NYBORGMØDET · Om kristendom, kultur og samfund

ÅND

16.-19. OKTOBER 2022

Ring - Sommerdag ved Roskilde Fjord

Nyborgmødet 2022 sætter fokus på de mange forskellige perspektiver,
der knytter sig til ÅND. Tidsånd, åndsfrihed og Helligånd.
Ånd binder os sammen. Ånd sætter sit præg på stemninger og miljøer,
så vi hurtigt kan mærke, om ånden er til stede, eller om vi lever i en åndløs verden.
Ånd fylder os med kræfter og giver ny energi og identitet. Den er på spil i kirken, kunsten og kulturen.
På årets Nyborgmøde skal vi lade os inspirere af Ånd og overveje, hvordan tidsånden udfordrer os lige nu.
Undervejs skal vi se ud i verden og universet.
Nyborgmødet er for alle, der interesserer sig for kristendom, kultur og samfund i Danmark og i verden.
Målet er at inspirere til fornyelse af kirken og fordybelse i kristendommens budskab.
Følg Nyborgmødet på Facebook

Velkommen til Nyborgmødet 2022.

Præsentation af programmet
Vi mødes søndag eftermiddag. Efter en kop kaffe og velkomst
giver vi ordet til forfatteren Jens Chr. Grøndahl. Han sætter sin
svage tro på spil.
Søndag aften overlader vi scenen til Kathrine Muff og guita
rist Andreas Fuglebæk. De sætter ord på ånd og liv, som det
er fortalt i den populære bog ’Meter i sekundet’.
Hver morgen er der VED DAGENS BEGYNDELSE. Med tekster
og salmer vil Bent Martinsen, Sigrid Horsholt Pedersen og AnneMette Grønborg sætte os på sporet af dagens tema. Musik og
sang står sanger Betty Arendt og organist Peter Arendt for.
Mandag formiddag skal vi på rejse i universet sammen med
astronomen og astrofysiker Anja C. Andersen. Vi stiller spørgs
målet, hvad har Ånd og Universet at gøre med hinanden?

Om eftermiddagen er der mandarinmesse inspireret af kinesisk teologi og kirke i Nyborg Kirke. Bagefter er der festmiddag med dejlig mad og gode vine. Biskop Tine Lindhardt
holder festtalen og sætter sin hat, som hun vil.
Onsdag formiddag sætter vi fokus på Kina. Hvad sker der
i Kina, og hvad sker der med Kina? De spørgsmål har vi bedt
journalist og Kina-kender Mette Holm om at give sit svar på.
Under overskriften I østen stiger solen op skal vi bagefter
lytte til smuk kinesisk musik sammen med Jin Xiaoyun på klaver, Zhang Yu på erhu og guzheng og Skjold Andreas Arendt.
Så er det tid til at runde af og sige på gensyn til Nyborgmødet
2023. Det gør vi inden frokost.

Efter en dejlig frokost med den flotte udsigt over Storebælt
sætter Peter Lodberg fokus på Helligånden. Hvorfor er den så
vigtig, og hvad vil det sige at leve på Åndens præmisser?
Så er det tid til at samles i grupper. Der
er mange muligheder for at tale sammen
om Nyborgmødets tema eller gå en tur i
efterårsvinden.

Program

TEMA: ÅND
SØNDAG D. 16. OKTOBER
16.00:	������KAFFE OG VELKOMST
Direktør Jan G. Larsen, Hotel Nyborg Strand og
professor, dr.theol. Peter Lodberg, formand for
Nyborgmødet.
16.30:	������MIN SVAGE TRO
Jens Chr. Grøndahl, forfatter, København.

MANDAG D. 17. OKTOBER

15.30:	������MANDARINMESSE I NYBORG KIRKE
Prædikant: Jørgen Christensen, provst, Hillerød.

