Alle er hjerteligt velkomne i Højskoleforeningen.

Program
Lørdag den 8. sept. 2018: Grundtvigs fødselsdag:

Skærum Mølle, Vemb
Mandag den 24. sept. 2018 kl. 19.30 i Lunden:

Foredrag: ”De ferske vandes kulturhistorie
i Danmark”
af Erik Hofmeister
Mandag den 8. okt. 2018 kl. 19.30 i Lunden:

Foredrag: ”Astrid Lindgren og livsfilosofien”
af Signe Luisa Hjorth Olsen
Mandag den 22. okt. 2018 kl. 19.30 i Lunden:

BESTYRELSEN:
Agnes Kvamm, formand
Anna Sonne, kasserer
Ulla Billeskov Bredtoft, næstformand
Carsten Andersen
Lilly Nielsen
Lissi Hansen
Bodil Riiskjær
SUPPLEANTER:
Bruno Sekkelund
Aase Graae-Michelsen

24649194
21592669
21655396
40230321
86855357
27283414
30441059

Koncert: ” Vocal Two, sang og musik”
af Inger Brønholt og Knud Brønden
Generalforsamling
Mandag den 5. nov. 2018 kl. 19.30 i Lunden:

Foredrag: ”Krise – når noget er ved at dø og noget nyt
ikke er født endnu”
af Anette Kortegaard
Mandag den 19. nov. 2018 kl. 19.30 i Lunden:

40780724
51259317

Foredrag: ”1918. Første Verdenskrig i perspektiv”
af Niels Toft Christensen
Mandag den 14. jan. 2019 kl. 19.30 i Lunden:

Foredrag: ”Højskolesangbogen i historisk perspektiv”
af Jacob Vestager Tybjerg
Mandag den 28. jan. 2019 kl. 19.30 i Lunden:

Foredrag: ”Nydelse”
af Rasmus Ugilt
Mandag den 25. feb. 2019 kl. 19.30 i Lunden:

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

Foredrag: ”Samernes unikke kultur og grumme historie”
af Jonna Odgaard
Mandag den 11. marts 2019 kl. 19.30 i Lunden:

Læs mere på vores hjemmeside www.silkeborghojskoleforening.dk

Foredrag: ”Den dobbelte dannelse”
af Morten Kvist

– Årsprogram nr. 134

Ikke-medlemmer betaler 40 kr. pr.
foredragsaften.
Ved foredragene serveres kaffe/te
med brød à 25 kr.

Den årlige generalforsamling er
mandag den 22. 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, vedtægtsændring
6. Eventuelt

Silkeborg Højskoleforening 2018-19

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
133 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.
Lørdag den 8. sept. 2018: Grundtvigs fødselsdag:
fejres i Skærum Mølle, Vemb
Mandag den 24. sept. 2018 kl. 19.30 i Lunden:
Vicedirektør Det Kgl. Bibliotek,
Erik Hofmeister:
”De ferske vandes kulturhistorie i Danmark”
Foredraget former sig som en billedrejse
langs de danske søer og vandløb fra istidens
ophør til i dag. Vi hører om oldtidens jægere
og fiskere, moseofringer, vandkraftens udnyttelse i vandmøller og industrien, pramfarten
og ferskvandenes betydning for middelalderens klostre og borge og senere betydning for
erhverv og bebyggelse.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Mandag den 8. okt. 2018 kl. 19.30 i Lunden:
Lektor og gymnasielærer i dansk og religion,
Signe Luisa Hjorth Olsen:
”Astrid Lindgren og livsfilosofien”
Astrid Lindgrens forfatterskab er et mærkværdigt forfatterskab. Det er med andre ord værd
at bemærke og at bide mærke i. Ikke kun fordi
det er omfangsrigt, verdenskendt og prisbelønnet, men især fordi det har en evne til at
fortolke livet og sætte spor i sine læsere og
lyttere over store dele af verden. Spor, der fortæller, hvad det gode liv er, og hvad det i hvert

