
OM KIERKEGAARDS KJERLIGHEDENS GERNINGER 
vED LEKtOR LILLIAN MuNK RöSING

RASMuS LYBERtH KONCERt

 OM DESMOND tutu vED DR. tHEOL. PEtER LODBERG

OM ”MOD tIL At vÆRE” 
vED SKuESPILLER OG REvYDIREKtøR MADS NøRBY

OM KIM LEINE RASMuSSENS BOG 
”PROFEtERNE FRA EvIGHEDSFJORDEN”

“SOFASAMtALER” OM MOD tIL At vÆRE 
På KANtEN OG I HvERDAGEN

19. - 22.  september 2013

MOD tIL At vÆRE
19. - 22.  september 2013



19. - 22.  september 2013

Bogsamtale om Kim Leine Rasmussens bog: 
Profeterne fra evighedsfjorden
Lisbeth H. Sørensen indleder den fælles samtale om romanen. 
Efter samtalen er der fælles spisning.
Pris for hele arrangementet: kr. 100,-
Tilmelding til Kerteminde Kirkekontor: 
kerteminde.sogn@km.dk eller 
tlf.: 65 32 23 89, senest den 16. sept.

Foredrag af Lillian Munk Rösing 
”trang til Kærlighed”
Kjerlighedens Gjerninger er blevet læst som om Kierke-
gaard her gør kærligheden til en pligt, der står i modsætning til 
lysten. Men den afgørende modsætning ligger mellem Loven 
(herunder lysten) og Kærligheden. Lillian Munk Rösing er 
lektor i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og 
litteraturkritiker. Har skrevet om Kierkegaard i bogen Auto-
ritetens genkomst (2007), som handler om Lovens versus 
Kærlighedens etik.
Entré: 60 kr.

Koncert med den grønlandske sanger 
rasmus lyberth
Rasmus Lyberth har altid haft modet til at optræde med sine 
selvskrevne sange, hvor teksten kun sjældent forstås af pub-
likum, men musikken går lige til hjertet. Sidste år blev han 
som den første kunstner uden for England inviteret af BBC 
til at give koncert i Royal Albert Hall. I april i år gav han 
koncert i Washington DC. Begge koncerter var store succeser 
og fik flotte anmeldelser. 
Til koncerten i Valgmenighedskirken vil han blive ledsaget af 
sin faste akkompagnatør Kristoffer Jul Reenberg. 
Billetter kan købes på Kerteminde Turistkontor fra den 12. august. 
Entré: 125 kr

torsdag den 19. september 
kl. 17.00 – 20.00   
Den gl. Byrådsal, 

Kerteminde Bibliotek, 
Langegade 13-15

fredag den 20. september 
kl. 16.00 – 17.30 
Den gl. Byrådsal, 

Kerteminde Bibliotek,
Langegade 13-15

fredag den 20. september 
kl. 19.30

Valgmenighedskirken, 
Skolegade 30

19. - 22.  september 2013



               

 

lørdag den 21. september  
kl. 10.00 – 12.00  
Den gl. Byrådsal, 

Kerteminde Bibliotek, 
Langegade 13-15

lørdag den 21. september
kl. 13.30 – 14.45 
Den gl. Byrådsal, 

Kerteminde Bibliotek,
Langegade 13-15

kl. 14.45 – 15.30    

kl. 15.30 – 17.00   

 
Foredrag ved dr. theol. Peter Lodberg om Desmond Tutu:
desmond tutu: gud er iKKe Kristen
Den sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutus indsats 
for demokrati og forsoning er kendt og anerkendt over det 
meste af verden. Han vil ikke selv anerkende, at han er 
modig, når han taler skiftende sydafrikanske regeringer midt 
imod. Men modet til at være til – også i vanskelige tider – 
henter han mange steder fra: afrikansk kultur, kristendom-
men og mødet med andre mennesker. Peter Lodberg, lektor, 
dr. theol. på Aarhus Universitet har kendt Desmond Tutu 
siden 1983, og han vil fortælle om Desmond Tutus indsats 
og pege på elementer, der er med til at holde modet og livs-
modet oppe hos ham.
Entré: 60 kr.

 
Foredrag ved skuespiller og revydirektør Mads Nørby:
mod til at være
”Jeg ved, at jeg er en mulig medløber – det må jeg
gøre noget ved.”
Hvorfor bliver man murer? Hvorfor tage man springet
fra murer til skuespiller? Og hvilke tilfældigheder fører
videre til revydirektøren? Og kan man lære noget af sine 
roller?
Mads Nørby fortæller om mod og manglende mod på
scenen og i livet.
Entré: 60 kr.

Kaffepause med hjemmebagt kage
 
sofasamtaler: 

Mod til at være i hverdagens trivialiteter. Samtale mellem 
sognepræst Christian Larsen og billedkunstner og keramiker 
Ida Holm Mortensen. 
Mod til at være ude på kanten. Samtale mellem tidligere 
jægersoldat Morten Grundsøe og direktør Per Buch.
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Besøg på 
viKingemuseet ladby
Museets guide fortæller om at bygge en kopi af Dødeskibet.
Bagefter spiser vi vores medbragte frokost.
Entré: 60 kr. (over 65 år: 50 kr.) 

søndag den 22. september 
kl. 12.00 

Vikingemuseet 
Ladby

mod til at være

Ethvert menneske møder og vælger usædvanlige udfor-
dringer i løbet af sit liv. At turde leve uden sikre svar på, 
hvad livet egentlig er, at vælge sit liv med alle dets på 
forhånd givne betingelser og usikkerheder; at turde være no-
get for andre, også når det er svært; at vælge en helt usæd-
vanlig vej – alt dette kræver mod til at være.

Temaet for Kertemindedage 2013 bliver belyst på mange 
forskellige måder ved en række spændende arrangementer i 
dagene fra den torsdag den 19. til søndag den 22. september. 

Temaet for Kertemindedage 2012 var ”Længsel”. 
Temaet for Kertemindedage 2011 var ”Rejsen og mødet”.

Kertemindedage 2013 arrangeres af i fællesskab af 
Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd og Kerteminde 
Biblioteks Venner.
www.kertemindedrigstrupkirker.dk
www.kertbibvenner.dk