14.00:	������HELLIGÅND
Peter Lodberg, professor, dr.theol.
Formand for Nyborgmødet, Aarhus Universitet.
16.00:	������VÆRKSTEDER
Peter Lodberg: Mødets tema
Birthe Juel Christensen: Ånden i Folkekirkens
Nødhjælp gennem 100 år.

Tirsdag formiddag udfordrer vi journa
list på Weekendavisen Christian Bennike
til at tage livtag med tidsånden. Hvad
præger vores mærkelige tid, og hvordan
holder vi håbet i live?

Anne-Mette Grønborg: Gudstjenestefornyelse –
hvorfor og hvordan?
Betty og Peter Arendt: Musik og sang inspireret af Kina.
Bent Martinsen: Billedværksted med fokus på realistiske og symbolske billeder.
Christian Balslev-Olesen: Et nyt verdensunder –
en gigantisk grøn mur i kampen mod tørke, sult og
fattigdom, konflikter, terrorisme og migration i Afrika.
Oplæg til Natkassefilmen: The Great Green Wall.
Byvandring i Nyborg v. Visit Nyborg.
Rundvisning på Nyborg Slot v. Visit Nyborg.
Vilhelm Hammershøi - Interiør. Ung kvinde set fra ryggen, 1903-04.
Olie på lærred, 60,5 x 50,5 cm. Randers Kunstmuseum

TIRSDAG D. 18. OKTOBER
09.00:	������VED DAGENS BEGYNDELSE
Sigrid Horsholt Pedersen, tidl. sognepræst, Vejle.

09.45:	������UNIVERSET OG ÅND
Anja C. Andersen, professor, Niels Bohr Instituttet,
København.

Bagefter er der mulighed for at se film i
hotellets natkasse.

22.00: 	�����NATKASSEFILM
The Great Green Wall – en episk og musikalsk rejse sammen med den maliske musiker og aktivist Inna Modja.

20.00:	������’DE KORTE SÆTNINGERS LAND’ – ROMANKONCERT
Toner, lyrik og musikalitet bliver nærværende, når
Kathrine Muff går på scenen sammen med guitarist
Andreas Fuglebæk og sætter ord på ånd og liv, som
det er fortalt i Stine Pilgaards populære bog ’Meter
i sekundet’.

09.00:	������VED DAGENS BEGYNDELSE
Bent Martinsen, tidl. højskoleforstander og
sognepræst, Randers.

Mandag aften skal vi være i selskab med
kunstneren Jens Galschøit. Han vakte
stor international opmærksomhed, da hans
skulptur Skamstøtten i december 2021
blev fjernet fra et universitet i Hongkong.

17. OKTOBER fortsat
20.00:	������MENNESKEVÆRD – DET UOPGIVELIGE
Jens Galschiøt, kunstner og skulptør, Odense.

Sigrid Horsholt Pedersen: Samtalegruppe om
menneskeværd og mangfoldighed.

09.45:	������TIDENS ÅND
Christian Bennike, skribent på Weekendavisen,
København.

18.30:	������FESTAFTEN – med god mad og vin, sang, musik
og godt humør. Festtaler er biskop Tine Lindhardt,
Odense.

ONSDAG D. 19. OKTOBER
09.00:	������VED DAGENS BEGYNDELSE
Anne-Mette Grønborg, Thisted.
09.45:	������HVAD SKER DER I KINA? HVAD SKER DER MED KINA?
Mette Holm, journalist og Kina-ekspert, København
11.15:	������I Østen stiger solen op
- om den kinesiske kirke og kinesisk musik v. Jin
Xiaoyun (Amber) på klaver, Zhang Yu (Sophia) på
erhu og guzheng og Skjold Andreas Arendt.
12.15:	������FREM MOD NYBORGMØDET i 2023 OG PÅ GENSYN.
Professor Peter Lodberg, formand for Nyborgmødet.
12.30:	������FROKOST

Dagligt
Fra kl. 7.00:	���� Morgenmad
Kl. 10.45:	�������� Kaffe
Kl. 12.30:	�������� Frokost
Kl. 15.00:	�������� Kaffe
Kl. 18.00:	�������� Middag

NYBORGMØDET · Om kristendom, kultur og samfund

ÅND

16.-19. OKTOBER 2022

Præsentation af medvirkende og tilrettelæggere
Jens Chr. Grøndahl er forfatter og aktuel med bogen Min svage
tro i forlaget Eksistensens roste serie ’Kristendommen ifølge…..’

