Alle er hjerteligt velkomne i Højskoleforeningen.

Program
Fredag den 8. sept. 2017. Grundtvigs fødselsdag:

Skærum Mølle, Vemb
Mandag den 25. sept. 2017 kl. 19.30 i Lunden:

Foredrag: ”En gave er aldrig gratis!
Om Luthers lære og gavens grundvilkår”
af Bo Bergholt Grymer
Mandag den 9. okt. 2017 kl. 19.30 i Lunden:

Foredrag: ”Danmark i krig mod terror”
af Jacob Bech Joensen
Mandag den 23. okt. 2017 kl. 19.30 i Lunden:

BESTYRELSEN:
Agnes Kvamm, formand
Anna Sonne, kasserer
Ulla Billeskov Bredtoft
Carsten Andersen
Lilly Nielsen
Lissi Hansen
Torben Yngve Larsen

24649194
21592669
21655396
40230321
86855357
27283414
30704311

SUPPLEANTER:
Bodil Riiskjær
Bo Grymer

30441059
23833055

Foredrag: ”Min vej fra Karup Å til organist ved Silkeborg Kirke”
af Karin Viller Hansen
Mandag den 6. nov. 2017 kl. 19.30 i Lunden:

Foredrag: ”Skammen er vendt uventet tilbage”
af Christian Hjortkjær
Mandag den 20. nov. 2017 kl. 19.30 i Lunden:

Foredrag: ”Dengang Danmark var slavenation ca. 1650-1848”
af Gunner Steenberg
Mandag den 15. jan. 2018 kl. 19.30 i Lunden:

Foredrag: ”Museet som forsamlingshus”
af Marianne Grymer Bargemann
Mandag den 29. jan. 2018 kl. 19.30 i Lunden:

Foredrag: ”Forundringsparathed”
af Jørgen Carlsen
Mandag den 5. feb. 2018 kl. 19.30 i Lunden:

Foredrag: ”Jeppe Aakjær – mellem social kritik og bonderomantik”
af Aase Graae-Michelsen
Mandag den 26. feb. 2018 kl. 19.30 i Lunden:

Alle foredrag finder sted i Lunden,
Vestergade 74, Silkeborg.

Foredrag: ”Silkeborgs evige kamp for et godt sundhedsvæsen 1845-1950”
af Frank Lauridsen
Mandag den 12. marts 2018 kl. 19.30 i Lunden:

Læs mere på vores hjemmeside www.silkeborghojskoleforening.dk

Foredrag: ”Introduktion til Karl Ove Knausgårds roman Min kamp”
af Stefan Kjerkegaard

– Årsprogram nr. 133

Ikke-medlemmer betaler 50 kr. pr.
foredragsaften.
Ved foredragene serveres kaffe/te
med brød à 25 kr.

Den årlige generalforsamling er
mandag den 23. oktober med dagsorden i henhold til foreningens love.
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3.	Kassereren fremlægger regnskabet og kontingent fastlægges
4.	Valg af bestyrelse, suppleanter
og revisorer
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Silkeborg Højskoleforening 2017-18

Højskoleforeningens kontingent dækker alle foredrag og er 300 kr. årligt for
enkeltpersoner og 600 kr. pr. husstand.

Højskoleforeningen er Silkeborgs
ældste kulturelle forening, stiftet for
132 år siden ud fra de tanker, der
ligger til grund for den danske folkehøjskole. Foreningen, der er tilsluttet
Grundtvigsk Forum, har til formål
at samle sine medlemmer og andre
interesserede til folkelige foredrag,
fortælling og oplæsning, fællessang
efter Højskolesangbogen og fornøjeligt samvær.
Fredag den 8. sept. 2017. Grundtvigs fødselsdag:
Skærum Mølle, Vemb
Mandag den 25. sept. 2017 kl. 19.30 i Lunden:
Ph.d., cand.theol., underviser
Bo Bergholt Grymer:
”En gave er aldrig gratis!
Om Luthers lære og gavens grundvilkår”
Enhver gave, som vi giver eller modtager,
bærer forventningen om en modydelse med
sig. Det hører med til gavens grundvilkår og
betyder, at en gave aldrig er gratis. Tog Luther
fejl, da han hævdede, at Guds retfærdighed og
tilgivelse alene kan modtages som en gratis
gave?
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Mandag den 9. okt. 2017 kl. 19.30 i Lunden:
Sognepræst Virklund, cand.theol. Jacob
Bech Joensen:
”Danmark i krig mod terror”
Et fortællende foredrag med samfundspolitisk
og filosofisk tilsnit, som belyser nogle af de etiske spørgsmål, som Danmarks øgede engagement i internationale konflikter gennem de seneste ca. 25 år rejser. Under inddragelse af sine
personlige erfaringer fra krigen i Afghanistan, vil
foredragsholderen præsentere spørgsmål i henhold til moderne krigsførelse i almindelighed
og ”Krigen mod terror” og Danmarks krigsdeltagelse i Afghanistan i særdeleshed.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 23. okt. 2017 kl. 19.30 i Lunden:
Organist ved Silkeborg Kirke, Karin Viller
Hansen:
”Min vej fra Karup Å til organist ved
Silkeborg Kirke”
Karin Viller Hansen er organist, klokkenist og
korleder ved Silkeborg Kirke.
Hun vil fortælle og spille for os, bl.a. sange hun
holder af.
Hun har netop i august i år haft 25 års jubilæum
som organist ved Silkeborg Kirke.
Efter kaffepausen afholdes den årlige generalforsamling.
Mandag den 6. nov. 2017 kl. 19.30 i Lunden:
Højskolelærer v. Silkeborg Højskole,
ph.d. Christian Hjortkjær:
”Skammen er vendt uventet tilbage”
Vi har været så vant til at tale om de skoletrætte, at vi har overset den store gruppe, der er
skoleudmattede. Det er den gruppe af unge,
som i dag mister sig selv i en følelse af skam,
utilstrækkelighed og i sidste ende diagnoser.
Det er de unge og ikke kirken, der i dag taler
skammens sprog. Derfor vil jeg vise, at det også
er ved hjælp af vores egen Søren Kierkegaard,
at vi kan møde de unge, der hvor de er.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Mandag den 20. nov. 2017 kl. 19.30 i Lunden:
Cand.mag. Gunner Steenberg:
”Dengang Danmark var slavenation
ca. 1650-1848”
Foredraget belyser både Danmarks andel i
den atlantiske slavehandel og slaveriet på de
Dansk Vestindiske Øer. Vi følger tæt slaveskibet
FREDENSBORG på trekantruten København –
Guldkysten (nuværende Ghana) – Dansk Vestindien og hjem i årene 1767-68 med 265 slaver
om bord på Mellempassagen. FREDENSBORGS
tur er den bedst dokumenterede slavesejlads
i den danske slavehandel – alle fregattens
dokumenter er bevaret. Efter salget af slaverne
på St. Croix til plantageejerne belyses slaveriet i
Dansk Vestindien, indtil generalguvernør Peter
von Scholten gav slaverne deres frihed under
slaveopstanden 1848.
Foredraget ledsages af talrige billeder af slaveskibet ude på trekantruten, samt billeder af

