Ikke-medlemmer/gæster betaler 50 kr. pr. foredragsaften. Ved
foredragene serveres kaffe/te
med brød á 20 kr. Alle er hjerteligt
velkomne i Højskoleforeningen

Højskoleforeningen har til formål at samle medlemmer og alle
interesserede til foredrag, oplæsning, sang og musik, selskabeligt
samvær og lignende. Den årlige
generalforsamling holdes tirsdag
den 28. okt. med dagsorden i
henhold til foreningens love.

PROGRAM
Mandag den 8. sept. kl. 17.00

Grundtvigs fødselsdag
Råsted Kirke
Tirsdag den 9. sept. kl. 19.30

Foredrag: “Skilsmisse – dansk og norsk før og
efter 1814” af Rasmus Glenthøj
Tirsdag den 30. sept. kl. 19.30

Foredrag: “Krigen der ikke ville gå væk”
af Niels Arne Sørensen
Tirsdag den 28. okt. kl. 19.30

Musik: Grundtvig sange og salmer til ny musik
af FairFolk
Tirsdag den 11. nov. kl. 19.30

Foredrag: “Asger Jorn og 10.000 års nordisk
folkekunst” af Kirsten Jordahn Kirketerp
Tirsdag den 25. nov. kl. 19.30

BESTYRELSEN:
Gunhild Ballisager,
Silkeborg, næstformand
86 82 99 00
Anna Sonne,
Silkeborg, kasserer		
86 82 83 64

Agnes Kvamm,
Silkeborg			
86 81 07 18
Lilly Nielsen,
Sejling				
86 85 53 57
Alle arrangementer er
i Lunden, Vestergade

Ulla Billeskov,
Silkeborg			
86 82 82 78

SUPPLEANTER:
74, Silkeborg, hvor intet
Bo Grymer,
andet er anført.
Lemming			
23 83 50 55

Carsten Andersen,
Resenbro			
86 80 00 56

Niels Uldall-Jessen,
Them, kontaktperson
86 84 86 77

Læs mere på vores hjemmeside www.silkeborghojskoleforening.dk

Foredrag: “Ugudelige svenskeres guddommelige
værker” af Gudmund Rask Pedersen
Tirsdag den 13. jan. kl. 19.30

Foredrag: “Fælles værdier - findes de i morgen
dagens skole?” af Kirsten Vase
Tirsdag den 27. jan. kl. 19.00

Foredrag: “Da kvinder og tyende blev borgere
med valgret” af Pia Fris Laneth
Tirsdag den 24. feb. kl. 19.30

Foredrag: “Brødrene Pontoppidan
og den danske Kulturkamp”
af Ulla Morre Bidstrup
Tirsdag den 10. marts kl. 19.30

Musik: “Carl Nielsen sange
og musik i 150-året for hans fødsel”
af Ida-Marie Vorre

- byens ældste kulturelle forening. Årsprogram nr. 130

Højskoleforeningens kontingent
dækker alle foredrag og er 400 kr.
pr. husstand og 200 kr. årligt for
enkeltpersoner.

Silkeborg Højskoleforening er
stiftet ud fra de tanker, der ligger
bag folkehøjskolen, og tilsluttet
Grundtvigsk Forum.

Silkeborg Højskoleforening 2014 - 15

Alle foredrag finder sted i Lunden,
Vestergade 74, Silkeborg, hvis
ikke andet er nævnt.

Programmet er præget af de mange
jubilæer i 2014 og 2015, ligefra Norges adskillelse fra Danmark, Folkeskoleloven i 1814 over Carl Nielsens
fødsel, 1800-tallets vækkelser og det
moderne gennembrud til udbruddet
af 1. verdenskrig og Asger Jorns fødsel samt kvindernes valgret for 100 år
siden – begivenheder som ikke blot
prægede deres egen tid, men stadig
sætter sit præg på dansk kultur- og
folkeliv.

Tirsdag den 30. sept. kl. 19.30 i Lunden
Lektor Nils Arne Sørensen, Syddansk
Universitet: Krigen der ikke ville gå
væk – om 1. verdenskrig og dens
følger

Mandag den 8. sept. kl. 17.00 i Råsted kirke
Grundtvigs fødselsdag

Tirsdag den 28. okt. kl. 19.30 i Lunden
FairFolk spiller Grundtvig sange og
salmer til ny musik.

