Oplysning være skal vor lyst,
er det så kun om sivet,
men først og sidst med folkerøst
oplysningen om livet.
(N.F.S. Grundtvig 'Oplysning' 1839)

Folkeligt skal alt nu være, sagde Grundtvig
og fortsatte, at oplysning ikke kun er for de
boglærde men for hele folket.
Dengang som nu er oplysning om livet som
sådan vigtigt for at forstå os selv i tid og
rum. Oplysning om liv åbner blikket for righoldigheden af vores eksistens - i dag og til
alle tider. For eksempel er demokrati og
kulturarv ikke ’stedse-grønne' selvfølgeligheder, men begreber vi må forholde os til
for ikke at gå til grunde og visne.
I det hele taget kræver livet, at vi forholder
os til det: hvad er nu og hvad var før; hvem
er du og hvem er jeg, og hvordan ønsker vi
det hele skal være? Ved at forsøge at forstå
os på de strukturer der var engang, bliver vi
klogere på det, vi lever i nu, på vores tid og
under vore normer og i vore ydre rammer.
Dét gør vi igen i år i Silkeborg Højskoleforening.
Menneskelivet er underligt
langt mer, end vi kan beskrive;
dog lysner det op fra slægt til slægt,
hvor mennesket holdes i live.
(N.F.S. Grundtvig 1861)

PS Vi har fået hjemmeside:
www.silkeborghojskoleforening.dk
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Torsdag den 8. sep. 2011 kl. 17.00 - ca. 21.00
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Tirsdag den 11. okt. 2011 kl. 19.30

Silkeborg Højskoleforenings
generalforsamling afholdes i henhold til
foreningens love
tirsdag den 25. oktober 2011 med følgende
dagsorden:
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
Kontingentet, der dækker samtlige foredrag:
husstand 240 kr. og enkeltpersoner 120 kr.
årligt.
Ikke-medlemmer/gæster 40 kr. pr. foredrag.
Ved samtlige møder serveres mod betaling
kaffe/te med brød.

Alle er velkomne
i
Silkeborg Højskoleforening.
Alle arrangementer
er i Lunden,
Vestergade 74,
Silkeborg,
hvor intet andet er
anført.

Grundtvigs fødselsdag
på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, Vemb

Tirsdag den 20. sep. 2011 kl. 19.30
Johannes Bech Dalsgaard og Cæcilie Højberg Poulsen:
Det levende ord. Digtoplæsning
Ole Høiris: Os og de andre:
Vestens konstruktion af de andre som kontrast til os selv
Arr. med Folkeuniversitetet

Tirsdag den 25. okt. 2011 kl. 19.30
Duo Cappriccio: Muser, madonnaer og madammer
Generalforsamling

Tirsdag den 8. nov. 2011 kl. 19.30
Sognepræst Ejnar Stobbe, Kragelund-Funder,
fortæller 'Alkmene' af Karen Blixen

Tirsdag den 22. nov. 2011 kl. 19.30
Sognepræst Marianne Frank Larsen:
Gud i ny nordisk litteratur
Arr. med Folkeuniversitetet
Tirsdag den 17. jan. 2012 kl. 19.30
Journalist Rune Lykkeberg:
Demokrati - et menneskeligt drama
Arr. med Folkeuniversitetet

Tirsdag den 7. feb. 2012 kl. 19.30
Cand.theol. og kulturformidler Bente Bramming:
Kulturarv i bevægelse

Tirsdag den 21. feb. 2012 kl. 19.30
Agronom, lic.agro. i botanik, dr.agro. i arkæologisk botanik
Hans Arne Jensen: Bibelens forunderlige planteverden

Torsdag den 6. marts 2012 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Bindslevs
Plads. (Bemærk tid og sted)
Sognepræst Kathrine Bang Lilleør: Sådan er det for mig.
Arr. med Silkeborg Bibliotek

Årsprogram nr. 127 

Højskoleforeningen har til formål at
samle sine medlemmer til foredrag,
oplæsning, koncert, selskabeligt samvær og lignende.