slavernes forhold på de Dansk Vestindiske Øer.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Mandag den 15. jan. 2018 kl. 19.30 i Lunden:
Formidlingschef på Aros, Marianne Grymer
Bargemann:
”Museet som forsamlingshus”
Hvordan gør vi kunsten synlig og tilgængelig
for langt flere, langt oftere? Hvordan får vi folk
til at tale sammen, være aktive og dele oplevelse? Hvordan forbinder vi kunst med verden og
med folks liv? Det var nogle af de spørgsmål, vi
på Aros kunstmuseum satte os til at undersøge
i forbindelse med udvikling af det nye formidlingscenter, Aros Public. Med afsæt i konkrete
eksempler, vil formidlingschef Marianne Grymer
Bargemann tale om kunst og dannelse, samt udfordringerne og glæderne ved at formidle kunst
til dagens danskere.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Mandag den 29. jan. 2018 kl. 19.30 i Lunden:
Fhv. forstander Testrup Højskole,
mag.art. Jørgen Carlsen:
”Forundringsparathed”
Jørgen Carlsen har opfundet et nyt ord: Forundringsparathed. For ham at se er det langt
vigtigere end det fortærskede ord forandringsparathed. Det er vigtigt at stimulere vores fornemmelse for livets underforståede under. Han
vil i sit foredrag præsentere en række eksempler på forundringsparathed med baggrund i
filosofi, litteratur og højskolens univers.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Mandag den 5. feb. 2018 kl. 19.30 i Lunden:
Lektor cand.mag. Aase Graae-Michelsen:
”Jeppe Aakjær – mellem social kritik og
bonderomantik”
De sociale, økonomiske og litterære strømninger omkring år 1900 gav grobund for forfattere
med arbejder- og bondebaggrund.
Foredraget handler især om forholdet mellem
liv og værk i Aakjærs forfatterskab og vil belyse
både kendte og mindre kendte tekster. Aakjær
skriver på egne erfaringer fra det barske liv
som tjenestedreng hos velhavende bønder, om
de unge pigers manglende indflydelse på eget
liv og om drømmen om en bedre tilværelse.

Mandag den 26. feb. 2018 kl. 19.30 i Lunden:
Fhv. kulturchef Silkeborg, Frank Lauridsen:
”Silkeborgs evige kamp for et godt
sundhedsvæsen 1845-1950”
Fra begyndelsen i 1845 kæmpede man i
Silkeborg for at få jordemoder, læge og apotek
i den hurtigt voksende by. Ved uddeling af
gratis byggegrund lykkedes det efter 10 års
kamp. Et sygehus var en kommunal forpligtelse indtil 1867, hvor amtet overtog hovedansvaret. I 1800-tallet var det stort set kun de
fattigste, der kom på sygehuset og stort set
altid på kommunens regning. I foredraget kan
man høre om udviklingen af sundhedsvæsenet
og om vore fire sygehuse i byen. Der blev også
tidligt tænkt tanker om kurtilbud i byen. Den
smukke natur, det jernholdige vand fra Arnakke-kilderne og privat foretagsomhed skabte
enestående tilbud til de bedrestillede borgere
fra hele Danmark.
Mandag den 12. marts 2018 kl. 19.30 i Lunden:
Lektor Stefan Kjerkegaard, Århus Universitet,
dansk:
”Introduktion til Karl Ove Knausgårds
roman Min kamp”
I dette foredrag vil lektor ved Aarhus Universitet, Stefan Kjerkegaard, introducere til norske
Karl Ove Knausgårds store selvbiografiske
romanværk Min kamp, som blev udgivet i
perioden mellem 2009 og 2011. Værket er blevet en international bestseller, og Knausgård
diskuteres både i lande som USA, Frankrig og
Tyskland. Kjerkegaard vil fortælle om Knausgårds baggrund som forfatter, om hvordan
romanen er blevet modtaget både i Skandinavien og andre steder, og han vil belyse forskellige problemstillinger, som er blevet diskuteret
i forbindelse med bogen, bl.a. dens forhold til
det selvbiografiske og til fiktionen.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

