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STUDIEKREDS EFTERÅRET 2016
Højskoleforeningen indbyder igen i år til en studiekreds med 5 foredrag over et 
gennemgående tema:

Etiske dilemmaer - tidens store udfordringer!
Temaet belyses ud fra filosofien, litteraturen, kunsten og teologien. 

Vores hverdag præges af store spørgsmål, der rummer etiske dilemmaer - aktuelt og 
i fremtiden. De valg, der træffes, kan være afgørende for det enkelte menneske og for 
det fælles samfund. Hvilket valg skal vi træffe? Aviser og TV overvælder os dagligt 
med de store spørgsmål og dilemmaer i debatten - er der fortsat råd til velfærd - til et 
sundhedssystem, der byder på uendelige medicinske og teknologiske muligheder - et 
stærkt belastet klima - fortsatte flygtningestrømme fra krigshærgede og overbefolkede 
lande - et uddannelsessystem, der skal tilpasses et samfund med nye udfordringer.

1. Tirsdag den 27. september  2016 
 
Søren Kierkegaard om valget, 
friheden og ansvaret
Foredrag ved idéhistoriker Bjarne Troelsen

Kierkegaard giver os aldrig færdige svar, men udfordrer os til selv 
at tænke efter, mærke efter og    træffe en afgørelse. Det gælder i 
de etiske valg, vi står over for i vores eget liv, men også de politiske 
valg vi træffer som borgere i samfundet. Her advarer Kierkegaard 
mod at lade sig styre af systemet og opsluge af massen. Det 
afgørende er at fastholde den enkeltes personlige frihed, valg 
og ansvar. Det var påtrængende for Kierkegaard i midten af det 
nittende århundrede og nok endnu mere påtrængende for os i dag.

2. Onsdag den 5. oktober 2016
Velfærd i dag og i morgen
Foredrag ved filosof og professor ved CBS, Ole Thyssen

I de sidste 50 år er velfærd blevet et mål, som ingen kan afvise. 
Politikere, professionelle og almindelige borgere kræver mere 
velfærd og peger på områder, hvor samfundet svigter de svage. 
Det har øget udgifterne til velfærd dramatisk. Men det har også skabt en situation, hvor 
det er blevet normalt at give samfundet skylden for problemer, som individet tidligere 
havde ansvar for - dårligt helbred, stress, ensomhed, angst, alkoholisme og meget andet. 
Kravet er, at samfundet skal yde hjælp. Men hvor går grænsen mellem individets og 
statens ansvar? Skal velfærden varmes op eller køles ned?
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STUDIEKREDS EFTERÅRET 2016

3. Mandag den 10. oktober 2016
Livets afslutning
Foredrag ved næstformand i Etisk Råd, 
Lise von Seelen

Om nogle af det Etiske Råds betragtninger og 
anbefalinger i forbindelse med emnet: Etik ved 
livets afslutning. Rådet afslutter i efteråret 2016, 
et længerevarende arbejde, hvor fokus har været 
etiske spørgsmål og dilemmaer i den sidste tid af 
livet. Naturligvis med den døende som den centrale 
person, men også med blik på pårørende og 
fagprofessionelle.
Døden er et vilkår for alle mennesker. Døden og tiden op til døden rummer ofte vanskelige 
etiske dilemmaer, som knytter sig til bland andet kultur, nye teknologiske muligheder i 
sygdomsbehandling og tilbud til uhelbredelig syge mennesker.

4. Onsdag den 26. oktober 2016
Verdens mest ambitiøse plan 
Foredrag ved chefredaktør og sekretariatsleder 
Thomas Ravn - Petersen.

Thomas Ravn - Petersen har de seneste 30 år været 
involveret i international udvikling som u-landsfrivillig, 
formand, kommunikationschef, konsulent og siden 
2010 som leder af Verdens Bedste Nyheder. han 
har erfaring fra en række udviklingslande og har de 
seneste år arbejdet sammen med både EU og FN 
om at udbrede kendskab til verdens udvikling.
Den 25. september 2015 vedtog alle verdens 193 lande i enighed klodens hidtil mest 
ambitiøse plan: FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Hvad går de 17 verdensmål 
ud på, og rager det mig?



