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Tema i efteråret 2017
Højskoleforeningen indbyder i år til 3 foredrag over et gennemgående tema og 
yderligere 4 foredrag, belyst ud fra filosofien, litteraturen, kunsten og teologien.

Tema: Begrebet TILLID

Danmark, ”verdens lykkeligste land”, bygger på tillid. Et begreb der afspejles i 
vor livsform, daglig færden og håndtering af hverdagens praksis. Det ses i vort 
skattesystems selvangivelse, i skole – og uddannelsessystemet, den i Danmark 
næsten ikke eksisterende korruption mv.

Er tillidsbegrebet under pres i en tid med frygt for terror, stigende bedrag på 
digitale medier, pengeløse banker, digital betaling, et mere multikulturelt samfund, 
et stigende antal kontrol-skemaer i daginstitutioner, i skoler, i ældreplejen, på 
sygehuse og generelt i den offentlige sektor?
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Tema i efteråret 2017

1. Tirsdag den 26. september 2017 
 
Tema: Løgstrup og tilliden
Foredrag ved Bjørn Rabjerg, Ph.d. i Religionsfilosofi og 
Systematisk Teologi, Aarhus Universitet

Umiddelbart er vi vant til at tænke om tillid som en egenskab 
ved det enkelte menneske. Den ene person kan være meget 
tillidsfuld, mens den anden person måske ikke er det, men 
hvor kommer tilliden og tillidsfuldheden egentlig fra, og er 
den umiddelbare opfattelse af, at den kommer fra det enkelte 
menneske selv den mest overbevisende? 

Bjørn Rabjerg er daglig leder af Løgstrup Arkivet 
ved Aarhus Universitet, er religionsfilosof med 
særlig interesse for det 19. og 20. århundredes 
tænkning. I centrum for Bjørn Rabjergs forskning 
ligger spørgsmålet om, hvem og hvad mennesket 
er ud fra en eksistentiel filosofisk og teologisk 
betragtning samt det dertil knyttede spørgsmål om 
menneskets betydning for vores liv.

2. Torsdag den 26. oktober 2017
Tema: Tillid, i et samfundsmæssigt 
perspektiv
Foredrag ved Gert Tinggaard Svendsen, professor, 
Ph.d. Department of Political Science, Aarhus Universitet 

Udlændinge forbløffes over at man kan se ubemandede boder 
med friske jordbær, asparges og kartofler og en lille cigarkasse 
med byttepenge langs vore landeveje. Men danskerne er 
verdensmestre i tillid, og dette særligt danske kan være vores x-faktor: Vi stoler 
på, at de fleste andre mennesker ikke vil snyde os, og vi stiller ubekymret vores 
børn i ubevogtede barnevogne udenfor butikker. Set fra et samfundsmæssigt 
synspunkt er det smart, at vi er så tillidsfulde, for denne sociale sammenhængskraft 
hænger sammen med god økonomi, lykke og lav korruption. Det er dit liv set i en 
samfundsmæssig sammenhæng.
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Foredrag
3. Tirsdag den 14. november 2017

Vor Gud han er så fast en borg? 
En gendigtning af Luthers salmer
Foredrag ved Iben Krogsdal, forfatter og Ph.d. i 
Religionsvidenskab. Arrangeres i samarbejde med 
Menighedsrådet

Luthers salmer fra 1500-tallet bruges stadig flittigt. 
Mange kender og elsker ikke mindst ” Vor Gud han 
er så fast en borg” og ”Det kimer nu til julefest”. Ved 
reformationsjubilæet i 2017 er det oplagt at kaste et moderne lys på Luthers salmer. 
Hvordan kan salmernes middelalderlige, lutherske teologi inspirere os i dag? Hvad 
kæmpede Luther for og imod i sine salmer og hvad kæmper vi for og imod i dag? 
Hvad var der på spil for  Luther og hvad er der på spil for os i dag?

Iben Krogsdal har nydigtet alle Luthers salmer i Den Danske Salmebog. De udkom i 
november 2016 med nye melodier af 21 komponister. Iben Krogsdal vil fortælle om 
rejsen ind i Luthers salmelandskab og om, hvordan hun som menneske af en helt 
anden tid og virkelighed har arbejdet med Luthers salmer. Undervejs i foredraget vil vi 
synge nydigtede luthersalmer, og der vil blive tid til diskussion.
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Tema i efteråret 2017
4. Tirsdag den 28. november 2017
Tema: Hvor kommer pengene fra? 
Og hvorfor er det vigtigt? 
Foredrag ved Ole Bjerg, Lektor på Institut for Ledelse, 
Politik og Filosofi, CBS

I dette foredrag rejser Ole Bjerg et meget grundlæg-
gende spørgsmål, som ofte bliver glemt i diskussioner 
omkring økonomi: Hvem laver egentlig vores 
penge? I dag skabes penge ikke i en seddelpresse i 
Nationalbankens kælder, men derimod når banker laver udlån og dermed sender 
nye kontopenge ind i økonomien. Hvad betyder det for samfundsøkonomien, at 
vi således har privatiseret pengeskabelsen? Hvad betyder det for almindelige 
virksomheder? Hvad betyder det for forholdet mellem by og land? Og hvordan 
kunne man forestille sig et anderledes system?

