Alle er hjerteligt velkomne i Højskoleforeningen.
BESTYRELSEN:
Agnes Kvamm, Silkeborg, formand
Anna Sonne, Silkeborg, kasserer
Ulla Billeskov Bredtoft, Silkeborg
Carsten Andersen, Alderslyst
Lilly Nielsen, Sejling
Christine Hyldegaard Madsen, Silkeborg
Niels Uldall-Jessen, Them
SUPPLEANTER:
Lissi Hansen, Silkeborg
Bo Grymer, Serup

24649194
21592669
86828278
40420321
86855357
29873037
86848677
27283414
23833055

Program
Torsdag den 8. september

Grundtvigs fødselsdag
Råsted kirke og derefter foredrag på
Skærum Mølle i Vemb
Mandag den 19. september kl. 19.30

Foredrag: ”Syrien – fra oprør til tragedie”
af Peter Seeberg
Mandag den 10. oktober kl. 19.30

Foredrag: ”Den der synger er aldrig alene...”
af Erik Sommer
Mandag den 24. oktober kl. 19.30

”Præstefruens favoritter”
Mandag den 14. nov. kl. 19.30

Foredrag: ”Menneske og samfund mellem
idealisme og opportunisme” af Kurt V. Andersen
Mandag den 28. nov. 19.30

Foredrag: ”Den grundtvigske reformation”
af Ingrid Ank, Vartov
Mandag den 9. januar kl. 19.30

Foredrag: ”Glimt fra mit liv i politiet”
af Jørgen Dalsgaard
Mandag den 23. januar kl. 19.30

Foredrag: ”Forundring fryder” af David Bugge
Mandag den 20. februar kl. 19.30

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

Foredrag: ”Nietsche, Brandes og Grundtvig,
Moral og kulturkamp omkring år 1900”
Hans Henrik Hjermitslev
Mandag den 6. marts kl. 19.30

Læs mere på vores hjemmeside www.silkeborghojskoleforening.dk

Foredrag: ”Folk, hvad er vel folk i grunden?”
af Helga Koldby Kristiansen

– Årsprogram nr. 132

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

Den årlige generalforsamling er
mandag den 24. 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 2016-17

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 131 år siden udfra de tanker, der
ligger til grund for den danske folkehøjskole, og tilsluttet Grundtvigsk
Forum. Foreningen har til formål at
samle sine medlemmer og andre
interesserede til folkelige foredrag,
fortælling og oplæsning, fællessang
efter Højskolesangbogen og fornøjeligt samvær.

Mandag den 10. oktober kl. 19.30 i Lunden:
Forhenværende Forstander Erik Sommer, Seniorhøjskolen i Nørre Nissum:
”Den der synger er aldrig alene...”
Et højskoleforedrag med sange, anekdoter og fortællinger om poesi, begivenheder og mennesker. Højskolesangbogen
er en samling værdifulde beskrivelser af,
hvad der er væsentligt og har værdi for
os som mennesker og folk.

Torsdag den 8. sept. Grundtvigs fødselsdag:
Gudstjeneste i Råsted kirke og derefter foredrag på Skærum Mølle
i Vemb.
Arr. Folkeuniversitetscentret.
Nærmere om programmets indhold
og tidspunkter på hjemmesiden
www.skaerum.dk

Mandag den 24. oktober kl. 19.30 i Lunden:
”Præstefruens favoritter”
Skønne sange spillet af en musiker, en
præst, en organist og en kulturformidler fra Kragelund. Danske viser, populærmelodier, jazzstandards m.fl. spillet
af Asger Dejbjerg Pallesen, Hanse Jensen, Mette og Kresten Thue Andersen.
Efter kaffebord holdes den årlige
Generalforsamling med dagsorden i
henhold til Højskoleforeningens love.

