
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellem Himmel og Jord 
 

Program 2020/21 
 



 
9. september  Ditlev Bache : Mit liv som missionærbarn i Indien 

Ditlev Bache fortæller om sine forældres engagement som 

lægemissionærer i Indien i 1949-56. Hvad var de rundet af, og hvad 

fik dem til at rejse ud på en idealistisk mission i tiden efter 2. 

Verdenskrig ? Hvilken betydning fik det for ham selv, at vokse op i 

missionærhjemmet og på Den Danske Kostskole i Sydindien ? 

 

 7. oktober    Povl Balslev : Komponisten Carl Nielsen 

Vi skal høre om Carl Nielsen og hans musik – både den symfoniske 

og sangene og om, hvad det er, der gør, at netop Carl Nielsen er blevet 

"Danmarks største komponist". Hvad er det i hans musik, der betyder, 

at han har ramt den nordiske, danske og fynske sjæl ?  

Povl Balslev har tillige beskæftiget sig med Th. Aagaard, som er en af 

Carl Nielsens samtidige musikere og komponister. Nielsen og 

Aagaard var nære venner og mange af deres breve til hinanden 

fortæller om, hvad den gode melodi betyder for fællessangen, så derfor 

skal vi også synge denne eftermiddag - for som Carl sagde: ”Musik 

skal ikke kun beskrives med ord men opleves/udøves”. 

 

11. november  Søren Juul : Genforeningen 1920  
Vi ser på Slesvig-Holstens placering og betydning for Danmark siden 

middelalderen med særligt henblik på forudsætninger for nederlaget 

og tabet af Slesvig i 1864. 

Vi vil også komme ind på de danske sønderjyders skæbne under 1. 

Verdenskrig og selvfølgelig afstemningerne mv. i foråret 1920. 

Afslutningsvis ser vi på tiden siden især med henblik på forholdene 

for og imellem de to mindretal. 

2. december  Julemøde Vi skal synge julesalmer- og sange og høre personlige                    

beretninger om juleaftner, der mindes – julegaver, julemåltider og 

juletraditioner, som fortælles af udvalgte deltagere. Vi får besøg af 

luciaoptog, hører en julehistorie og får gløgg og æbleskiver. 

 

13. januar      Kirsten Bojsen-Møller : Demente og deres pårørende 

Kirsten Bojsen-Møller er uddannet sygeplejerske, har en specialist-

udannelse i demenssygdomme og har arbejdet som demenskonsulent 

siden 2008 i forskellige kommuner.  

I foredraget vil vi blive klogere på, hvad demens er, hvem der rammes 

og hvordan demens opdages. Desuden skal vi høre om, hvordan 

demens kan behandles.  

Hvordan kan jeg hjælpe, og hvem kan hjælpe mig ? 

 

 



   

  10. februar    Carsten Egø Nielsen : Pigerne på Sprogø   

 Christian Keller, overlæge ved de Keller'ske anstalter, oprettede i 1923 

internatet på Sprogø for åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder. 

Internatet eksisterede til 1961. Keller var også initiativtageren til Lov 

om Adgang til Sterilisation i 1929, Europas første racehygiejniske lov. 

Allerede i 1911 havde Keller fået oprettet et tilsvarende internat for 

mænd på Livø. 

 Vi skal i foredraget høre den virkelige historie om kvindehjemmet på 

Sprogø og om nogle af skæbnerne. Hvad var baggrunden for anstalten 

og hvordan var hverdagen for beboerne? 

     

10. marts       Christian den 2. som fange på Kalundborg  Slot 

Preben Christensen vil fortælle os om Christian den andens rege-

ringstid (1513–1523), om hans fald og tilfangetagelse, om Dan-

marks sidste borgerkrig og tiden, der fulgte. 

Vi skal høre om de vilkår, den fængslede konge måtte leve med,  

hvordan hans hverdag kan have formet sig og om de længereva-

rende resultater af hans regeringstid, herunder hans landskabslove 

og invitationen til en gruppe hollandske indvandrere, som kom til 

Amager og startede landbrug under meget favorable betingelser.  

 

 14. april          Forfulgte kristne. Agnete Holm fra Danmission 

                         Danmission støtter samarbejde med kirker i Mellemøsten. Mange 

steder er kirkerne under pres og nogle steder er kristne forfulgt. Vi vil 

få et indtryk af den overordnede situation i Mellemøsten. Vil kirkerne 

lykkes med at overleve ? Hvad vil kirkerne selv gerne bi-drage med i 

deres samfund ? Hvordan ser fremtiden ud for kirkerne? Disse og 

mange andre spørgsmål vil Agnete Holm komme ind på i sit foredrag. 

Hun arbejder til daglig i Danmission med kirker, teologi og dialog i 

Mellemøsten og Asien. Hun er desuden hjælpepræst i 

Helligåndskirken i København. 

 

12. maj          Maja Lisa Engelhardt : Mit kunstnerliv     

 Billedkunstner Maja Lisa Engelhardt har i mange år boet i udlandet, 

men det er stadig hendes barndoms landskab i det naturskønne Nord-

vestsjælland, der ses i hendes kunst. Siden debuten i 1985 er Maja Lisa 

Engelhardts landskabsmotiver blevet mere religiøse i deres grundtone, 

og hun står bag over 30 udsmykninger af kirker i Danmark, USA og 

en række offentlige institutioner. Maja Lisa Engelhardt har altid vidst, 

at hun skulle være kunstner. Denne eftermiddag kan vi høre om 

hvorfor og hvad, der driver ”Værket”.  

    

 



       

  

 

        Mellem Himmel og Jord. 

 

”Mellem Himmel og Jord”- møderne ved Vor Frue Kirke har til formål at 

samle fortrinsvis +60 årige (men også gerne yngre), onsdag eftermiddage 

fra september til og med maj, til samvær om dagens emne, som en 

foredragsholder vil dele ud af sin viden om. 

 

Møderne afholdes i kirkerummet i Vor Frue Kirke, 4400 Kalundborg. 

 

Vi starter kl. 15.00 og tilstræber at slutte kl. 17.00  

Undervejs i programmet serveres kaffe med brød til en pris af 20 kr.  

 

     


