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

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

PROGRAM
Tirsdag den 8. september kl. 17.00

Grundtvigs fødselsdag
Råsted Kirke
Mandag den 21. sept. kl. 19.30

Foredrag: ”Det demente samfund” af Michael Böss
Mandag den 5. oktober kl. 19.30

Foredrag: ”Etik og moral – Værn eller våben?” af
Elisabeth Dons Christensen
Mandag den 26. oktober kl. 19.30

Sangtime efter Højskolesangbogen med Jakob
Vestager Tybjerg
Mandag den 9. nov. kl. 19.30

Foredrag: ”99 lyserøde elefanter – set med lokale
øjne” af Lis Thavlov
Mandag den 30. nov. kl. 19.30

BESTYRELSEN:
Agnes Kvamm,
Silkeborg, kontaktperson
24 64 91 94
Anna Sonne,
Silkeborg, kasserer
21 59 26 69

Foredrag: ”Grundtvig og Højskolen i et moderne
Danmark” af Mads Rykind-Eriksen

Christine Hyldegaard Madsen,
Silkeborg, 29 87 30 37

Mandag den 11. januar kl. 19.30

Foredrag: ”Korstogene i middelalderen” af Ane
Bysted

Niels Uldall-Jessen,
Them, 86 84 86 77

Ulla Billeskov Bredtoft,
Silkeborg, 86 82 82 78

SUPPLEANTER:
Lissi Hansen,
Silkeborg, 27 28 34 14

Carsten Andersen,
Alderslyst, 40 42 03 21

Bo Grymer,
Lemming, 23 83 50 55

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

Lilly Nielsen,
Sejling, 86 85 53 57
Læs mere på vores hjemmeside www.silkeborghojskoleforening.dk

Mandag den 25. januar kl. 19.30

Foredrag: ”Luthers provokerende aktualitet” af
Knud Nyboe Rasmussen
Mandag den 22. februar kl. 19.30

Foredrag: ”Skagensmalerne og deres
kvindfolk” af Lene Kirkegaard
Mandag den 7. marts kl. 19.30

Foredrag: ”Forundring fryder”, fortælling
og fantasi hos Martin A. Hansen,
Jakob Knudsen, K.E. Løgstrup
af David Bugge

- byens ældste kulturelle forening. Årsprogram nr. 131

Ikke-medlemmer/gæster betaler 50 kr. pr. foredragsaften. Ved
foredragene serveres kaffe/te
med brød a 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 afholdes mandag den 26. oktober 2015
med følgende dagsorden:
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Højskoleforeningens kontingent
dækker alle foredrag og er 400 kr.
pr. husstand og 200 kr. årligt for
enkeltpersoner.

Højskoleforeningen er Silkeborgs
ældste kulturelle forening,
stiftet for 130 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 alle
interesserede til folkelige foredrag,
fortælling og oplæsning,
fællessang efter Højskolesangbogen
og fornøjeligt samvær.
Tirsdag den 8. sept. Grundtvigs fødselsdag:
Gudstjeneste i Råsted kirke, Biskop
Marianne Christiansen taler i kirken
og holder efterfølgende festtale på
Skærum Mølle
Arr. Folkeuniversitetscentret Skærum
Mølle, Vemb, nærmere om programmets
indhold og tidspunkter på hjemmesiden
www.skaerum.dk
Mandag den 21. sept. kl. 19.30 i Lunden:
Universitetslektor Michael Böss,
Århus Universitet:
”Det demente samfund”
I nutidskulturen skal alting ske hurtigt
og kunne betale sig. Så der er ikke
plads til eftertanke, erindring og ånd.
Vi skal hele tiden være opdateret, men
har mistet troen på de fortællinger, der
gav tidligere generationer håb og livsmod og bar de folkelige fællesskaber.
Hvordan kommer vi på bedre tanker
og ser, hvad vi kan lære af fortiden for
fremtidens skyld.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet

