Foredrag: TRO, HÅB OG KÆRLIGHED
Forstander Helle Skaarup
Tro, Håb og Kærlighed er tre sjælsevner, som er grundlagt i os alle. Vi kan fjerne os fra
dem, måske vi er blevet såret eller har mistet kontakten i en travl og forhastet tilværelse.
Mange af os mangler måske også ord for den betydning, disse evner har i vores liv - at
kunne tro, at kunne håbe og at kunne elske. En gammel talemåde siger: ”Det der ikke får
ord, det visner” – og måske er der noget herom.
Forstander Helle Skaarup, Løgumkloster Refugium, vil give de tre ord kraft og fylde i et
generelt perspektiv og med eksempler fra hendes eget liv.
Helle Skaarup var gift med musikeren og forfatteren Peter Bastian, der døde i 2017. Peter
blev døbt i juni 2015 og baggrunden for den beslutning, fortæller han om i bogen med
titlen Altid allerede elsket.

Heri skrev Peter ”Tak til mit livs Helle. Denne bog er den direkte konsekvens af de mange
samtaler, vi har haft.”
Bogen har rørt mange, og dele af den vil naturligt indgå i Helles fortælling om Tro, Håb og
Kærlighed.

Foredrag: UNDER SAMME MÅNE.
Forfatter Karsten Skov

Den 26. januar 1945 begyndte Erikas flugt fra de sovjet-russiske tropper. I al hast måtte hun og
hendes familie forlade deres hjem ved Königsberg, og kæmpe sig igennem den værste vinter i
mandsminde mod vest. En måned senere har skæbnen splittet familien, og Erika og hendes mor
ankommer beskidte, sultne og trætte til Danmark.
Endestationen for deres flugt er Sønderborg. Efter nogle dages ophold på en skole, bliver de
indkvarteret hos medlemmer af det tyske mindretal, som af den tyske besættelsesmagt er blevet
opfordret til at åbne deres døre for flygtningene. Her møder Erika den unge dansker Carl.
Han er medlem af de tyske mindretal, hvor man har en forventning om at mindretallets unge melder
sig som frivillig til Waffen-SS og kampene på østfronten. Men Carl har ikke lyst til at melde sig, og
kæmper hver eneste dag imod presset.
For mere end 70 år efter krigen mødte forfatteren Karsten Skov Carl og Erika. De fortalte deres
fantastiske historie, som Karsten Skov brugte som grundlag til den nye roman UNDER SAMME
MÅNE.
I dette foredrag vil forfatteren Karsten Skov fortælle om sit forfatterskab, der oftest tager
udgangspunkt i den dansk/tyske fortælling. Han vil kort komme ind på romanerne ”Knacker” og
”Enkeland”, der foregår under 1.Verdenskrig, for derefter at fortælle om baggrunden og tilblivelsen
af hans flygtningeroman UNDER SAMME MÅNE.
Forfatter og lektor Karsten Skov har udgivet 11 bøger, hvoraf tre er historiske romaner. Hans
første roman ”Knacker” var inspiration til filmen I Krig og Kærlighed, som foregår i Nordslesvig
under 1.Verdenskrig. Karsten Skov er bosiddende i Broager ved Sønderborg.

