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Præsentation af medvirkende og tilrettelæggere
Ina Rosenbaum er skuespiller og modtog i 2018 ÅRETS
REUMERT for bedste kvindelige hovedrolle for skuespilpræstationen i Job.
Henrik Goldschmidt er solo-oboist i Det Kgl. Kapel og leder
af The Middle East Peace Orchestra.
Anders Singh Vesterdahl spiller harmonika med en særlig
verdensmusikalsk ”sound”.
Kurt Strand er journalist og vært på Mennesker og medier, P1.
Pia Søltoft teolog og præst med et flot forfatterskab om
Søren Kierkegaard.
Anne-Cathrine Riebnitzsky er sprogofficer i russisk og
udsendt til Afghanistan. Modtager af De Gyldne Laurbær i 2013.
Frederik Lindhardt er ledelses – og kommunikationskonsulent. Forfatter til bogen ” Lidt af far” – om afdøde biskop
Jan Lindhardt.
Tove Udsholt var tre år, da hun sammen med sin mor i
1943 måtte flygte fra nazisternes jødeforfølgelse. Hun blev i
Danmark hos en fiskerfamilie, mens moderen blev reddet over
Øresund til Sverige.
Lykke Friis er korrespondent i Tyskland for Berlingske og har
et meget indgående kendskab til europæiske forhold.
Birthe Juel Christensen er chefkonsulent i Folkekirkens
Nødhjælp og medlem af Hotel Nyborg Strands bestyrelse.

Betty Arendt er professionel sanger. Synger så hårene rejser
sig. Kan både det klassiske og rytmiske, så det er en fornøjelse.
Peter Arendt er organist og korleder i Haslev. Kan få enhver
til at synge, så man selv bliver overrasket.
Sigrid Horsholt Pedersen er tidligere sognepræst i Vejle og
dybt engageret i kirkens sociale og diakonale arbejde. Medlem
af Nyborgmødets bestyrelse.
Bent Ulrikkeholm er diakon og arbejder som terapeut hos Blå Kors samt som underviser og konsulent for
Diakonhøjskolen og Diakonhøjskolens Diakonforbund. Medlem
af Nyborgmødets bestyrelse.
Anne-Mette Grønborg Sørensen er sognepræst i Thisted
og tidligere underviser på Diakonhøjskolen. Medlem af
Nyborgmødets bestyrelse.
Bent Martinsen har tidligere været forstander på Silkeborg
Højskole og sognepræst i Randers. Medlem af Nyborgmødets
bestyrelse.
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.

Jørgen Christensen er provst for Hillerød Provsti og sognepræst ved Frederiksborg Slotskirke i Hillerød.
Egon Kjær Sørensen er uddannet lærer og har drevet eget
økologisk landbrug.

Magritte - The human condition2

Hvad er sandhed i vores tid, hvor usandheder og bedrag bliver brugt til at snyde og komme frem i verden?
Vi har aldrig vidst så meget, som vi gør i dag.
Men kan vi stole på de mange nyheder og informationer, vi bliver bombarderet med alle steder?
Hvad kan vi nære tillid til, og hvad skal vi tro?
At der er mange sandheder betyder ikke, at vi ikke kan tale om det, der er sandt og falsk.
Vi kan tale om Guds sandhed og den sande Gud. Hvad lægger vi i de ord, og hvad betyder de for
meningen i tilværelsen? Hvordan forholder sandhed og tvivl sig til hinanden?
Det skal vi blive klogere på, når vi taler med hinanden på årets Nyborgmøde.

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
Vidste du at, Nyborg Strand har mere end 100 års erfaring med afholdelse af enhver form for arrangement.

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 2019

Præsentation af programmet
Vi mødes søndag eftermiddag. Efter en kop kaffe og velkomst
tager Peter Lodberg fat på Sandheden. Giver det mening at tale
om sandhed i vore dage, hvor alt er relativt? Hvad sker der, hvis vi
opgiver at tale om sandhed?
Søndag aften skal vi være i selskab med nogle af vores dygtigste kunstnere. Job er en musikdramatisk forestilling med InaMiriam Rosenbaum. Hun fik Årets Reumert i 2018 for sin
præstation. Forestillingen er baseret på den Østrig-Ungarnske
forfatter Joseph Roths roman af samme navn fra 1930. Hun
bliver godt hjulpet af Henrik Goldschmidt og Anders Singh
Vesterdahl.
Hver morgen holder vi VED DAGENS BEGYNDELSE. Med tekster og salmer vil Christian Balslev-Olesen, Sigrid Horsholt
og Bent Ulrikkeholm sætte os på sporet af dagens emne. Musik
og sang står sanger Betty Arendt og organist Peter Arendt for.
Mandag formiddag overlader vi scenen til Kurt Strand. Han har
et skarpt blik for, hvad medierne og de mange falske nyheder
gør ved os.
Efter en dejlig frokost med den flotte udsigt over Storebælt
er det tid til at spørge ind til Gud og Livsgåden. Findes der en
løsning på gåden? Pia Søltoft giver sit bud.

