens
fattigste mennesker - fortrinsvist i Vestafrika.
Gitte Kliver er tandplejer og frivillig
foredragsholder, hun har arbejdet på Africa
Mercy og vil med fortællinger, billeder og video
dele de livs-forvandlende historier fra
hospitalsskibene med os.
”Vi kan ikke forandre hele verden. Men vi kan
være med til at ændre hele verden for det
enkelte menneske.” - Chefkirurg Gary Parker.

Den 21. februar kl. 14.00:
Kresten Drejergaard:
”Den himmelske gudstjeneste”

Den 21. marts kl. 14.00:
Anette Schiøtz: ‘ Historien om
Aksel Schøitz og hans betydning
under besættelsen’

Med afsæt i sin bog fra 2008 ”Den himmelske
gudstjeneste” vil Kresten Drejergaard gøre rede
for sit grundsynspunkt på gudstjenesten som
en begivenhed. Gudstjenesten er noget, der
sker. Men hvad er det, der sker?
I juni 2018 udsendte en arbejdsgruppe
nedsat af biskopperne en rapport med titlen
”Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed”.
Rapporten er udsendt til menighedsråd og
præster med det formål at sætte en kvalificeret
debat om gudstjenesteordningen i gang.
Foredraget er et bidrag til denne debat.

Datteren af én af de helt store tenorsangere i
Danmark, Aksel Schiøtz, lægger vejen forbi
Hesselager konfirmandstue.
Annette Schiøtz vil fortælle om sin fars
opvækst, om hans udvikling som sanger og om
den status han fik under besættelsen, hvor han
blev udenlandsdansker og efter 13 år vendte
tilbage til Danmark. Hun vil også fortælle lidt
om sit eget liv som koncertsanger og i andre
sammenhænge.

Kresten Drejergaard var biskop over Fyens stift
fra 1995 – 2012, derefter præst i Schweiz

Annette Schiøtz debuterede som koncertsanger
i 1981 og har undervist på blandt andet
musikhøjskolen på Frederiksberg og på
Sjællands Kirkemusikskole.

