
"Rejsen" (om søgen efter egen identitet), skuespil af Glen

Berger, oversat af Asger Reher, spil let af kertemi nd e t )ø(Een
Greve i Kerteminde AmatørTeater, Nørregade 15. Forestillin-
gen fik stor ros I foråret 2019 og er meget relevant for
Kertemindedage temaet: l\4U RE!

Entr6: 80 kr. obsl ved døren Teaterhuset.

Al le a rra ngementer, undt. teaterfo resti ll ingen, foregå r i Kertem i nde
Kirkes Kulturhus, Langegade 13, 5300 Kerteminde.

Kertemindedage- højskoledage- arrangeres i et samarbejde mellem
Kerteminde-Drigstrup menighedsråd og
Kerteminde Biblioteks Venner.

Billetter til foredragene kan købes på kirkekontoret, Præstegade 4,

Kerteminde. Kun kontant betaling. Åbningstider:tirsdag, onsdag og
fredag 9-14, torsdag 13-17.tlf .65322389. limp@km.dk.
Restbilletter købes ved døren.
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I år er det 30 år siden Berlinmuren blev gennembrudt af ubevæbnede østtyskere,
mens bevæbnede vagter så til. Det er stadig bevægende at se billeder fra den
aften. En mur af de dimensioner midt gennem en by er i sig selv et drama. Muren
lukkede mennesker inde og ude, hindrede samvær og samtale, men den bandt
dem også sammen i en undertrykt fælles identitet og i et stædigt håb
om genforening.

Rundt om i verden bygges der mure, eller trues med mure. De skal tøjle menne-
sker og hindre adgang, eller set fra den anden side - de skal beskytte og sikre fred.
En mur har på den måde to sider/ to dimensioner. Sådan nogle mure behøver ikke
at være synlige, de kan også være usynlige mure i vore hoveder. Muren er også en

åndelig virkelighed og et symbol.

Kertemindedagei år 2019 udforsker muren. Berlinmuren, dens konsekvenser og

de åndelige mure vi har i vort liv.
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"Vesten mod Vesten" Foredrag af Rune Lykkeberg,
chefredaktør på dagbladet Information og forfatter.

"Vesten mod Vesten" er skrevet for at finde ud af noget, jeg

ikke forstår: Hvordan kan det være, at Vesten, der har over-
vundet alle rivaler og præsteret frihed, fred, lighed, velstand
og fremskridt på et niveau, ingen havde regnet for muligt,
er ved at tabe til sig selv?

Entr6: 60 kr. Efterfølgende tapas: 50 kr.

"Muren om min have" Foredrag af Nikoline Werdelin,
fo rfatter, d ra mati ker, tegner og brevkassereda ktør.

Nikoline Werdelin har I over 30 år beskæftiget si8 med nuti-
dens mennesker i tegneserier, teaterstykker og sin brevkasse.

Med udgangspunkt i sine egne figurer, viser hun tegninger og

fortæller om at gennembryde indre mure - og kravle over ydre
mure. Hun vil tale om den kollektive forandring, der er igang

netop nu, hvor vi allesammen oplever at vi må se udover
muren om vores egen lille have - fordi klimaforandringerne
griber ind i alt, hvad vi kender.

Entr6: 50 kr.

"Mure og Magt" Fored rag af Christian Friis Bach, tidl.
Udviklingsminister og Undergeneralsekretær i FN.

Om mure, magt og en verden, der bevæger sig den forkerte
vej og om hvorfor værdighed og menneskerettigheder er det
vigtigste svar.

Entr6: 60 kr.
Kerterlinde
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Fælles frokost. Gratis for deltagere i foredrag.

"Kirken stod bag Berlinmurens fald" Foredrag af
Lasse Soll Sunde, journalist. forfatter og korrespondent.

I år markerer vi, at det var 30 år siden Berlinmuren faldt. Hvor-
dan kunne det egentlig ske, at en folkelig protest
dannede grundlag for Berlinmurens fald? Faktisk var det
kirkerne i DDR, som gav befolkningen et frirum, hvor de kunne
planlægge alternativer til diktatur.

Entr6: 60 kr,

"For og lmod Facebook" Debat mellem Bo Damgaard,
medierådgiver, og Anders Lundbeck Rasmussen,
Valgmenighedspræst.

De sociale medier gløder - det er h6r meget debat foregår
nu. Det er også her, vi giver andre indblik i vore liv på godt og
ondt. Vi er nødt til at forholde os til Facebook, Twitter og
lnstagram. Hvordan bruger vi dem, hvordan former de os,

hvad sker der med verden, når den foregår på de

sociale medier? Bygges der mure eller rives de ned?

Kaffe og debat: 25 kr.
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