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Et samarbejde mellem
Kirsten Winther, sognepræst Helsingør Domkirke, 

Kirsten Grønbech, Sct. Mariæ Kirke,
Jørgen Ingberg Henriksen, sognepræst Sct. Mariæ Kirke, 

Kulturværftet og Helsingør Teater

Festivalen foregår 
onsdag den 28. oktober - søndag den 15. november 2020

Det er gratis at deltage i festivalens programpunkter, 
undtaget film og teater.

Saltet og Lyset, Synden og Dommen er centrale kristne temaer, 
og de samler samtidig eksistentielle og almene begreber og 
tanker om og erfaringer af det at være menneske.
Salt og lys er vi, og det skal afspejle sig i vores livsmåde. Vi kan 
ikke undgå at synde, og vores synd har omkostninger. Dommen 
afslører, at der i livet altid er noget på spil.
Mennesket er i verden som krop, og som krop mellem kroppe.

Festivalen vil skabe samtale- og tankerum omkring temaerne. 
Jesus satte ord på tingene, og det spor skal vi fortsætte. 
Det er ord, der vækker til besindelse, tilbyder klarhed og rejser 
vores livsmod.
Det kristne samtalerum er højloftet, det kan rumme parado kser 
og det insisterer på kærlighedens nødvendighed såvel som 
lidelsens uundgåelighed.
Og der rækkes os redskaber fra både den jødiske og den krist ne  
tradition.

Festivalen byder på foredrag, film, koncert, teater og samtaler.
Og den vil foregå i Helsingør Domkirke, Vor Frue Kloster, Kultur-
værftet og Toldkammeret.



Onsdag den 28. oktober 
Kirsten Grønbech og Kirsten Winther

Sted: Blomstersalen, Toldkammeret, kl. 19.15 – 21.15
Mulighed for fællesspisning i Toldkammeret kl. 18. Tilmelding: kuto.dk

Foredrag: Saltet og Lyset. Synden og Dommen
Kirsten Grønbech: Dødssynder før og nu.
Overmod, gerrighed, utugt, misundelse, fråseri, vrede og sløvhed er de 7dødssynder. 
De kan opfattes som advarselstrekanter eller pejlemærker. Som redskaber til at holde os 
på sporet og sørge for at vi ikke afsporer vores liv. For noget kan ødelægges i synden, 
og jeg er med til at ødelægge det. Omgangen med tingene er afgørende.

Kirsten Winther: Mormor sagde: Man bliver aldrig for gammel til at tage sig 
selv i skole.
Dette at have en rettesnor, et nyttigt reglement, som beskytter og fremmer. Der er både 
Kloster-, Moskva- og Ulveregler! Og også selvbeherskelse, mådehold, besindighed, 
indlevelse, dømmekraft og disciplin, som alt sammen kræver både skoling og vedlige-
holdelse for at danne livsmåde.
Dom er afgørelse og grænse, og er dermed skræmmende. Ligger der en værdi i at kun-
ne blive bange? Hvad bliver vi bange for? Og bliver vi bange for det virkeligt farlige?



Fredag den 30. oktober 
Bent Flemming Nielsen, Professor emeritus, 
Københavns Universitet

Sted: Oxernes kapel, kl. 19 – 21
Foredrag: Saltet og lyset – og synden.

Det kristne budskab som forkyndes i kirken lyder på en bestemt baggrund. Baggrun-
den er synden. Nu er begrebet synd ikke just noget elsket begreb i dagens situation, 
hvor vi hellere vil tale om det lyse, befriende og glædelige. Med god grund. Men syn-
den slipper vi ikke for. Talen om synd har en lang og ikke altid agtværdig karriere. Der 
trænger til at blive luftet en smule ud i syndsbegrebet. For hvad er synd, hvis vi går til 
kernen af problemet? Det vil foredraget give 
et bud på, samtidig med at der henvises til 
gudstjenesten og den personlige eftertanke 
som de steder, hvor vi nærmer os en forståel-
se af, hvad synd er.
Den færøske maler Sigrun Gunnarsdottirs bille-
de ’Bedstemor’ fra 2005 kan måske hjælpe os 
lidt på vej.



