hvordan tyskerpigerne kunne findes i alle
befolkningsgrupper, og at de optog
forbindelsen til tyskerne af meget
forskellige årsager. Det drejede sig ofte
om ganske unge og til tider socialt udsatte
piger og unge kvinder.
Foredraget vil, gennem inddragelse af
hidtil uudnyttet kildemateriale, give et
indblik i, hvad der kendetegnede denne
gruppes handlemåder samt omgivelsernes
syn på dem.

VELKOMMEN
TIL
SOGNEEFTERMIDDAGE
Sogneeftermiddagene foregår i kirkens
konfirmandlokaler og afholdes den
første og tredje torsdag i måneden
kl. 14.00 – 16.00

Torsdag den 6. december:
Adventsmøde – Efter andagt og
salmesang i kirken mødes vi i
sognehuset til kaffe og foredrag.

Eftermiddagene indledes med fællessang
fra Højskolesangbogen og kaffe/te og et
stykke brød, hvorefter der er en times
program.

”LIVET PÅ REGENSEN.”
Christian Hjortkjær. ph.d. og lærer på
Silkeborg Højskole.

Bliv inviteret indenfor i en verden af
traditioner, studentersang og sære ritualer
på Kongens Kollegium ved Rundetårn i
København. Gennem billeder og
anekdoter bliver du ført ind ad porten til
Regensens berømte lindetræ og videre ud
i de mærkeligste afkroge af det på én
gang historiske og levende studenterliv.
Mød Hostrup, Kaj Munk, Mogens Glistrup
og mange af de sære personligheder, der
har formet Danmark, men som selv blev
formet af den Regens, der stadig lever i
ungdommelig glæde og begejstring.

Det er gratis at være med, men kaffe/te
koster 20 kr.

Sogneeftermiddage arrangeres af
aktivitetsudvalget under Hjerting Sogns
Menighedsråd.
Udvalget består af:
Lisbeth Philipsen,
Annemarie Lund Ovesen
Susan Engberg
Arne Mårup,
Kræn Christensen,
Henrik Krüger

SOGNEEFTERMIDDAGE
HJERTING KIRKE
EFTERÅRET 2018.

Torsdag den 4. oktober:

”Sogneudflugt.”

” MED DANMISSION I
SYDINDIEN”

Sogneudflugt til Horsens og Vejle.
(Se separat program)

Randi Hundebøll. Keramiker. Esbjerg.

Torsdag den 6. september:

Torsdag den 20. september:

” ESBJERG - FRA LADEPLADS
TIL ENERGIMETROPOL.”
Jørgen Dieckmann Rasmussen.
Byhistorisk Arkiv. Esbjerg.
Kom man til Esbjerg i begyndelsen af
1867, var der næsten ingen bebyggelse
eller mennesker at finde mellem
lyngtotterne, for der lå kun to gårde og tre
huse og boede 23 mennesker. Det blev
ændret året efter, hvor Rigsdagen i april
måned vedtog at anlægge en statshavn
ved Esbjerg og koble den sammen med
den kommende jernbane fra Lunderskov
til Varde.
Det førte en udvikling med sig, som ingen
havde planlagt eller kunne forudse. En by
havde man f.eks. ikke tænkt på, men efter
kun 30 år var Esbjerg vokset fra ingenting
til købstad med over 13.000 indbyggere.
Og udviklingen fortsatte og fortsatte,
afstemt efter tidens konjunktur i ind - og
udland.
II
Idag er Esbjerg Danmarks energimetropol,
og kunne man invitere nogle af de
oprindelige 23 indbyggere tilbage for at
se, hvad det hele havde udviklet sig til,
ville de nok have svært ved at tro deres
egne øjne.

Med afsæt i den gamle danske koloni
Trankebar har Danmission startet kirker
og skoler blandt de kasteløse dalitter i
mere end 100 år.
I Januar 2018 var jeg med på en studietur
til Sydindien, hvorom jeg fortæller og viser
billeder.
Vores studietur blev et møde med
mennesker i Indien især i Arcotkirken og i
skoler og kirker i Tamil Nadu.
Der vil også blive et kig ind i et Asram og
en morgentur på det hellige bjerg i
Tiruvannamalai, hvortil mange mennesker
fra Vesten fortsat drager i en søgen efter
mening med tilværelsen.
Torsdag den 18. oktober:

”FRA EVENTYRETS LAND TIL
KANONER”.
Egon Lausen. Oksbøl.
For præcis 50 år siden udfoldede der sig
ved den jyske vestkyst en proces, som
blev meget smertefuld for mange
mennesker. Nogen kalder det et kollektivt
overgreb. Et stort landområde, hvor der
gennem flere hundrede år havde levet og
boet mennesker, blev eksproprieret til
fordel for militæret. Det drejer sig om 1840
hektar land nord for Blåvand. Over 150
huse blev revet ned, og beboerne måtte
flytte fra hus og hjem. Hele processen
foregik i det dulgte, og i dag lever der

stadig mennesker med ar på sjælen efter
det, der skete.
Egon Lausen vil fortælle om dette ud fra
en folkelig vinkel.
Torsdag den 1. november:

”ETIK I LIVET MED DEMENS.”
Jacob Birkler. Filosof og tidl. formand
for Etisk Råd.
Livet med demens rummer talrige etiske
spørgsmål og dilemmaer, hvor det ofte er
vanskeligt at finde vej i det etiske
landskab. Der kan være langt fra højt
besungne værdibegreber til et værdigt
greb i praksis. Tvivlen kan eksempelvis
opstå i tilknytning til bolig, mad, medicin,
hygiejne, fortielser, overvågning og
udsigtsløs behandling etc., hvor etikken
altid bliver synlig i menneskelige
relationer. Men hvor finder vi det etiske
kompas, når demens er et vilkår?
Foredraget fokuserer på identificering og
håndtering af etiske dilemmaer i livet med
demens.
Torsdag den 15. november:

”TYSKERPIGER I ESBJERG.”
Lulu Anne Hansen. Leder af
historieenheden på Sydvestjyske
museer.
De såkaldte tyskerpiger blev under
besættelsen en af de mest stigmatiserede
befolkningsgrupper, og de blev udsat for
hårde repressalier både under
besættelsen og i forbindelse med
befrielsen. Tidligere forskning har vist,

