Efteråret 2010

Tirsdag den 21. sep. 2010
kl. 19.30 i Lunden
Højskolemanden Frederik Christensen
om "Et liv i højskolen".
Mands Minde foredrag.
Frederik Christensen fortæller om sit
virke ved Vallekilde, Viborg, Vrå, Kerteminde Højskoler og ved Nordens
Folkelige Akademi i Sverige. Han beretter om sit liv i det grundtvigske univers fra bonde- til nomadekultur, fra
en periode, da de to livstolkende instanser højskole og kirke endnu var
fast forankrede i vort folk.
(Arr. med Folkeuniversitetet)

Torsdag den 30. sep.2010 kl. 14.0017.00 i Mariehøj Sognehus.
Samtaleeftermiddag om ”Frihed”
Landsomfattende samtaledag iværksat af Grundtvigsk Forum.
Friheden synger - men om hvad?
Hvordan skal frihedsbegrebet, som vi
lovsynger så højt, egentlig forstås?
Friheden er under pres i disse år. Kom
og vær med til en vigtig diskussion om
emnet
(Arr. i fællesskab med Mariehøj sogn)

Tirsdag den 26. okt. 2010
kl. 19.30 i Lunden
Edith Rasmussen
og Kirsten Guldager
står for "På strejftur i Højskolesangbogen".
Generalforsamling
Se side 4

Tirsdag den 9. nov. 2010
kl. 19.30 i Lunden
Sognepræst
Ejnar Stobbe, Kragelund-Funder,
fortæller "Sorg-Agre”.
Historien "Sorg-Agre" fra samlingen
"Vinter-Eventyr" (1942) bygger på
et gammelt sagn på herregården
Schackenborg i Sønderjylland,
hvor en fattig kone sled sig selv til
døde i en høstmark for at redde
sin søn. Karen Blixen var betaget
af det gamle herregårdsmiljø,
hvor livet handlede om storhed
og skønhed – og tragedie. SorgAgre er en mod-fortælling til den
moderne velfærdsstats ”bløde”
ideer om næstekærlighed.

Tirsdag den 23. nov. 2010 kl. 19.30 i
Mariehøj sognehus:
Seminarielærer, cand.theol.
Kirsten M. Andersen. Om det at
gå på vandet – Om religiøse og
andre myter om at gå på vandet,
og hvad det har betydet for vores
forståelse for livets dimensioner.

Foråret 2011

Tirsdag den 18. jan. 2011
kl. 19.30 i Lunden
Foredrag ved kunsthistoriker
Lars Aabo
Kunstneren, keramikeren, forfatteren
Elise Konstantin-Hansen.
Maler, keramiker, tekstilkunstner og
forfatter - dét var Elise KonstantinHansen (1858-1946). Hun var i sit
lange liv vidne til et Danmark fuldt
af forandring. Tabet af Slesvig, systemskiftet i 1901 og besættelsestiden var de store politiske begivenheder som satte rammen om hendes kunstneriske færden, såvel som
til hendes forhold til højskolebevægelsen og grundtvigianismen.
(Arr. med Folkeuniversitetet)

Tirsdag den 8. feb. 2011
Kl. 19.30 i Lunden
Videnskabelig assistent, litteraturforsker SDU, Odense
Anders Thyrring Andersen
Om sin nye bog "Polspænding" om
Martin A. Hansen.
Mag.art. Anders Thyrring Andersen
har i de sidste 20 år forsket i, skrevet
om, udgivet og holdt foredrag om
Martin A. Hansen. Bl.a. som medudgiver af Dagbøger
1931-55 (1999) og udgiver af Kætterbreve.
Martin A. Hansens korrespondance med
kredsen omkring Heretica (2004)

I efteråret 2010 udgiver Anders
Thyrring Andersen for første gang
en samlet fremstilling af
Martin A. Hansens forfatterskab:
Polspænding
på forlaget Gyldendal.
(Arr. med Folkeuniversitetet)

Tirsdag den 22. feb. 2010 kl. 19.30 i
Lunden
Forstander Niels Kristensen
"Johannes V. Jensen. For at tænke
nyt, må man sanse nyt".
Johs. V. Jensen var ny-realismens
førstemand, hvis nøgleord var
kendsgerninger. Han beskriver almuen, naturen, religionen og evolutionen. Han var tilhænger af Darwins udviklingslære. Og i sin digtning beskriver han udvé og hjemvé.
(Arr. med
Folkeuniversitetet)

Torsdag den 10.
marts 2010 kl. 14.0017.00:
Højskoledag på Silkeborg Højskole.
Et nyt tiltag som vi håber kan blive
tradition. Vi begynder eftermiddagen med et foredrag ved lektor i
engelsk på Århus Universitet Michael Böss, der vil tale om et af
sine store interesseområder, nemlig demokratibegrebet, borgeren
og samfundet, sammenhængskraft og den sociale kapital. Efter
kaffe og diskussion får vi en rundvisning i højskolens kunstsamling.

