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

Grundtvigs fødselsdag på
Skærum Mølle

Hvad definerer et folk? Vi mennesker
søger fællesskaber. Vi kan hver især
af og til føle os som en ø, men vi er
skabt til at leve sammen. Fællesskaber opstår på forskellige måder - i
venskaber, ægteskaber og tilvalgte
fællesskaber, der går på tværs af
gængse og fastsatte normer. De kan
fødes af samliv omkring en tanke
eller en ideologi. De kan opstå ud af
fælles sprog, en fælles vilje, af fælles
oprindelse eller af det tilvalgte tilhørssted. Fællesskaber næres af, hvad vi
foretager os sammen. Vi taler, danser og synger sammen. Og vi lever
ud af den samme kraft, og de helt
basale menneskelige vilkår er fælles.
Det er rigt, og det er givende, når vi
oplever os som fællesskab. Når vi
erfarer, at det, der binder os sammen, er fælles vilje om en fælles
fremtid. Det er ikke begrænset af,
om vi er født i samme land, eller om
vi taler samme sprog. Fællesskab og
sammenhæng kan vokse frem og få
sit eget liv og konstituere os som folk.

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

Syng for livet
Sang– og fortælleaften

Man længe nok må sige,
at kærlighed er blind,
det bli'r dog lysets rige,
hvor ret den strømmer ind,
og han har aldrig levet,

som klog på det er blevet,
han først ej havde kær.
(1834, HS 88)

Alle er velkomne
i Silkeborg Højskoleforening

Silkeborg Højskoleforenings generalforsamling
afholdes i henhold til foreningens love
tirsdag den 23. oktober 2012 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.
Bestyrelsen:
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, Silkeborg
Niels Uldall-Jessen, Them

22 57 46 58
86 82 99 00
86 82 83 64
86 82 39 39
86 80 00 56
86 85 53 57
86 81 07 18
86 82 82 78
86 84 86 77

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

Drømmen om Amerika
Om Thomas Jefferson
Generalforsamling og
Sangtime
Fortælleaften: Karen Blixens
En herregårdshistorie
Rejse paa Island:
I Martin A. Hansens hjulspor
Hal Kochs Grundtvig
Kristendom, historie,
demokrati
Kim Leine
Profeterne i Evighedsfjorden
Besøg på
Performers House Højskole
Professor Ove Korsgaard:
Tilbage til Kampen om folket

Se vores hjemmeside:
www.
silkeborghojskoleforening.
dk

2012--13 Årsprogram nr. 128
Program for 2012

Til ét folk de alle høre,
som sig regne selv dertil,
har for modersmålet øre,
har for fædrelandet ild. (1848, HS 90).

Lørdag den 8. sep. 2012
kl. 10.0010.00-14.30 : Grundtvig

Programmet begynder kl.
10.00 i Råsted Kirke (ved
Vemb) med sognepræst
Margrethe Koch, Tim.
Herfra køres i egne biler til
Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, hvor
der kl. 11.30 er en let anretning og herefter
fødselsdagstale til Grundtvig ved sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær, Naur-Sir.
Pris 150,- for hele arrangementet incl. forplejning.
Har du lyst at komme med, søger vi at lave
fælleskørsel i private biler, derfor er tilmelding nødvendig senest 1. september til
Unna-Pernille Gjørup, tlf. 22 57 46 58 eller
upg@brainphant.com.
Husk at oplyse dit tlf.nr. for at lette planlægningen. Man er naturligvis også velkommen
til at møde op på stedet. Da tilmelding til
måltidet direkte til Skærum Mølle: Thorkil
Sohn, tlf. 97 49 54 07/ thorkil.sohn@mail.dk.

Tirsdag den 18. sep. 2012 kl. 19.30

Forfatter Jens Rosendal, Ballum:
Syng for livet. SangSang- og fortælleaften.
Sangene og salmerne er noget af det
bedste, vi har sammen og
enten der er optur eller vi er
nede - som folk eller den enkelte - så kan de være der og
sige en hel masse, som det
ellers er helt umuligt at få sagt. Så det er
vigtigt at kende dem og kende mange af
dem.

grundlag for alt, hvad der sker i USA, både
politisk og samfundsmæssigt og på det individuelle plan. Jeg prøver at give et indblik i
det særegne amerikanske samfund og dets
idealer gennem fortællingen om statsmanden Thomas Jefferson, fader til uafhængighedserklæringen og landets 3. præsident,
og trække nogle tråde op til nutidens politiske slagmark i USA.
(Arr. med Folkeuniversitetet)

Tirsdag den 23. okt. 2012
kl.
kl 19.30

Generalforsamling.
Sangtime ved sanger og kordegn Jørgen Brouer Lundholm.