Mandag den 19. sept. kl. 19.30 i Lunden:
Lektor ph.d. Peter Seeberg, Sydjysk
Universitet:
”Syrien – fra oprør til tragedie”
Foredraget belyser den tragiske udvikling i Syrien, hvor en opstand mod
regimet i 2011 blev brutalt slået ned,
og siden har borgerkrigen ført til, at
flere hundrede tusinde har mistet livet,
mens millioner er flygtet og lever som
flygtninge i landet eller i Jordan, Libanon og Tyrkiet, og mange forsøger at
komme til Europa. Krigen har involveret stormagterne og kan trods forsøg
på våbenhvile trække ud og medføre
yderligere ødelæggelser.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 14. nov. kl. 19.30 i Lunden:
Fhv. valgmenighedspræst Kurt V.
Andersen: Bøvlingbjerg:
”Menneske og samfund mellem
idealisme og opportunisme”
Fortællende foredrag om to vildt fabulerende skuespil.
Henrik Ibsens ”Brand” med den idealistiske præst, som med sin personlige
vilje vil gøre verden bedre, mens han
aldeles mangler sans for det almindelige menneskes daglige vilkår. Hans
modsætning er den opportunistiske
”Per Gynt” som ikke har sans for andet
end sine egne drømme om berømmelse og selvudfoldelse. De to figurer
belyser hinanden og giver et billede af

vor tids personlige og samfundsmæssige konflikter.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Mandag den 28. nov. 19.30 i Lunden:
Leder af Grundtvig Akademiet,
Ingrid Ank, Vartov:
”Den grundtvigske reformation”
Grundtvigs forhold til Luther var både
hjertevarmt og kritisk. Han ville føre
reformationen videre, men opdagede
at han kun kunne gøre det i et opgør
med Luther.
For det første, fordi det er logisk uholdbart at grunde sin tro på en bog som
bibelen, der selv er skrevet af troende.
For det andet, at troen er en fri sag,
hvorfor en statskirke er dybt problematisk. Luthers tanke om troens frihed
måtte føres ud i sin konsekvens.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Mandag den 9. januar kl. 19.30 i Lunden:
Fhv. vicepolitikommissær Jørgen
Dalsgaard, Silkeborg:
”Glimt fra mit liv i politiet”
Fortælling om en række af de større
kriminalsager i Silkeborg, som Jørgen
Dalsgaard har været med i opklaringen
af og som har berørt ham mest. Selv
om Silkeborg er en by i provinsen, har
det ikke skortet på tunge kriminalsager igennem årene, hvor han har haft
sit arbejdsliv indenfor politiet.
Mandag den 23. januar kl. 19.30 i Lunden:
Lektor ph.d. David Bugge, Århus
Universitet: ”Forundring fryder”
Om fortælling og fantasi hos Martin A.
Hansen, Jakob Knudsen og K. E. Løg-

strup. Fortællingen kan noget helt særligt. Den kan vække forundring, nære
fantasien og udvide vores horisont.
Foredraget vil præsentere de tre kendte forfattere og deres reflektioner over
fortællingens øjenåbnende karakter.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Mandag den 20. februar kl. 19.30 i Lunden:
Lektor ph.d. Hans Henrik Hjermitslev,
University College Aabenraa:
”Nietsche, Brandes og Grundtvig,
Moral og kulturkamp omkring år 1900”
Perioden 1870-1920 var på mange
måder afgørende for skabelsen af det
moderne Danmark: Forfatningskampen, andelsbevægelsen, højskolerne
og folkeuniversitetet, det moderne
gennembrud var med til at tegne
det kulturelle landskab og skabe det
danske samfund, som vi kender i dag.
Foredraget handler om tidens debat
om forholdet mellem modernitet og
kristendom, videnskab og religion.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet
Mandag den 6. marts kl. 19.30 i Lunden:
Fhv. højskoleforstander Helga Koldby
Kristiansen, Århus:
”Folk, hvad er vel folk i grunden?”
Begrebet ”folk” er stærkt udfordret. Det
var Grundtvig, der stillede spørgsmålet i
sangen ”Folkeligt skal alt nu være” - dengang det nye demokrati skulle skabes,
men det synes at være lige så aktuelt i
dag. Der tales meget om danskhed, men
hvad er danskhed, og hvem skal definere, hvad danskhed er? Er det en særlig
vi-følelse, vi har båret med os i mange
slægtled, der definerer os som folk?