Unna-Pernille Gjørup, Sejling
Gunhild Ballisager, Silkeborg
Anna Sonne, Silkeborg
Erling Pihl, Silkeborg
Carsten Andersen, Resenbro
Lilly Nielsen, Sejling
Agnes Kvamm, Silkeborg
Suppleanter:
Ulla Billeskov Bredtoft, Silkeb.
Niels Uldall-Jessen, Them

 Program for 2011
2011-2012

Silkeborg Højskoleforening er tilsluttet
Grundtvigsk Forum, Vartov, og er stiftet
ud fra tanker, der ligger til grund for
den danske folkehøjskole.

Torsdag den 8. sep. 2011
kl. 17.00 - ca. 21.00
Grundtvigs fødselsdag
på Folkeuniversitetscentret
Skærum Mølle, Vemb.
Programmet begynder kl.
17 i Råsted Kirke med biskop Kresten Drejergaard. Senere er der sammenkomst på Skærum Mølle med et måltid og fødselsdagstale til
Grundtvig ved valgmenighedspræst Peter
Hedegaard, Holstebro.
Pris ca. 125,- kr.
Har du lyst at komme med, søger vi at lave
fælleskørsel i private biler, derfor er tilmelding
nødvendig senest 1. september til UnnaPernille Gjørup, upg@km.dk eller
tlf. 86 85 50 24.
Husk at oplyse dit tlf.nr. for at lette planlægningen. Man er naturligvis også velkommen til
at møde op på stedet.

Tirsdag den 20. sep. 2011 kl. 19.30 i Lunden
Det levende ord. Digtoplæsning.
Johannes Bech Dalsgaard og Cæcilie Højberg Poulsen er to digtere fra den københavnske litterære undergrund, begge tilknyttede det nystartede københavnske forfatterkollektiv Kejsersnit. De lever sammen, optræder
sammen (bl.a. på Roskilde Festival 2011) og
læser i september op sammen i Silkeborg
Højskoleforening. Hvordan kan digtet - det
levende ord - lyde i Danmark i dag? Der bliver
både mulighed for at lytte til helt moderne
digte og stille spørgsmål, når de to unge digtere læser op.
Johannes vandt 2. pladsen i DM og 1. pladsen
i Århus Open i Poetry Slam i 2008. Han læser
teologi, Cæcilie læser kunsthistorie, begge ved
Københavns Universitet.

Identitet formuleres generelt som en forskel til
andre identiteter. Gennem tiden har man i Vesten på forskellig måde spejlet sig i de fremmede, enten sådan som man forestillede sig dem
(Utopia) eller sådan, som man opfattede dem,
når man mødte dem. De forskellige perioder
har haft meget forskellige konstruktioner af de
fremmede, og Ole Høiris vil koncentrere sig om
dem, der er blevet kaldt barbarerne, de vilde,
naturfolk eller de primitive, og især illustrere
med grønlandske eksempler.
(Arr. med Folkeuniversitetet)

Sognepræst Marianne Frank
Larsen, Herslev:
Gud i ny nordisk litteratur.
Med udgangspunkt i de nyeste romaner af bl.a.
Kerstin Ekman, Linn Ullmann og Lars Saabye
Christensen vil vi se på, om Gud findes i moderne litteratur, og om mennesker kommer i berøring med ham. Det viser sig, at skjult i musik,
kunst og kirke er Gud i dén grad til stede i de
gode bøger - også efter år 2000.
(Arr. med Folkeuniversitetet)

Tirsdag den 25. okt. 2011 kl. 19.30 i
Lunden
Duo Cappriccio:
Muser, madonnaer og madammer

2012

Tirsdag den 17. jan. 2012 kl. 19.30 i Lunden
En smagsprøve på de mange forskellige kvinder i musikken: Den fromme Jomfru Maria, den
søde norske Solveig, Christian den 2's elskerinde Dyveke, den kølige Irmelin Rose, den dæmoniske Carmen og den elskelige Mimi fra operaen La Bohème.
Vibeke Højlund er uddannet sanger fra
Det jyske Musikkonservatorium.
Dagmar Ginnerup er uddannet pianist fra
Nordjysk Musikkonservatorium.
Generalforsamling - se omstående

Tirsdag den 8. nov. 2011 kl. 19.30
i Lunden
Sognepræst Ejnar Stobbe,
Kragelund-Funder, fortæller
'Alkmene'
fra Karen Blixens 'Vinter-Eventyr'.