Tirsdag den 13. nov. 2012 kl. 19.30

Sognepræst Ejnar Stobbe,
Stobbe
KragelundKragelund-Funder, fortæller
Karen Blixens ”En herregårdshistorie”
storie fra Sidste fortællinger
(1957).
Det er en smuk og storslået historie fra det lollandske herregårdsmiljø i 1700-tallet, med en
egen underfundig humor. Karen Blixen er
berømt for sin særlige fortællestil, hvor flere
historier vikler sig ind i hinanden. Som læser
eller tilhører bliver man tryllebundet af
fortællingens mystik. Det helt særlige ved
Karen Blixen er dog hendes evne til at gøre
livet stort. Det er den religiøse undertone i
alle hendes historier.

2013
Tirsdag den 9. okt. 2012 kl. 19.30

Tidl. valgmenighedspræst i Vejstrup, Mette Marslund:
Drømmen om Amerika - et foredrag om Thomas Jefferson og de
amerikanske frihedsidealer.
USA er et land bygget på en
drøm - en drøm som endnu ikke er virkeliggjort, men som ligger som et ufravigeligt

Tirsdag den 22. jan. 2013
kl. 19.30

Fhv. filmfotograf Arne Abrahamsen, Århus: Rejse paa Island i Martin A. Hansens hjulspor
Arne Abrahamsen optog i 1984 sammen
med produceren Else Lidegaard, en udsendelse baseret på Martin A. Hansens bog om
ekspeditionen til Island. Det var i 1952, han

foretog rejsen i fællesskab med Sven
Havsteen-Mikkelsen, der illustrerede bogen,
som udkom to år efter deres tur. Arne Abrahamsen viser uddrag fra filmen og fortæller
om optagelserne og fortæller afsluttende
om Sven Havsteen-Mikkelsens kunst.
Kunstnerens fødselsdag fejres i 2012.
Se www.havsteen100aar.dk.
(Arr. med Folkeuniversitetet)

Tirsdag den 5. feb. 2013 kl. 19.30

Post.doc. dr. theol. Tine Reeh,
København: Hal Kochs Grundtvig - kristendom, historie, demokrati
Hal Koch (1904-1963) var en af det 20. århundredes danske teologer, der fik størst folkelig gennemslagskraft. Efter den 9. april
1940 annoncerede han en forelæsningsrække over Grundtvig, der gjorde Grundtvig til
folkeeje og Hal Koch til en indflydelsesrig meningsdanner. Men hvad var Kochs eget teologiske udgangspunkt, hvad ville han med
Grundtvig og hvordan kom hans Grundtvig til
at se ud?
(Arr. med Folkeuniversitetet)

Mandag den 18. feb. 2013 kl. 19.00
Medborgerhuset, Bindslevs Plads.
(Bemærk dag, tid og sted)

Forfatter Kim Leine om
sit forfatterskab,
især "Profeterne i Evighedsfjorden"
Den nye bog af Kim Leine
”Profeterne i Evighedsfjorden" (2012) er en historisk roman
om profeterne Habakuk og Maria Magdalene. De startede en religiøs bevægelse i 1790
og grundlagde en loge i Evighedsfjorden ved
Maniitsoq. Det fik folk til at strømme til fra nær
og fjern og næsten affolke kolonien Maniitsoq. Noget, som Kim Leine beskriver som det
første organiserede oprør mod den danske
kolonimagt.
Bogen er skrevet af den norske forfatter Kim
Leine, der har arbejdet som sygeplejerske i
Grønland i 15 år, efter han var på tur til Evighedsfjorden for et år siden. Tre dage til

bragte han alene på det sted, hvor
Habakuk og Maria Magdalene viderebragte beskeder fra Gud til deres tilhørere.
(Arr. med Silkeborg Bibliotek og Foreningen Norden, Silkeborg)

Tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.30
Besøg på Højskolen Performers
House, Silkeborg

Rundvisning på og
fortælling om Perfor- Performers House, højskomers House er
len for musik, dans,
en moderne
teater, nycirkus og
version af den
elektronisk musik
danske folkesmukt beliggende på
højskole. Her
Papirfabrikken Silkeer der både
borg.
plads
til fællesAftenen vil indeholde
introduktion til skolen skab og ambitived forstander Lene øs faglighed.
Byrialsen, rundvisning
og præsentation af skolens linier ved
lærer Stefan Kvamm samt en performance ved elever. Kaffebord og afrunding ved forstanderen.
Vi mødes ved hovedindgangen kl.
19.30.

Tirsdag den 12. marts 2013
kl. 19.30

Professor Ove Korsgaard, DPU:
Et tilbageblik på Kampen om folket:
I 2004 udgav jeg bogen Kampen om
folket, som er en indføring i og en fortælling om et af det danske sprogs
mest komplekse og konfliktfyldte begreber, nemlig begrebet folk. Hvordan
er det blevet brugt og forstået gennem
de sidste 500 års historie? Og hvordan
bruges det i dag? Hvad forstås for eksempel ved begrebet 'det danske
folk'? Og giver det mening at tale om
'et europæisk folk'? Med udgangspunkt
i bogen trækkes linjerne frem til dagens
diskussion om danskhed i en stadig
mere europæiseret og globaliseret
verden.

