
Sensommermøde i de østjyske valgmenighede 

Søndag d. 25. august i Vivild 

 

I år afholdes sensommermødet for de fem østjyske valgmenigheder i Vivild, og vi håber meget 

på at se mange af jer til en god og berigende dag, hvor vi både skal fejre gudstjeneste, synge 

fællessange, høre et foredrag om åndelighedens vilkår i Vesten – og ikke mindst høre mere 

om, hvordan det står til i de forskellige menigheder. 

Program for dagen: 

Kl. 10.00:         Ankomst og kaffe i Borgerhuset, Århusvej 13, Vivild, 8961 Allingåbro 

Kl. 10.30:         Gudstjeneste i Vivild kirke v/Signe Helbo 

Kl. 11.45:         Frokost i Borgerhuset 

Kl. 13.00:         Kort nyt fra de fem menigheder – og fællessang  

Kl. 14.00:         Foredrag m. efterfølgende debat v/Bertel Haarder:  

                       ”Er Vesten præget     af åndelig fattigdom?” 

Kl. 16.00:         Kaffe og afrunding 

 

Pris for deltagelse 200 kr. pr. person, der betales på dagen. S.U. senest d. 1. august til Niels 

Sander. 

 

Foredrag v/Bertel Haarder: 

”Er Vesten præget af åndelig fattigdom?” 

 

Det mest spændende og afgørende i tilværelsen har med noget åndeligt og irrationelt at gøre. 

Det har vores vestlige kultur svært ved at tage højde for. Nu troede vi lige, at religiøsitet og 

nationalisme var på vej til at blive skrevet ud af vores kultur til fordel for demokrati, menne-

skerettigheder, frihandel og åbne grænser. Men nu stikker antivestlige holdninger hovedet op 

overalt. Nykonservative kræfter lægger i stigende grad afstand til vestlige værdier. Jeg mener, 

vi skal tage det alvorligt og spørge os selv: Har ovennævnte på hver deres måde fat i et eller 

andet, som den vestlige kultur forsømmer og ikke har ord til at beskrive? Savner vi i Vesten 

ord for nogle af de vigtigste forhold i tilværelsen, som ikke ændrer sig over tid? Er vi vidne til 

en form for fattiggørelse af åndslivet, litteraturen, teaterkunsten m.v.? Er det derfor, Bille Au-

gusts filmatisering af ”Lykke-Per” kan tryllebinde os? Den handler om alt det, vi nutildags 

mangler ord for: religiøse anfægtelser, moralske svigt, skyld, skam og ubegribelig kærlighed 

og tilgivelse. Frygteligt gammeldags – og evigt aktuelt! Ånd er magt. 

 

Pris for deltagelse 200 kr. pr. person, der betales på dagen. 

S.U. senest d. 1. august til Niels Sander 


