Tema ”Fra Franciskaner - til Gråbrødre munkene”
Onsdag den 7. april
Kl. 10.00 - 12.00
Sted: Rosenbæk Huset
Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense
Frokost i Studenterhuset koster kr. 50,00 som skal
betales senest tirsdag d. 24/3 til konto nr. se side 3
Ved Jørgen Johansen, forfatter og journalist
I sporene på Frans af Assisi
Frans af Assisi er en af den europæiske historie og kulturs mest ikonografiske
og tidløst inspirerende skikkelser. Hvem kender for eksempel ikke billederne
af helgenen, der prædiker for fuglene, eller som med skulderen understøtter en
kirkebygning, så den ikke synker i grus? Men Frans af Assisi er meget mere
end de farverige legender om en katolsk middelalderhelgen og beretningerne
om en karismatisk reformator af kirken. Skikkelsen har i enestående grad også
en nutidig appel. Begrebet ”Spirit of Assisi” repræsenterer for mange mennesker en form for håb om meningsfuld dialog på tværs af ideologier og religiøse
overbevisninger, og manden fra Assisi taler direkte ind i
mange af tidens mest brændende spørgsmål og problemstillinger, klima- og miljødebatten, flygtningespørgsmålet,
konflikten mellem islam og kristendom og en skærpet diskussion om økonomisk moral og grådighedens væsen.
Jørgen Johansen er litteraturkritiker ved Berlingske og har
produceret et stort antal radioprogrammer til DR igennem
flere årtier og i dag til netradioen Den2radio.
Kl. 12.00 - 12.45 Frokost i Studenterhuset
(Drikkevarer betales særskilt.)
Kl. 12.45 - 13.15 Vi går til Klosterkirken

Temadagen fortsætter
Sted: Gråbrødre Klosterkirke, Jernbanegade 9
5000 Odense C
Kl. 13.15 - 15.30
Morten Larsen, Museumsinspektør, ph.d.
leder af Arkæologisk afdeling
Vendsyssel Historiske Museum
Gråbrødrene og deres kloster i Odense
I de danske byer er der stadig bevaret levn efter de middelalderlige tiggerklostre, men få steder står klostrene så velbevarede som i Odense.
Konventet nød i middelalderens løb stor bevågenhed fra kongemagt og stormænd, en betydning der kulminerede i årene kort før Reformationen, hvor
klosterkirken var udset til kongefamiliens gravkirke.
Med udgangspunkt i de bevarede bygninger og det righoldige korpus af skriftlige og billedlige kilder vil foredraget berøre gråbrødreklostrets udviklingshistorie og arkitektur og sætte dette i relation til øvrige klostre i det middelalderlige Danmark. Samtidig vil vi søge at dykke ned i de vidnesbyrd, der findes
om klosterfolkets daglige liv og virke, de aktiviteter og begivenheder, som
gråbrødrenes hus lagde rum til.

