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Silkeborg Højskoleforening, der er tilsluttet
Grundtvigsk Forum, Vartov, er stiftet ud fra
tanker, der ligger til grund for den danske
folkehøjskole. Højskoleforeningen har til formål at samle sine medlemmer til foredrag,
oplæsning, koncert, selskabeligt samvær
og lignende.

Alle er velkomne
i Silkeborg Højskoleforening

Grundtvigs fødselsdag i Råsted kirke og på
Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, Vemb.

Tirsdag den 17. sep. 2013 kl. 19.30
Fortæller, sognepræst Flemming Kloster Poulsen:
Det uperfekte liv

Tirsdag den 24. sep. 2013 kl. 17.00 i
Medborgerhuset (NB: Tid og sted!)
Astrofysiker Anja Cetti Andersen, København:
Stjernestøv og galakser

Tirsdag den 8. okt. 2013 kl. 19.30
Professor Svend Brinkmann:
Det diagnosticerede liv

Tirsdag den 22. okt. 2013 kl. 19.30
Generalforsamling
Underholdning ved Visens Venner, Kjellerup med
cabareten "Verden ifølge Lumholt"

Tirsdag den 5. nov. 2013 kl. 19.30
Fhv. sognepræst Ejnar Stobbe:
Stobbe
Digterpræsten Jens Christian Hostrup

Tirsdag den 14. jan. 2014 kl. 19.30
Fhv. arkivleder Hanne Arent:
Jutta Bojsen-Møller og Mor Danmark

Tirsdag den 4. feb. 2014 kl. 19.30
Kunsthistoriker4 direktør på Oluf Høst Museet
Jens Henrik Sandberg:
Oluf Høst. Det nære og det universelle

Tirsdag den 18. feb. 2014 kl. 19.30
Biskop Kjeld Holm:
Mands minde modsætninger og glæder
i kirke og folkeliv

Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.00:
Maratonsang (NB Tidspunkt!)

2013--14
2013

Grundtvig var uforlignelig til at digte om
menneskelivet, som det udfolder sig til
hver en tid. Livet som udfordring og som
gave. Ingen anden digter har så mange
salmer eller sange i hhv. salmebog og
højskolesangbog. Livet er forskelligt for os,
og der er fællestræk på tværs af tider og
generationer, og der er en sang for det
hele. Også derfor skal vi synge os igennem den kommende sæson. For i år har
Kontingentet er netop sat op efter at have
vi
fokus på livet fra dets begyndelse for
været det samme i ti år. Det dækker samtli13,7
milliarder år siden, over de bibelske
ge foredrag herunder arrangementet i
fortællingers
universelle træk til nogle af
Medborgerhuset:
vore
egns
stærke
skikkelser i 1800-tallet
Husstand 400 kr.
frem
til
et
mands-minde-foredrag
fra vor
og enkeltpersoner 200 kr. årligt.
egen
tid.
Ikke-medlemmer/gæster
At reflektere over hvad livet er, hvad det
50 kr. pr. foredrag.
Ved samtlige møder serveres mod betaling bød og hvad det betyder, er en mulighed
som er givet os som er tænkende væsekaffe/te med brød til 20,- kr.
ner. Et krav vi skal tage op. Alternativet er
"dyrelivet i menneskeham, det er et forBestyrelsen:
Unna-Pernille Gjørup, Sejling
22 57 46 58 hekset uhyre" siger Grundtvig i MenneskeliGunhild Ballisager, Silkeborg
86 82 99 00 vet er et underligt..
Anna Sonne, Silkeborg
86 82 83 64 Derfor velkommen til endnu en livsreflekteCarsten Andersen, Resenbro 86 80 00 56 rende sæson i Silkeborg Højskolesæson,
Lilly Nielsen, Sejling
86 85 53 57 den 129.
Agnes Kvamm, Silkeborg
86 81 07 18
Anna Marie Holst, Balle
51 82 64 72 Mennesket er i Guds billede skabt
med levende ord på sin tunge,
Suppleanter:
Ulla Billeskov Bredtoft
86 82 82 78 og derfor kan han mellem træer og dyr
Niels Uldall-Jessen, Them
86 84 86 77 med guderne tale og sjunge. (Grundtvig,
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskabet
4. Medlemsbidraget fastsættes
5. Valg af bestyrelse, suppleanter
og revisorer
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Søndag den 8. sep. 2013 fra kl. 10.00

Silkeborg Højskoleforening Årsprogram nr. 129:

Sjæle og kroppe med folkemund,
som trodser med ordet mod ånden,
de glemmer dem selv om menneskebørn
og bliver til dyr efterhånden.

Alle arrangeme er i Lunden Vestergade 74 Silkeborg hvor intet andet er anført

Silkeborg Højskoleforenings generalforsamling afholdes i henhold til foreningens love
tirsdag den 22. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Søndag den 8. sep. 2013
kl. 10.00 - ca. 14.30
Grundtvigs fødselsdag
på Folkeuniversitetscentret
Skærum Mølle, Vemb
Gudstjeneste i Råsted kirke, derpå fødselsdagstale og kaffebord på Skærum
Mølle.
Tilmelding til fælles kørsel senest 1. sep.
til formanden.