Søndag den 1. november  
Viktor Melnikov og Adam Ørvad 

Sted: Laxmandssalen, kl. 19 -  21.30

Teaterstykke: Et latterligt menneskes drøm. 
Af Fjodor Dostojevskij.
I samarbejde med Helsingør Teater. Pris 50 kr. 
Køb billet på helsingorteater.bilette.dk

Hvis vi ikke elsker os selv, hvordan kan vi så elske andre? Begreber som skam, misun-
delse og egoisme fører til ondskab. Dostojevskijs dybe budskab er, at vi alle er skyldi-
ge i menneskets forfald, og at vi kun bliver i stand til at elske og leve, når vi erkender 
denne skyld.
Akkompagneret af Adam Ørvad på accordeon møder vi forkynderen – det latterlige 
menneske – i skikkelse af skuespilleren Viktor Melnikov. Han har overgivet sig til livets 
ligegyldighed, og i en drøm skyder han sig selv i hjertet. Et skud, der åbner døren til 
dødens rige og fører ham til paradis, hvor han får indsigt i sandheden om mennesket. 
Fortællingen rummer elementer fra Dostojevskijs forfatterskab, og gennem Viktor Mel-
nikovs følsomme, men usentimentale indkapsling af det latterlige menneske tændes et 
lysende håb.



Mandag den 2. november
Jørgen Ingberg Henriksen, 
sognepræst Sct. Mariæ kirke

Sted: Laxmandssalen, kl. 19 – 21

Foredrag: Saltet og lyset, synden og 
dommedag gennem kunsthistorien. 

I kunsthistorien er der ikke nogen mangel på synden og 
synder i de talrige dommedagsbilleder med ”dobbelt 
udgang” der ses i mange kirker ud over hele Europa.  
Men hvad så med billeder af saltet og lyset? Findes de? 
Ja, det gør de, og der er - og det er det forunderlige - 
ufatteligt mange billeder af lyset. Det kniber lidt med 
saltet. Men jeg skal nok finde et par stykker.  

Hieronymus Bosch (ca. 1450-1516): Dommedag.



Onsdag den 4. november
Nadvergæsterne – film af Ingmar Bergman, 
Sverige, fra 1962

Sted: Lille Scene, Kulturværftet, kl. 19 – 21.30 
Pris 65 kr. 
Køb billet på www.kuto.dk
I samarbejde med Kulturværftet.

Se eller gense Ingmar Bergmans mesterlige film 
om menneskets tomhed, når troen er tom. 
Filmen introduceres af filminstruktør Christian 
Braad Thomse n.
Filmen fokuserer på en gruppe mennesker i en svensk 
landsby. Præsten (Gunnar Björnstrand) indser, at han har 
mistet sin livsdrift efter sin kones død, og hans tro sættes 
på endnu en prøve, da den eksemplagede skolelærerinde 
(Ingrid Thulin) frier til ham, og 
en selvmordstruet mand (Max von Sydow) søger ham i 
sjæle sorg. Præsten formår ikke at hjælpe dem og tilbyder 
dem kun sin usikkerhed og tvivl. 
Bergman lavede Nadvergæsterne få år efter sit store 
gennembrud med Det syvende sejl. Den er fra en periode, 
hvor han var allermest produktiv, og hvor hans kunstneri-
ske kendetegn som en instruktør, der konstant brugte sine 
egne livserfaringer og følelser i sine fortællinger, så hans liv 
og værker uløseligt hang sammen, tydeligt stod frem.



Torsdag den 5. november 
Jair Melchior, Overrabbiner i København 

Sted: Oxernes kapel, kl. 19 – 21

Foredrag: Toraen læst med 
rabbinske briller. 
Den jødiske fortolkningstradition 
af Loven i Mishna og Talmud.



Fredag den 6. november 
Jørgen Demant, Sognepræst i Lyngby 

Sted: Laxmandssalen, kl. 19 - 21

Foredrag: #helhjertethed #reguleretliv #bøjetineon
Om den kristne formaning

Paulus formaner menneskene i sine breve. Han vil på en måde skrive os 
ind i et guddommeligt perspektiv på vores liv. Han vil have ide og liv til at 
hænge sammen. Paulus har den overbevisning, at fortællingen om Kristus 
må og skal have betydning for dagliglivet. Kristus sætter sit mærke på 
måden, vi lever med hinanden i familien, på arbejdspladsen, ja i alle sam-
fundsrelationer. Paulus har et projekt kristen dannelse.

Tea Bendix: Lysets Frakke



Søndag den 8. november
Burning – film af Lee Chang-dong, Sydkorea fra 2018

Lille Scene, Kulturværftet. Kl. 13.30 - 16.00 
Pris 65 kr. Køb billet på www.kuto.dk
I samarbejde med Kulturværftet.