STUDIEKREDS EFTERÅRET 2016

5. Onsdag den 2. november 2016
Er dannelsesbegrebet i uddannelserne 
under forandring?
Foredrag ved Thue Kjærhus, forstander på Rønshoved 
Højskole siden 2001og aktiv samfundsdebattør, kandidat i 
samfundsfag og studier i psykologi og idéhistorie. I 2012 en af 
initiativtagerne til Rønshovedgruppen, hvis formål er at sætte 
fokus på dannelsens vilkår i det moderne samfund.

Thue Kjærhus vil i sit oplæg komme 
ind på, hvordan dannelsesbegrebet 
har spillet en rolle før og nu samt 
hvilken rolle han forventer det vil 
få i fremtidens uddannelser, bl.a. 
set i lyset af de nye folkeskole - 
og gymnasiereformer, hvor mål-
rettethed samt besparelser præger 
udviklingen.
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FIRE FOREDRAG 2016 og 2017

6.  Tirsdag den 22. november 2016 
Fællessang fra Højskolesangbogen: 
Tanker om 18. udgave 10 år efter
Sangaften og foredrag ved efterskolelærer på Sundeved 
Efterskole, cand. mag. i musikvidenskab og etnografi, Hanne 
Munk

I 2006 udkom 18. udgave af Højskolesangbogen. Denne 
aften gør Hanne Munk, medlem af sangbogsudvalget, status 
over de første 10 år. 
Der er lagt op til en aften, hvor fællessangen står i centrum, 
og hvor der både skal synges gamle og nyere sange.

7. Torsdag den 12. januar 2017
Samfundsmæssige 
følger af reformationen
Foredrag ved professor emeritus dr. theol. 
Martin Schwartz Lausten

Bortset fra de kirkelige ændringer medførte den 
lutherske reformation store ændringer i kirkens 
økonomi, men betød det også, at de fattige blev 
dårligere stillet? Synet på arbejdet, undervisning, 
politik, og på forholdet mellem øvrighed, staten 
og folket ændredes, men kan man sige, at der 
går en lige linje op til demokrati og velfærdsstat? 
Det er nogle af de emner, som bliver behandlet i 
foredraget. 
Foredragsholderen var indtil 2008 professor dr. 
theol. i kirkehistorie ved Københavns Universitet 
og har skrevet en række bøger om reformationen, 
bl.a. “Martin Luther, Munk, Oprører, Reformator”, 
4. oplag 2013, og “Reformationen i Danmark”, 3. 
rev. udgave 2011.
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8.  Onsdag den 8. februar 2017
Ivan fra Odessa
Foredrag ved tidl. 
museumsinspektør Inge 
Adriansen

Tilfangetagne russiske, 
eng elske og franske sol-
dater blev under Første 
Verdenskrig udstationeret 
som krigsfanger i Søn der-
jylland, hvor de arbejdede 
indenfor landbruget. Ho-
ved parten af dem var 
russere og Inge Adriansen 
vil redegøre for, hvordan sønderjyderne tog imod de mange krigsfanger, hvilke krav de 
tyske myndigheder stillede vedrørende deres ophold, og hvorfor der i lokalsamfundet 
var stor forskel på vurderingen af de forskellige nationaliteter.
Foredraget belyser et særegent kapitel i Sønderjyllands nyere historie og redegør for 
nogle af de grundlæggende forudsætninger for at blive integreret i et nyt samfund.

9.  Onsdag den 8. marts 2017
Maleren Emil Noldes liv og virke
Foredrag ved overinspektør ved Sønderjyllands 
Kunstmuseum, Ove Mogensen

Ove Mogensen vil fortælle om den dansk  / tyske 
maler Emil Nolde og hans liv og virke i grænselandet, 
Berlin og København. Om hans meget ekspressive 
billedstil og dennes placering i den danske og tyske 
kunsthistorie. Om hans akvareller, de “ungemalte 
Bilder” fra 1941-45  og stemplet af hans kunst som 
“entartet” under anden verdenskrig. 
Foredraget følges op af et besøg på Nolde museet 
i maj.