Program

TEMA: SANDHED

hotellet eller ud i naturen. Mulighed for at se film, synge, høre
livshistorie og drøfte mødets tema.
Mandag aften fortæller Frederik Lindhardt om at miste sin
far stykke for stykke. Hvem er vi, og hvad er sandheden om vores
liv, spørger vi.
Bagefter er det tid til at gå i hotellets natkasse og se en god
film.
Tirsdag formiddag skal vi møde forfatteren Anne-Cathrine
Riebnitzsky. Hun har været soldat i Afghanistan og kender
til livets spændinger mellem lys og mørke. Udgav i 2018 den
anmelderroste Smaragdsliberen.
Om eftermiddagen er der gudstjeneste i Nyborg Kirke. Det er
en LIVSMESSE, der taler ind i vores tid med nye salmer, bønner
og ny musik.
Onsdag formiddag sætter vi fokus på os selv og Europa. Lykke
Friis vil hjælpe os til at forstå vores Europa tredive år efter
Berlin-murens fald.
Så er det tid til at samle op, runde af og sige på gensyn til
næste års Nyborgmøde. Det gør vi inden frokost.

Så er det tid til at samles i grupper. Turen kan gå rundt på

Fit & Relax-område
Slå hjernen fra og kroppen til. Som gæst
på Nyborg Strand kan du nyde godt af det
nye 500 m2 store Fit & Relax-område med
indbydende wellness-faciliteter og moderne træningsredskaber.
Hele området er selvbetjent og kan frit
benyttes fra kl. 06.30-22.00. Ophold og
brug sker på eget ansvar.

SØNDAG D. 13. OKTOBER
16.00:	������KAFFE OG VELKOMST
Direktør Poul Jakobsen, Hotel Nyborg Strand og
professor, dr.theol. Peter Lodberg, formand for
Nyborgmødet.
16.30:	������SANDHEDEN SKAL VI HØRE AF BØRN OG FULDE FOLK
Peter Lodberg, professor, dr.theol., Aarhus Universitet.
20.00:	������JOB
En musikdramatisk forestilling med Ina-Miriam
Rosenbaum, Henrik Goldschmidt og Anders Singh
Vesterdahl.

MANDAG D. 14. OKTOBER
9.00:	��������VED DAGENS BEGYNDELSE
Sandheden skal gøre jer frie
Christian Balslev-Olesen, tidl. generalsekretær i
Folkekirkens Nødhjælp og landechef i UNICEF.
9.45:	��������MEDIERNE OG DEN SANDE VIRKELIGHED
Kurt Strand, journalist og vært på MENNESKER OG
MEDIER, P1.
14.00:	������GUD OG LIVSGÅDEN
Pia Søltoft, teolog og præst med speciale i Søren
Kierkegaard, København.
16.00:	������VÆRKSTEDER
Peter Lodberg: Sandhed – samtale om mødets tema.
Peter og Betty Arendt: Vi øver os på Livsmessen.
Egon Kjær Sørensen og Anne-Mette Grønborg
Sørensen: En vandretur med tid til at standse og
opleve stort og småt i naturen.
Bent Martinsen: Vi vil se på kunstværkerne på
Nyborg Strand under overskriften: sandt og virkeligt.
Christian Balslev-Olesen: Vi ser filmen The Forgiven –
om den sydafrikanske Sandheds – og orsoningskommissionens arbejde (danske undertekster).
Bent Ulrikkeholm: Hvor kommer vores dømmekraft fra
i livets små og store etiske dilemmaer? Er “Mads og
Monopolet” den sidste moralske autoritet, vi har?
Tove Udsholt og Birthe Juel Christensen: Sandheden
om de gemte børn. 136 børn blev under 2. verdens
krig gemt hos plejefamilier eller på børnehjem,
da forældrene måtte flygte.
20.00:	������SANDHEDEN OM ET LIV
Frederik Lindhardt, ledelses – og kommunikations
konsulent. Forfatter til bogen ” Lidt af far” –
om biskop Jan Lindhardt.
22.00:	������NATKASSEFILM

TIRSDAG D. 15. OKTOBER
9.00:	��������VED DAGENS BEGYNDELSE
Jeg skal vidne om sandheden
Sigrid Horsholt Pedersen, tidligere sognepræst.
9.45:	��������SANDHEDEN OM LIVET – SPÆNDT UD MELLEM LYS
OG MØRKE
Anne-Cathrine Riebnitzsky, forfatter og vinder af
De Gyldne Laurbær. Udgav i 2018 den anmelderroste
bog Smaragdsliberen.
15.30:	������LIVSMESSE I NYBORG KIRKE v. Betty og Peter Arendt.
Prædikant: Jørgen Christensen, provst.
18.30:	������FESTAFTEN – med god mad og vin, sang, musik og
godt humør. Måske dukker der en hemmelig gæst op.

ONSDAG D. 16. OKTOBER
9.00:	��������VED DAGENS BEGYNDELSE
Jeg er vejen, sandheden og livet
Bent Ulrikkeholm, misbrugskonsulent og underviser,
Lystrup.
9.45:	��������30 ÅR EFTER BERLIN-MURENS FALD
HVAD BETYDER DET FOR TYSKLAND, OS OG VERDEN?
Lykke Friis, korrespondent for Berlingske i Tyskland,
tidl. prorektor for Københavns Universitet.
11.45:	������FREM MOD NYBORGMØDET i 2020 OG PÅ GENSYN.
Professor Peter Lodberg, formand for Nyborgmødet.
12.00:	������FROKOST
Dagligt:
Fra kl. 7.00:	���� Morgenmad
Kl. 10.45:	�������� Kaffe
Kl. 12.00:	�������� Frokost
Kl. 15.00:	�������� Kaffe
Kl. 18.00:	�������� Middag

Pris for enkelt- eller dobbeltværelse
kr. 3.845,- 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.