Se den koreanske film, der tog anmeldere og biografgæster med 
storm, om at finde mening i en verden, der er ved at bryde i brand. 
Filmen introduceres af Kirsten Winther.

Burning, der ved premieren var den mest omtalte film på årets Cannes Festival, er 
instrueret af sydkoreanske Lee Chang-dong, der laver gribende historier – ofte med 
dystre, samfundskritiske undertoner. Filmen bygger på en novelle af Haruki Murakami 
og kan ses som et sindbillede på det moderne samfund, ikke bare i Sydkorea, men i 
hele Vesten.
Enspænderen Jongsu, der er plaget af familietraumer, forelsker sig i den sprælske og 
udadvendte Haemi. Men da hun efter en rejse til Afrika begynder at være mere og 
mere sammen med den mystiske playboy Ben, og da hun siden pludselig forsvinder, 
spidser situationen til og filmen tager en truende drejning. 
Burning er en kompleks fortælling, fyldt med mystik og dystre, poetiske sekvenser og 
med store metaforer: drivhusene, brønden, ilden. Instruktøren udfordrer konstant pub-
likums forventninger, men det er kun tvetydige svar, der står tilbage i røgsløret.



Mandag den 9. november 
Lilian Munk Rösing, 
lektor ved Københavns Universitet 

Sted: Oxernes Kapel, kl. 19 – 21

Foredrag: Lysmættede mørkevæsener 
– Sara Stridsbergs forfatterskab
At beskrive menneskene uden at ødelægge dem, det er 
Stridsbergs poetik, og den forløser hun til fulde med sine 
karakterer, som kunne kaldes sindssyge, alkoholikere, 
mordere, misbrugere, svigtende mødre, inkompetente 
forældre, men som hos Stridsberg bliver lysmættede mør-
kevæsener og elsk-værdige sumpeksistenser. 
Foredraget vil gøre nedslag i hele Stridsbergs forfatter-
skab, men have særligt fokus på de to seneste romaner: 
Beckomberga og Kærlighedens Antarktis. 
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Torsdag den 12. november
Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, 
Ass. Prof. ved Københavns Universitet

Sted: Oxernes kapel, kl. 19 – 21

Foredrag: Dom, krise og kærlighed
”Dom” er et almindeligt dansk ord, som de fleste ved hvad betyder og dog bliver 
ordet ”dommen” ofte betragtet som et særligt kristen og kompliceret begreb. Det 
er det ikke og denne aften skal vi se på, hvad begrebet ”dommen” drejer sig om og 
hvorfor ”dommen” ifølge kristne traditionelt er den mest glædelig begivenhed, som 
man kan forestille sig. 
Vi skal både inddrage usædvanlige begreber og forestillinger som ”himmel og helve-
de”, ”dommedag” og ”Kristi genkomst”, men fremfor alt høre, hvad disse har at gøre 
med almindelig erfaringer, kriser, lidelser, glæder og fremfor alt med dette at være 
menneske på jorden sammen med andre og elskede mennesker.

Tegning af Palle Nielsen.



Fredag den 13. november
Kirsten Winther  
Sted: Laxmandssalen, kl. 19 - 21

Foredrag: Hvad kan vi bruge festivalens 
indsigter, erfaringer og oplevelser til?
Troen beskæftiger sig med det grundlæggende og 
det bærende, mening og betydning. Altså vores livs 
bygning med vægge, vinduer, døre, tag og funda-
ment. Så troen har en meget praktisk side. Den skal 
bruges til, at huset står fast, at der er vinduer og 
døre til udsyn og udgange og tag, så det ikke regner 
ind. 
At være salt og lys er derfor ikke en moralsk bestem-
melse, men en måde at være kropsligt og åndeligt 
til på. Bevidsthed om synden er et redskab til at livet 
ikke afspores. Og opmærksomhed på dommen er på 
sammen måde et redskab. Her til at forstå, at alt ikke 
er lige godt og lige gyldigt.



Søndag 
den 15. november
Sopran Catarina Kynaston 
m.fl.  
Sted: Helsingør Domkirke, 
kl. 19-21

Koncertens omdrejningspunkt 
er J.S. Bachs Kantate 199. 
Bach som saltet og lyset.
Bach kredser om festivalens 
temaer i denne Kantate, både 
i komposition og harmonik, 
tekst og melodiføring.
 
Efter koncerten slutter festiva-
len med en reception i Okser-
nes kapel.



Tea Bendix: Faldet



Forsidebillede: Tea Bendix, Skyen