Gudstjeneste i Råsted kirke ved biskop
Elof Westergaard, med efterfølgende
foredrag og sang på Folkeuniversitetcenteret Skærum Mølle ved seminarielektor Kirsten M. Andersen.
Arr. med Folkeuniversitetscentret
Skærum Mølle, Vemb
Tirsdag den 9. sept. kl. 19.30 i Lunden
Postdoc. Rasmus Glenthøj, Syddansk
Universitet: Skilsmisse – dansk og
norsk før og efter 1814
Foredraget handler om den kulturelle,
politiske og folkelige udvikling af det
danske og norske folk efter Norges
adskillelse fra Danmark i 1814. Norge
fik en fri forfatning, og kom under
den svenske konge, mens danskerne
glemte tabet af Norge.
Arr. med Folkeuniversitetet

Foredraget handler om 1. verdenskrig
– den store krig, om de menneskelige
tab og ikke mindst det kulturelle og
politiske chok og følelsen af meningsløshed, som har præget Europa siden,
ikke mindst i mellemkrigstiden, men
også efter 2. verdenskrig.
Arr. med Folkeuniversitetet

Musikgruppen fra Silkeborg har komponeret nye melodier til en buket af
Grundtvigs kendte højskolesange og
salmer i folk-genren i forskellige arrangementer og udtryk.
Derefter holdes den årlige Generalforsamling i henhold til Højskoleforeningens love.
Tirsdag den 11. nov. kl. 19.30 i Lunden
Kunstformidler Kirsten Jordahn
Kirketerp, Silkeborg: Asger Jorn og
10.000 års nordisk folkekunst.
Foredraget handler om Asger Jorns
optagethed og inspiration og arbejde
med den nordiske folkekunst gennem
10.000 år, som vi også skal se eksempler på fra Jorns værker. Foredraget
knytter an til markeringen af Jorns 100
års jubilæum.
Arr. med Folkeuniversitetet

Tirsdag den 25. nov. kl. 19.30 i Lunden
Sognepræst Gudmund Rask Pedersen, Horsens: Ugudelige svenskeres
guddommelige værker?

Tirsdag den 24. feb. kl. 19.30 i Lunden
Lektor, lic.theol. Ulla Morre Bidstrup,
Århus: Brødrene Pontoppidan og den
danske Kulturkamp.

Flere store svenske forfattere i det 20.
århundrede stiller sig kritiske til kirke
og kristentro, men har ikke desto mindre formidlet forunderlige indsigter
og billeder, som bringer kristendommen og dens budskab i spil.
Arr. med Folkeuniversitetet

Foredraget handler om brødrene
Henrik og Morten Pontoppidan, som
virkede på et afgørende tidspunkt i
dansk kulturhistorie, den ene som del
af den grundtvigske vækkelse, mens
den anden var en del af det moderne
gennembrud. De var med til at skabe
et spændingsforhold i dansk kultur,
som stadig består.
Arr. med Folkeuniversitetet

Tirsdag den 13. jan. kl. 19.30 i Lunden
Fhv. skoleleder, cand.theol. Kirsten
Vase, Silkeborg: Fælles værdier – findes de i morgendagens skole?
Folkeskolen fejrer i 2014 sin 200 års
fødselsdag. Foredraget handler om
udviklingen fra et dannelsesideal, der
i 1814 var funderet i kristne værdier,
til nutidens ideal om alsidighed, som
dækker over mere utydelige værdier.
Tør vi længere tale om kristne værdier
i skolen?
Tirsdag den 27. jan. kl. 19.00 i
Medborgerhuset, OBS tid og sted!
Forfatter og journalist Pia Fris Laneth, København: Da kvinder og
tyende blev borgere med valgret
I 2015 er det 100 år siden kvinder og
tjenestefolk – altså også en stor gruppe mænd – fik valgret til Folketing og
Landsting, 66 år efter at Grundloven
havde givet almindelig valgret, som
dog kun gjaldt uberygtede og selvstændige mænd over 30.
Arr. med Silkeborg Bibliotek og
Kvindehusforeningen

Tirsdag den 10. marts kl. 19.30 i Lunden
Museumsinspektør Ida-Marie Vorre,
Odense: Carl Nielsen sange og musik
i 150-året for hans fødsel.
Carl Nielsen er Danmarks mest kendte
og anerkendte komponist. Hans værker spænder fra store og komplicerede
symfonier til enkle og sangbare melodier til folkelige sange, som synges af
alle, børn og voksne – og vi skal også
synge ind imellem fortællinger fra Carl
Nielsens liv og virke.
Arr. med Folkeuniversitetet