Mandag den 5. oktober kl. 19.30 i Lunden:
Fhv. biskop Elisabeth Dons
Christensen, Vedbæk:
”Etik og moral – Værn eller våben?”
Vi mangler en etisk og moralsk grundvold, som kan hjælpe os og vore børn
med at styre udenom livets faldgruber
og handle rigtigt og sandt. Vort samfundsliv er bygget op på fornuft og viden, men de giver os ikke i sig selv etiske
holdepunkter. ”Det etiske begynder ikke
med uvidenhed der bliver til viden, men
er en viden, der fordrer realisering,” siger
Søren Kierkegaard. Hvad er det for en
viden, i lever på, og hvordan giver vi den
videre til vore børn?
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet
Mandag den 26. oktober kl. 19.30 i Lunden:
Sangtime efter Højskolesangbogen
under ledelse af højskolelærer Jakob
Vestager Tybjerg, Uldum.
Derefter holdes den årlige Generalforsamling med dagsorden i henhold
til Højskoleforeningens love.
Mandag den 9. nov. kl. 19.30 i Lunden:
Arkivleder Lis Thavlov, Silkeborg Arkiv:
”99 lyserøde elefanter – set med
lokale øjne”
”99 lyserøde elefanter” var et landsdækkende initiativ, der satte fokus på 99
usædvanlige kvinder, som var med til
at forme Danmark siden grundloven fra
1849. Det indgik i fejringen af 100 året for
kvindernes valgret. Silkeborgs Theodora
Lang var en af disse kvindelige pionerer,
men en række kvinder har gennem årene
gjort sig særlig bemærket lokalt.
Arr. i samarbejde med Silkeborg Arkiv.

Mandag den 30 nov. kl. 19.30 i Lunden:
Højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding:
”Grundtvig og højskolerne i et moderne Danmark”
En fortælling om Højskolebevægelsens
opståen med udgangspunkt Grundtvigs tanker, er også fortællingen om
det moderne Danmark, da højskolen er
tæt bundet sammen med den politiske, økonomiske og åndelige udvikling
i Danmark. Her ud fra gives der et bud
på højskolens berettigelse i 2015.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet
Mandag den 11. januar kl. 19.30 i Lunden:
Cand.mag. ph.d. Ane Bysted, Århus
Universitet:
”Korstogene i middelalderen”
”Gud vil det” var korsfarernes kampråb
fra det første korstog i 1095 og gennem hele middelalderen. Begrebet
korstog bliver også brugt i nutidens
konflikter mellem kristne og muslimer.
Men hvad var et korstog i middelalderen og er det berettiget at bruge ordet
i dag? Hvad var korstogenes formål, og
hvordan begrundede de kristne at føre
krig mod anderledes troende?
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Mandag den 25. januar kl. 19.30 i Lunden:
Fhv. sognepræst Knud Nyboe Rasmussen, Dybe:
”Luthers provokerende aktualitet”
Sider af Luthers tænkning er overraskende aktuelle og provokerende for
vores moderne opfattelse af samfund
og politik, arbejds- og privatliv. Evan-

gelisk-luthersk kristendom er ikke hindring for ægte sækularisering – men
snarere en betingelse for at der ikke
går religion i det politiske? Ligesom
Luthers kaldstanke kan være befriende
for et moderne menneskes evige stræben efter perfektionisme.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Mandag den 22. februar kl. 19.30 i Lunden:
Højskolelærer cand.pæd. Lene Kirkegaard, Esbjerg:
”Skagensmalerne og deres kvindfolk”
Kunstnerkolonien på Skagen indeholdt
mange personligheder. Mændene var
forrest i front, men eftertiden viste, at
flere af kvinderne havde store kunstneriske talenter, som Anna Ancher og
Marie Krøyer. Det handler om en tidsepoke med mange gode historier, men
også en beretning om det moderne
gennembrud i kunsten og nye strømninger udefra.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet
Mandag den 7. marts 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. Løgstrup. Fortællingen kan noget helt særligt. Den kan vække forundring, nære
fanatasien og udvide vores horisont.
Foredraget vil præsentere de tre kendte
forfattere og deres reflektioner over
fortællingens øjenåbnende karakter.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