Ole Bjerg er bl.a. forfatter til bøgerne: Vores Penge i vores bank (2017), Making Money 
- The Philosophy of Crisis Capitalism (2014) og Gode Penge - Et kontant svar på 
gældskrisen (2013). Ved forårets TedX - events i København gav Ole Bjerg en”talk” 
om: Where does Money Come From?

Tre foredrag i 2018
5. Torsdag den 18. januar 2018
Tænkepause om Tro
Foredrag ved Peter Lodberg, professor, 
Dr. Theol ved Aarhus Universitet

Tro kan flytte bjerge siger vi. Den fodrer vores samvittighed og 
hjælper os til at finde ud af, hvad der er sandt og falsk. Men 
troen er ikke kun noget indre i vores sjæl, hjerte eller hjerne. 
Den sætter sig også sine aftryk i bygninger, musik, ritualer, institutioner og landskaber. 
Vi kan ligefrem tale om troens geografi, tider og steder. Peter Lodberg har skrevet 
bøgerne Tænkepause om Tro og danskernes tro gennem 1000 år. Han vil lægge op til 
en samtale om troens indhold, udtryk og vilkår i dag.



Tre foredrag i 2018

6. Torsdag den 22. februar 2018
Romanen ”Knacker”, en sønderjysk soldat 
og hans familie under 1. verdenskrig
Foredrag ved Karsten Skov, forfatter til Knacker samt en række
andre værker. Lektor ved Erhvervsakademi Sydvest og ekstern 
lektor ved Center for grænseregionsforskning, Syddansk 
Universitet

Med 100 året for 1. Verdenskrigs afslutning lige om hjørnet, 
fortæller Karsten Skov om sin roman Knacker. Romanen 
skildrer historien om en sønderjysk dessertør, som på en 
orlov under 1. Verdenskrig beslutter sig for at flygte fra 
militærtjeneste.
Romanen er historien om dessertørens dramatiske flugt 
og den vanskelige tid i skjul for de tyske myndigheder. 
Knacker har været inspiration til den nye danske storfilm 
som Fridthjof Film barsler med, og som man forventer vil få 
premiere den 11. november 2018. Karsten Skov vil fortælle 
om sit arbejde med filmprojektet.

7. Onsdag den 14. marts 2018
Bob Dylan, en digter til tiden
Foredrag ved Anne Marie Mai, professor i litteratur , institut for 
litteratur, kultur og medier på SDU.

Bob Dylan blev i 2016 tildelt Nobelprisen i litteratur - den 
vigtigste anerkendelse i litteraturens verden. Diskussionerne 
bølgede straks frem og tilbage - er Dylan virkelig digter, eller er 
han først og fremmest musiker?

På foredraget giver Anne-
Marie Mai et indblik i Dylans 
sangtekster og den særlige poesi. 
Dylans skildring af det moderne 
liv, kærligheden, kunsten og 
melankolien. Anne-Marie Mai har i 
en årrække indstillet Bob Dylan til 
Nobelprisen.
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Andre arrangementer

8. Onsdag den 16. maj 2018
Aftentur til Christiansfeld og 
Grænsemuseet

Turen er et arrangement sammen med 
Historisk Sogneforening Bovrup & Varnæs.

Dette annonceres i ”Bladet” i april/maj.

9. Lørdag den 26. maj 2018
Tur til sønderjyske mindesteder for 1. Verdenskrig
Guidet tur ved lektor og forfatter Karsten Skov

Som opfølgning på foredraget Knacker, 
en sønderjysk soldat og hans familie 
under 1. Verdenskrig, arrangerer Høj-
skole foreningen en guidet tur rundt 
til sønderjyske mindesmærker for 1. 
Verdenskrig, hvor Carsten Skov fortæller 
om historien bag dem.

Nærmere information vil blive udsendt 
senere.

10. Tirsdag den 5. juni 2018
Grundlovsmøde

Mandag den 5. juni holder vi sammen med Bovrup 
& Varnæs Birk Borgerforening det traditionelle 
grundlovsmøde ved Varnæsvig.

Årets taler er sundhedsminister Ellen Trane Nørby.
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Arrangementskalender
2017
Tirsdag d. 26. sep. kl. 19.00 Om K.E. Løgstrups tillidsbegreb
Torsdag d. 26. okt. kl. 19.00 Tillid i et samfundsmæssigt perspektiv
Tirsdag d. 14. nov. kl. 19.00 Vor Gud han er så fast en borg? En gendigtning af Luthers salmer
Tirsdag d. 28. nov. kl. 19.00 Hvor kommer penge fra? Og hvorfor er det vigtigt?

2018
Torsdag d. 18. jan. kl. 19.00  Tænkepause om Tro
Torsdag d. 22. feb. kl. 19.00  Romanen ”Knacker”, en sønderjysk soldat og hans familie
                  under 1. Verdenskrig  
Onsdag d. 14. mar. kl. 19.00  Bob Dylans digte og begrundelsen for Nobelprisen
Onsdag d. 16. maj kl. 19.00  Aftentur til Christiansfeld og Grænsemuseet
Lørdag d. 26. maj kl. 10.00  Tur til sønderjyske mindesteder for 1. Verdenskrig
Tirsdag d. 05. juni 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 medl./ 75 kr. for ikke-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 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
 Maj-Britt Josephsen Knudsen

I øvrigt henvises til foreningens hjemmeside
www.hoejskoleforeningenvb.dk
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