ANDRE ARRANGEMENTER

10. Lørdag den 20. maj kl. 13.00
Tur til Emil Nolde Museet 
Guidet tur ved overinspektør ved Sønderjyllands 
Kunstmuseum, Ove Mogensen

Som opfølgning på foredraget om maleren Emil 
Nolde, arrangerer Højskoleforeningen en udflugt til 
Emil Nolde Museet, hvor Ove Mogensen er med som 
guide og fortæller om de enkelte værker. Man kører 
i egen bil derned og vi mødes ved museet kl. 13.00. 
Museumsbesøget kan afsluttes med kaffe i museets 
cafè. 

11. Onsdag den 31. maj
Byvandring  i det gamle Ribe 
og besøg i domkirken
Guidet tur rundt i den gamle bydel i 
Ribe og i Ribe Domkirke sammen med 
Historisk Sogneforening Bovrup & 
Varnæs onsdag den 31. maj kl. 19.00-
21.00. Arrangementet annonceres i 
“Bladet“ i april / maj.

12. Mandag den 5. juni 2017
Grundlovsmøde  
Mandag den 5. juni holder vi sammen med Bovrup & Varnæs Birk 
Borgerforening det traditionelle grundlovsmøde ved Varnæsvig.
Årets taler er Claus Helsbøl, tidligere sognepræst på Rømø, nu 
bosiddende på Kalvø
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ARRANGEMENTSKALENDER
2016
Tirs. d. 27. sept. kl. 19.00 Søren Kierkegaard om valget, friheden og ansvaret (studiekreds 1)
Ons. d. 5. okt. kl. 19.00 Velfærd i dag og i morgen ( studiekreds 2) 
Man. d. 10. okt. kl. 19.00 Livets afslutning ( studiekreds 3)
Ons. d. 26. okt. kl. 19.00 Overbefolkning ( studiekreds 4)
Ons. d.  2. nov. kl. 19.00 Er dannelsesbegrebet under forandring? ( studiekreds 5)
Tors. d. 22. nov. kl. 19.00 Fællessang fra Højskolesangbogen

2017
Torsdag d. 12. jan. kl. 19.00 Samfundsmæssige følger af reformationen
Onsdag d. 8. feb. kl. 19.00 Ivan fra Odessa
Onsdag d. 8. mar.  kl. 19.00 Maleren Emil Noldes liv og virke
Lørdag d. 20. maj kl. 13.00 Udflugt til Noldemuseet
Onsdag d. 31. maj kl. 19.00 Byvandring i det gamle Ribe og besøg i domkirken
Mandag d. 5. jun. kl. 14.00 Grundlovsmøde  

Praktiske oplysninger
Møderne holdes i konfirmandstuen, Varnæs Præstegård, 
Varnæsvej 700, 6200 Aabenraa. 
Kontakt Birte Sandorff Lock tlf. 23482203. mail. lock1@live.dk

Medlemsskab   50 kr. pr. person
Foredrag    60 kr. for mdl./ 75 kr. for ikke-medl.
Alle 5 foredrag i studiekredsen 250. kr. for medl. 
Kaffe og brød   inkluderet i prisen

Alle foredrag er udarbejdet i henhold til Folkeuniversitetets betingelser for at yde tilskud.
De støttes desuden af Varnæs Sogns menighedsråd samt Sydbank og Danfoss.

Bestyrelsen for Højskoleforeningen Varnæs Bovrup
Formand Birte Sandorff  Lock
Næstformand Jens Grønbæk
Kasserer Bent Sørensen
Sekretær Lilly Jørgensen
Bestyrelsesmedlem Anne Marie Enderlein
Suppleanter Peter Højer
 Hanne Krogh

I øvrigt henvises til foreningens hjemmeside

www.hoejskoleforeningenvb.dk La
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