Skjold Andreas Arendt har studeret kinesisk og er tæt
knyttet til Kina.

Kathrine Muff er komponist og højskolelærer. Vært på
programmet ’Fællessang – hver for sig’ på DR sammen med
Johannes Langkilde.

Birthe Juel Christensen er chefkonsulent i Folkekirkens
Nødhjælp og medlem af Hotel Nyborg Strands bestyrelse.

Andreas Fuglebæk er guitarist.

Betty Arendt er professionel sanger. Synger så hårene rejser
sig. Kan både det klassiske og rytmiske, så det er en fornøjelse.

Anja C. Andersen er professor, astronom og fysiker ved Niels
Bohr Instituttet. Har modtaget en lang række priser for sit arbejde.

Peter Arendt er organist og korleder i Haslev. Kan få enhver
til at synge, så man selv bliver overrasket.

Jens Galschiøt er vidtfavnende kunstner og skulptør. Hans
udtryk spænder fra smykker og figurer til gigantiske, politisk
ladede skulpturer.

Sigrid Horsholt Pedersen er tidligere sognepræst i Vejle og
dybt engageret i kirkens sociale og diakonale arbejde. Medlem
af Nyborgmødets bestyrelse.

Christian Bennike er skribent på Weekendavisen og beskæftiger sig med alt fra politisk opbrud i Europa til pastaretter,
centralbanker, død og gæld.

Anne-Mette Grønborg er sognepræst i Thisted og tidligere
underviser på Diakonhøjskolen. Medlem af Nyborgmødets
bestyrelse.

Tine Lindhardt er biskop over Fyns stift. Har tidligere været
ansat i Danmarks Radio og som generalsekretær i Bibelselskabet.

Bent Martinsen har tidligere været forstander på Silkeborg
Højskole og sognepræst i Randers. Medlem af Nyborgmødets
bestyrelse.

Mette Holm er journalist og er kendt for sine indsigtsfulde
informationer om udviklingen i Kina og dens betydning for
resten af verden.
Jan G. Larsen er direktør for Hotel Nyborg Strand.
Jørgen Christensen er provst i Hillerød.
Jin Xiaoyun (Amber) er pianist.

Christian Balslev-Olesen er tidligere generalsekretær i
Folkekirkens Nødhjælp og landechef for UNICEF i Eritrea og
Somalia. Medlem af Nyborgmødets bestyrelse.
Peter Lodberg er professor, dr.theol. på Aarhus Universitet.
Formand for Nyborgmødets bestyrelse og medlem af Hotel
Nyborg Strands bestyrelse.

Zhang Yu (Sophia) spiller på de kinesiske instrumenter erhu
og guzheng.

Pris for enkelt- eller dobbeltværelse
kr. 4.335,- pr. person.
Tilmelding til Nyborgmødet på tlf. 65 31 31 31.

Hotel Nyborg Strand Fonden har bevilget et antal pladser
til unge mellem 18-30 år til en reduceret pris.
Ring til Peter Lodberg på tlf. 21261261 for at høre
nærmere.

Nyborgmødet er et åbent folkekirkeligt forum for enhver, der er optaget af teologiske, kirkelige, kulturelle, eksistentielle og samfundsmæssige spørgsmål. Mødet blev holdt første gang i 1910, og i 1912 købte
Nyborgmødet det nuværende Hotel Nyborg Strand som mødested. Nyborgmødet holdes én gang om året.
Østerøvej 2 · 5800 Nyborg · Tlf. +45 65 31 31 31
www.nyborgstrand.dk · nyborgstrand@nyborgstrand.dk