Journalist Rune Lykkeberg:
Demokrati - et menneskeligt drama.
Ofte omtales demokrati som en løsning og et
facit, men til daglig opleves demokrati som et
problem og en præmis. Det gælder i forhold til
mennesket, verden, sandheden og diskussionen.
Demokrati er ikke noget vi kæmper for, men
noget vi kæmper med.
(Arr. med Folkeuniversitetet)

Torsdag den 7. feb. 2012 kl. 19.30
i Lunden
Cand.theol, ph.d. og kulturformidler Bente Bramming:
Kulturarv i bevægelse

Det er en drømmende fortælling om den gådefulde pige Alkmene, der måske var af kongelig
herkomst, måske fra balletten – hun havde de
forunderligste evner i sig. Men i præstegården,
hvor hun voksede op, måtte hun ingenting.

Bente Bramming arbejder med kulturformidling i
forskellige sammenhænge. Med udgangspunkt
i sin afhandling om historiske steder taler Bente
Bramming om den spænding, der er indlejret i
stederne og hvordan disse steder som
”spændingsfelter” tilbyder den besøgende særlige udstrakte øjeblikke.

Karen Blixen udfolder her sin storladne fortællekunst i en smuk, sørgmodig/bitter skæbnefortælling om det eventyrlige liv, der slet ikke fik
lov at blive et eventyr alligevel.

Hvis der er tilstrækkelig interesse, er der mulighed for en opfølgende tur til Taarnborg i Ribe og
til Ribe Kunstmuseum efter sæsonafslutningen
og før uge 16.

Tirsdag den 11. okt. 2011 kl. 19.30 i Lunden
Ole Høiris, docent ved afd. for antropologi og etnografi, Århus Universitet:
Os og de andre: Vestens konstruktion af de
andre som kontrast til os selv.

Tirsdag den 22. nov. 2011 kl.
19.30 i Lunden

Tirsdag den 21. feb. 2012
kl. 19.30 i Lunden
Agronom, lic.agro. i
botanik, dr.agro. i arkæologisk botanik
Hans Arne Jensen:
Bibelens forunderlige planteverden.
I foredraget fortælles om indsamling af
oplysninger om Bibelens forunderlige
planteverden. Disse er samlet i bogen
'Bibelens Planteverden', som udkom på
forlaget Rhodos i 2004. I Bibelen er om−
talt ca. 100 forskellige planter. Nogle af
disse er velkendte kulturplanter, andre er
sjældne og mere eller mindre kendte
eksotiske vækster. Der gives eksempler
på anvendelse af planterne og i hvilken
sammenhæng, de er omtalt i Bibelen.
Endvidere fortælles om nogle af de mange arkæologiske udgravninger i Mellemøsten, hvor der er fundet rester af Bibelske planter. Foredraget ledsages af bil−
leder.

Torsdag den 6 marts
2012 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Bindslevs
Plads.
(Bemærk tid og sted)
Sognepræst
Kathrine Bang Lilleør:
Sådan er det for mig.
Et collageforedrag på baggrund af bogen
'Kvinde, hvorfor græder du'. Om kønnenes forskellighed, moderskab og 'Den lille
Havfrue'.
Kathrine Lilleør er sognepræst ved Slagslunde og Ganløse Kirker på Sjælland.
Ph.d. på en afhandling om H.C. Andersens eventyr og tidligere medlem af Det
Etiske Råd. Hun har fast spalteplads og
blog på Berlingske og er landskendt for
sine kommentarer i medierne og for selvbiografien 'Kvinde, hvorfor græder du',
der har solgt over 40.000 eksemplarer.
(Arr. med Silkeborg Bibliotek)

