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Onsdag 18. april 2018

Da landbolivet blev en by i provinsen
nyt spændende foredrag i Kirkehøjskolen på Thyholm torsdag den 19. april under tema'et "Folk og Fællesskab".
KirKeliv

AP Christensen

apll@folkebladetlemvig.dk

THYHOlM: Vi har et stærkt
folkeligt fællesskab på Thyholm. Det vidner de mange
foreninger, klubber og aktiviteter om, hvor folk tager
medansvar for hinandens
liv og glæde.
Folkekirken er måske det
stærkeste af alle de folkelige
fællesskaber, vi lever i. Ca. 90
procent af alle jegindboere
og thyholmere er medlem af
Folkekirken, og kirkens og
folkets liv væver sig naturligt
sammen til hverdag og fest.
Vinterens kirkehøjskole
vil sætte lys på Folk og fællesskab. Vi har inviteret nogle af landets vigtigste stemmer, når det gælder debatten om folkelivets vilkår.
Vi lever på landet udenfor
storbyerne, og netop dét
giver os udfordringer og
muligheder, som vi trænger til at forstå og få øje på.
Det er vores håb, at de erfar-

ne foredragsholdere vil hjælpe os til fordybelse og selvbesindelse. Vi har meget at
glæde os over, tage vare på
og udvikle videre på. Foredragsrækken giver inspiration til det fælles liv, som folk
og kirke skal leve sammen i
de kommende år. Vi har et
solidt fundament og gode
erfaringer, som vi kan bygge
det folkelige og kirkelige fællesskab videre på.
Torsdag den 19. april
kl.19.30 I Thyholm Kirkecenter er der et nyt foredrag i kirkehøjskolen med overskriften "Da landbolivet blev en
by i provinsen".
Foredragsholderen er Johs.
Nørregård Frandsen, der er
professor ved Institut for
Kulturvidenskaber og leder
af H.C. Andersen Centret,
Syddansk Universitet (SDU),
Odense. Han er også klummeskribent i Kristeligt Dagblad, hvor han tager sproget
under humoristisk og underfundig behandling, ligesom
han er forfatter til bøger, af-

handlinger, artikler og kronikker.
I 1950'erne var Danmark
uden for de større byer præget af en landbokultur, der
havde rod i sogne, landsbyer og andelsbevægelse. Landbruget var førende erhverv
og sammen med de kirkelige og folkelige miljøer centrum for en særlig livsform.
I de følgende årtier forvandlede livet på landet sig med
mekanisering, centralisering,
specialisering, intensivering
samt afvandring og store ændringer i normer og værdier.
Da velfærdssamfundet foldede sig ud, blev livet på
landet udfordret. En udpræget selvstændigheds-kultur
brød sammen, og landbokulturen mistede status. Fra
1960'erne satte en urbanisering ind, hvor byerne både
spredte sig og sugede til sig.
De gamle landsogne blev
slidt, så det, der engang var
midten af Danmark, nu blev
"UdkantsDanmark".
- Jeg har som kulturforsker

Johannes Nørregård Frandsen holder foredrag i Kirkehøjskolen på Thyholm. Pressebillede
undersøgt dette opbrud og
dets konsekvenser, og det
er denne viden, jeg formidler i foredraget. Det sker i en
form, hvor jeg tager både hu-

mor og nostalgi til hjælp. Jeg
fortæller om forvandlingerne især i 1950'erne og 60'erne med udgangspunkt i mit
eget liv og søger at fremkalde

scener og billeder, der måske
vækker genkendelse hos lytterne, siger Johannes Nørregård Frandsen om sit foredrag.

Øl og uskyld i Midtpunktet

Giv de gamle byger nyt liv med
et helt nyt foldet udseende.
Pressebillede

der er middag, foredrag og ølsmagning med
eksperten Carsten Berthelsen på fredag aften.
SaMvær
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Kreative dage på Mississippi
HånDarBeJDe
Express

express1@jfmedier.dk

HviDBJerG: I løbet af foråret
vil man på Mississippi kunne

deltage i en række kreative
dage med alt fra bogfolding
og kreativ hækling til betonstøbning af pynteting til haven på programmet.
Første gang er tirsdag 24.

Johs. Nørregaard Frandsen:

Da landbolivet blev en by i provinsen

Torsdag d. 19. april kl. 19.30
i Thyholm Kirkecenter, Hvidbjerg
Kaffebord: 20 kr.

april, hvor man kan give sine bøger nyt liv ved at folde
dem om til noget dekorativt.
- Det er sjovt at se, hvordan
kunstværker vokser frem af
siderne i en slidt bog og vide, at bogen endnu engang
får lov at vise sig frem, siger
Bruno Nordensgaard, der er
instruktør på bogfoldekurset.
Der vil være en bog klar til
alle deltagere, som selv skal
medbringe en spids blyant
og en lang lineal og/eller en
tegnetrekant.
Onsdag 25. april og 16. maj
vil der være kreativ hækling
på programmet, og tirsdag
29. maj kan man lære at støbe pynteting til haven i beton under kyndig vedledning af Birgit Nielsen. Her
kan man lave både fuglebade, blomsterkummer, paddehatte, græskar og andre
pynteting.
Tilmelding til kurserne
foregår på www.mississippi.dk.

HviDBJerG: På fredag går det
løs, så kom med til hyggeligt og inspirerende foredrag
med Danmarks største ølekspert fredag den 20. april i
Midtpunktet Thyholm!
- Det bliver en fantastisk

underholdende aften, hvor
vi skal smage syv vidunderlige øl og ser undervejs morsomme klip fra nostalgiske
gamle danske film. Så er du
til god øl og dansk nostalgi,
så er en aften med Carsten
Berthelsen lige noget for dig.
Carsten Berthelsen er foredragsholder, forfatter, oversætter og forlagskonsulent.

Ølkenderen Carsten Berthelsen kommer til Midpunktet
i Hvidbjerg på fredag aften. Arkivfoto

Carsten har en brændende
kærlighed til populærkultur,
kulturhistorie, stor musik,
blændende billeder – og øl.
Carsten Berthelsen har,
udover en række bøger om
øl, udgivet Morten og Det
Danske Guld – Morten Korch for begyndere (1998), Peter Den Store – en bog om Peter Malberg (1998).
Derudover blev Carsten
Bertelsen nærmest folkeeje,
da han deltog i Natholdets
julekalender på TV Zulu med
Anders Breinholdt og Søren
"Aqua" Rasted.
Carsten har grundet sin
store viden indenfor øl modtaget ridderorden i Belgien
og er herhjemme æresmedlem i danske ølentusiaster.
Foredraget Øl og Uskyld
er også populært: I 1950'erne
opnåede dansk film en hidtil
uset succes. Publikum strømmede til biograferne for at se
folkekære skuespillere boltre
sig i roller som Far til Fire, hesteopdrættere, stowte bønder og flinke storbyborgere.
Vi ser morsomme og bevægende filmklip fra dansk underholdningsfilms guldalder. Samtidig nyder vi nogle af Europas herligste ølsorter, der supplerer idyllen som
hånd i handske. Prøv denne
unikke kombination af Øl og
Uskyld.
Inden Carstens foredrag
og ølsmagninger nyder vi ølbraiseret oksesteg.
Billetsalget er startet på
Midtpunktetthyholm.dk