Vi er nu trådt ind i den 126. sæson for
Silkeborg Højskoleforening. De første
højskoler har for længst holdt 150 års
jubilæum. Efterskolerne har kun medvind at melde om. Friskoler åbnes,
hvor kommuneskoler lukkes.
Grundtvig blev knap 90 år gammel,
og hans 225 års fødselsdag er passeret. Men sidste år udkom hans store
og sære værk Nyaars-Morgen på
engelsk, formidabelt oversat af Kristian Schultz Petersen, og dele heraf har
siden indtaget rockscenerne i
Nephews stærke musiske fortolkning,
New Year's Morning.
Grundtvig talte om nogen 'det levende ord's sag, og næppe nogen anden har efterladt sig så mange skrevne ord. Dette er blot et af paradokserne ved Grundtvig.
Han kan være "uspiselig" for nogle,
medens de samme tekster kan opflamme andre. Ånd gør levende, og
Grundtvigs ånd er ikke det fjerneste
støvet, men må af hver generation
fortolkes og indtages i passende bidder. Ingen er uberørte af Grundtvig
eller af hans virkningshistorie.
I Højskoleforeningen er det formålet
at samle medlemmerne til foredrag
ud fra tanker, der ligger til grund for
den danske folkehøjskole. Grundtvig
er ikke mere, men hans tanker lever.
Vel mødt i Højskoleforeningen.

Silkeborg Højskoleforenings
generalforsamling
afholdes i henhold til foreningens love
tirsdag den 26. oktober 2010
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. årligt
Enkeltmedlemmer 120 kr. årligt.
Ikke-medlemmer/gæster
40 kr. pr. foredrag.

Torsdag den 30. sep. 2010
kl. 14.00-17.00 i Mariehøj Sognehus.
Samtaleeftermiddag om ”Frihed”
(Arr. i fællesskab med Mariehøj sogn)
Tirsdag den 26. okt. 2010 kl. 19.30
Edith Rasmussen og Kirsten Guldager står for
”Et strejftog i Højskolesangbogen"
Generalforsamling
Tirsdag den 9. nov. 2010 kl. 19.30
Sognepræst Ejnar Stobbe,
Kragelund-Funder, fortæller
"Sorg-Agre” af Karen Blixen

Ved samtlige møder serveres
mod betaling kaffe/te med brød.
Alle er velkomne
i Silkeborg Højskoleforening.
Bestyrelsen:
Unna-Pernille Gjørup, Sejling
Gunhild Ballisager, Silkeborg
Anna Sonne, Silkeborg
Erling Pihl, Silkeborg
Ruth-Bine Borghus, Lysbro
Lilly Nielsen, Sejling
Agnes Kvamm, Silkeborg
Suppleant:
Joan Hardlei, Virklund

Tirsdag den 21. sep. 2010 kl. 19.30
Højskolemanden Frederik Christensen
om "Et liv i højskolen". Mands Minde foredrag
(Arr. med Folkeuniversitetet)

86 85 50 24
86 82 99 00
86 82 83 64
86 82 39 39
86 82 47 73
86 85 53 57
86 81 07 18
86 83 63 10

Vi har det sidste år blot haft én suppleant,
og vi bør have to. Var det noget for dig?
Alle arrangementer er i
Lunden,
Vestergade 74,
Silkeborg, hvor
intet andet er
anført.

Tirsdag den 23. nov. 2010
kl. 19.30 i Mariehøj sognehus:
Seminarielærer, cand.theol.
Kirsten M. Andersen.
Om det at gå på vandet –
(Arr. i fællesskab med Mariehøj sogn)
Tirsdag den 18. jan. 2011 kl. 19.30
Kunsthistoriker Lars Aabo om
Kunstneren, keramikeren, forfatteren Elise Konstantin-Hansen
(Arr. med Folkeuniversitetet)
Tirsdag den 8. feb. 2011 kl. 19.30
Videnskabelig assistent, litteraturforsker SDU, Odense
Anders Thyrring Andersen
Om sin nye bog "Polspænding" om Martin A. Hansen
(Arr. med Folkeuniversitetet)
Tirsdag den 22. feb. 2010 kl. 19.30
Forstander Niels Kristensen
"Johannes V. Jensen. For at tænke nyt, må man sanse nyt".
(Arr. med Folkeuniversitetet)
Torsdag den 10. marts 2010 kl. 14.00-17.00:
Højskoledag
på Silkeborg Højskole

Program for 2010 - 2011 Årsprogram nr. 126

Formålsparagraf for Silkeborg Højskoleforening (tilsluttet Kirkeligt Samfund, Vartov), Silkeborg Højskoleforening, der er stiftet ud fra tanker, der
ligger til grund for den danske folkehøjskole, har til formål at samle sine
medlemmer til foredrag, oplæsning,
koncert, selskabeligt samvær o.l.