fald ikke er. Nærlæser man forfatterskabet, ser
man, at det udtrykker tanker og handlinger,
som på flere punkter ligner livsfilosofiens – en
filosofi som bl.a. Nietzsche regnes for en af
ophavsmændene til, og som nogle ser hos den
danske teolog K.E. Løgstrup. Den livsfilosofiske
tolkning udfordrer den udbredte opfattelse af
forfatterskabet som kristent.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Mandag den 22. okt. 2018 kl. 19.30 i Lunden:
Organist Inger Brønholt og guitarist Knud
Brønden:
” Vocal Two, sang og musik”
Generalforsamling
Vocal Two er en duo med en alsidig baggrund
i sang og musik, som består af Inger Brønholt: organist, pianist; korleder og -sanger i
bl.a. Vox Orange og AkadeMidt; akkompagnatør mm.
Knud Brønden: guitarist, bassist; bratschist i
Silkeborg Kammerorkester; korsanger i Fortuna
og Siim City Singers.
Repertoiret er folk, pop og soft rock, med sange af bl.a. Beatles, Paul Simon og James Taylor.
Mandag den 5. nov. 2018 kl. 19.30 i Lunden:
Cand.theol., sogne- og hospitalspræst,
Anette Kortegaard:
”Krise – når noget er ved at dø og noget nyt
ikke er født endnu”
Når verden slår revner og krop og sjæl rystes,
åbnes døren til fornyet opmærksomhed på de
eksistensvilkår, vores liv er bygget op omkring.
”Ude af os selv” bliver vi opmærksomme på,
hvad vi længes efter og måske tog for givet.
Det er i striden med os selv og andre, at det
gode og meningsfulde toner frem – som tab
eller noget endnu ikke fundet.
Mandag den 19. nov. 2018 kl. 19.30 i Lunden:
Cand. mag., tidligere lektor,
Niels Toft Christensen:
”1918. Første Verdenskrig i perspektiv”
I fremtiden vil man, når man skriver det

20. århundredes historie, se en stor samlet
europæisk katastrofe, – tiden fra 1914 til 1945.
Perioden er af nogle blevet kaldt den moderne
30-årskrig, og her indtager året 1918 en afgørende position. 1. Verdenskrig slutter, og en ny
fred og et nyt Europa skal bygges op. Resultatet
bliver katastrofalt – i stedet grundlægges den
næste store krig.
Vi vil se på 1. Verdenskrig og det afgørende år
1918. Vi vil også perspektivere begivenhederne og trække de lange linjer op helt frem til
vor tid.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Mandag den 14. jan. 2019 kl. 19.30 i Lunden:
Højskolelærer, Uldum Højskole,
Jacob Vestager Tybjerg:
”Højskolesangbogen i historisk perspektiv”
Sangskatten. 18. udgave af højskolesangbogen er udgangspunktet for musikforedraget.
Det perspektiveres at sangene rummer historie og livsvisdom; fælles erfaring kan skrives
ind i sangen, fællessangen er derfor vigtig.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Mandag den 28. jan. 2019 kl. 19.30 i Lunden:
Ph.d. ekstern lektor i pædagogisk filosofi
ved Århus universitet, Rasmus Ugilt:
”Nydelse”
Nydelsen kender vi alle sammen. Vi forbinder
den med chokolade, kærlighedslivet, stimulerende samtaler og så videre. Men selv om
nydelsen som regel forstås som noget dejligt,
så er den igennem filosofihistorien ofte blevet
castet som skurk. Filosofferne har ofte set
nydelse som det, der gør, at vi ikke kan opføre
os som de moralske mennesker, vi burde være.
I foredraget vil jeg gøre to ting. For det første
vil jeg fremlægge nydelsens filosofihistorie i
meget komprimeret form. Dernæst vil jeg stille
spørgsmålstegn ved nogle af de tanker, som
gør at nydelsen igen og igen er blevet forstået
som noget uværdigt, forkert eller moralsk
anløbent.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 25. feb. 2019 kl. 19.30 i Lunden:
Miljøjournalist og forfatter, Jonna Odgaard:
”Samernes unikke kultur og grumme historie”
Samerne er Skandinaviens oprindelige folk. Siden isen trak sig tilbage for omkring 10.000 år
siden, har de levet som nomadiske rensdyrjægere og senere rensdyrholdere i det nordlige
Skandinavien. De har deres eget sprog og
egen kultur, herunder en unik sang, kunst og
klædedragt. Samernes historie de sidste 500 år
er en historie om brandbeskatning, undertrykkelse, tvangskristning og diskrimination helt
op til vore dage. Gennem 400 år var de norske
samer vores landsmænd, og danske konger
var blandt deres værste undertrykkere.
Jonna Odgaard vil fortælle om samernes historie fra istid til nutid, om deres specielle kultur
og om deres nuværende situation.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Mandag den 11. marts 2019 kl. 19.30 i Lunden:
Cand. theol. valgmenighedspræst i Herning,
Morten Kvist:
”Den dobbelte dannelse”
Der findes to spor i den danske dannelsestradition, det lærde og det folkelige, som i lang
tid ikke havde meget med hinanden at gøre.
I kraft af Grundtvigs og Kolds indsats smeltede disse to spor i nogen grad sammen og
prægede varigt vores opfattelse af, hvad både
uddannelse og dannelse er. Vi er skeptiske
overfor såvel gold dannelse som snæversynet
uddannelse. Målet er at kunne se uddannelse
i et større perspektiv, som er folkelig dannelse,
en bestræbelse, der skal forhindre et folk i at
reducere sig selv til almue. Det kræver historisk og sproglig bevidsthed.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