Tirsdag den 17. sep. 2013 kl. 19.30
Fortæller, sognepræst
Flemming Kloster Poulsen, Randers:
Det uperfekte liv
Fortællingen om det perfekte liv er meget udbredt i Europa. Vi jager den perfekte krop, den perfekte familie, det
perfekte arbejde. Men er der en modfortælling - en dybere og mere realistisk måde at anskue vores moderne liv
og samfund?
Med udgangspunkt i det spørgsmål
genfortæller jeg en håndfuld bibelhistorier, som peger på at livet er godt
nok, selv om det ikke er perfekt, og jeg
giver eksempler på hvordan bibelhistoriernes visdom og livsindsigt lever videre ud i stor litteratur fra Blicher til Helle
Helle.
(Arr. med Folkeuniversitetet)

Tirsdag den 24. sep. 2013 kl. 17.00 i
Medborgerhuset (NB: Tid og sted!)
Astrofysiker Anja Cetti Andersen,
København:
Stjernestøv og galakser
Støv er en allestedsnærværende komponent i kosmos, og påvirker direkte
eller indirekte de fleste forskningsområ-

der inden for astronomi. Dette på
trods af at mængden af støv i en
galakse som vores egen Mælkevej
er relativ lille. Støvet dannes i stjerners
yderste atmosfære lag i slutfasen af
stjernernes liv. Når støvet dannes, vil
det blive blæst ud i rummet mellem
stjernerne, her dannes komplekse
molekyler, som f.eks. aminosyrer,
alkohol og sukker på støvoverfladen.
Kosmisk støv har på den måde været helt essentielt for at vi findes i universet i dag.
(Arr. med Silkeborg Bibliotek og Foreningen Norden)

Tirsdag den 5. nov. 2013 kl. 19.30
Fhv. sognepræst Ejnar Stobbe:
Digterpræsten Jens Christian Hostrup
Han var Silkeborgs første præst fra
1855 til 1862, byen har en gade opkaldt
efter ham, hans fornemme præstebolig
står endnu på Vestergade, og flere af
hans elskede sange lever stadig i Højskolesangbogen. Før alt det var han en feteret digter af studenterkomedier i København. Men hvem var han egentlig?
Fhv. sognepræst Ejnar Stobbe fortæller
om Hostrup, og vi skal synge en række af
hans sange.

Professor Svend Brinkmann, Randers:
Det diagnosticerede liv
Vi bevidner tilsyneladende en epidemisk eksplosion i de psykiatriske diagnosers udbredelse for både børn og
voksne. I løbet af et år vil cirka 25
procent af os kunne få mindst én
psykiatrisk diagnose, og omtrent 10
procent af befolkningen er på antidepressiv medicin.
Hvad sker der med et samfund, der i
stigende grad anskuer dets problemer gennem diagnosernes optik?
Med udgangspunkt i disse spørgsmål
vil Svend Brinkmann stille skarpt på
"diagnosesamfundet" og de udfordringer, vi her møder.
(Arr. med Folkeuniversitetet)

Tirsdag den 22. okt. 2013 kl. 19.30
Generalforsamling
Underholdning ved Visens Venner,
Venner
Kjellerup: "Verden ifølge Lumholt"

Biskop Kjeld Holm:
Mands minde - modsætninger og
glæder i kirke og folkeliv
Biskop Kjeld Holm vil med baggrund i sine bøger fra 2010 og
2013, Åbne døre og Man lever af
det, man får skænket, fortælle om
sit møde med en række mennesker, som gjorde hans og andres liv
større, både om dem, han fortæller om i sine bøger og andre.

2014

Tirsdag den 14. jan. 2014 kl. 19.30
Tirsdag den 8. okt. 2013 kl. 19.30

Tirsdag den 18. feb. 2014 kl. 19.30:

Fhv. arkivleder Hanne Arent:
Jutta BojsenBojsen-Møller og Mor Danmark
Jutta Bojsen-Møller (1837-1927) er en af
Danmarkshistoriens store kvindeskikkelser.
Hanne Arent vil i sit foredrag fortælle om
Jutta Bojsen-Møllers liv og engagement
efter 1874, hvor hun flytter fra præstegården i Sejling ved Silkeborg. Det er også
en historie om Dansk Kvindesamfund,
kvinders valgret og tidens kvindesyn.

Vær opmærksom på Sensommermødet
i Sejling Sognehus. Lemmingvej 2,
søndag den 8. september 2013 kl. 15.00
om Jutta Bojsen-Møller som præstekone i
Sejling-Sinding i årene 1856-74.
Tirsdag den 4. feb. 2014 kl. 19.30
Kunsthistoriker, direktør på Oluf Høst Museet Jens Henrik Sandberg:
Oluf Høst. Det nære og det universelle
I efteråret 2012 udgav Gyldendal en biografi om kunstneren Oluf Høst. Bogen er
skrevet af kunsthistorikeren og direktør for
Oluf Høst Museet Jens Henrik Sandberg.
Han er i sin stilling helt tæt på Oluf Høsts
univers: kunsten, familien, atelieret, haven, Gudhjem og Bornholm.
(Arr. med Folkeuniversitetet)

Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 9.00:
Maratonsang
NB tidspunkt!
I efteråret 2012 uddeltes Grundtvigprisen 2012 til fænomenet Maratonsang. I begrundelsen lød det
bl.a.: "Prisen går til ideen, som blev

født i et miljø, på Vartov-kollegiet,
hvor der var både evne og vilje til
at føre den ud i livet, at føre fællessangen ajour."
På Vartov synges der fra
morgen til aften på årets
længste dag.
Det vil vi også prøve i Silkeborg Højskoleforening i lidt
mindre målestok.

Vi har indbudt en række af byens
skoleledere. Fire skoleledere møder
op - nogle med musiklærer og
elever. Disse skoleledere står hver
for en halv times sang fra Højskolesangbogen.
Vi håber på et godt fremmøde på
denne syngende sæsonafslutning.

