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Temaet for sæson 2018-2019
Tidsånd – en verden i forandring er temaet for sæson 2018-2019 i Højskole
foreningen Varnæs-Bovrup.
Vi indbyder til foredrag, der gennem belysning af fænomener i vores lokale og
globale hverdag indfanger, undersøger og diskuterer den selvfølgelighed, vi forstår
den fælles virkelighed med. Efter hvert foredrag er der mulighed for at deltage i
debatten.
Tidsånden er det, der samler individer i fællesskaber med fælles opfattelse af det
gode og det onde, det rigtige og forkerte, det skønne og det slemme; i hverdagen
realiseres disse opfattelser modsætningsfyldt og halvhjertet. I en tid, hvor
forandringer sker med en accelererende kraft, kan man komme til at glemme den
idealisme, der også er en del af tidsånden. Idealerne kan være svære at realisere i
de fælles sociale handlinger.
Kan vi overhovedet indkapsle og sætte ord på tidsånden, når vi strides om moral,
værdier, dannelse, medborgerskab og nationalkarakter? Var det bedre i ”de gode
gamle dage” eller har tidsånden altid rummet en grad af opbrud?
Eller danner der sig mønstre, som fortolkes på en måde, der siger noget om ånden
i vores tid – tidsånden? Vi har indbudt foredragsholdere med forskelligt fagligt
udgangspunkt, der hver især giver deres fortolkning af forhold i fællesskabet, der
har betydning for den enkelte.
Højskoleforeninger indbyder med dette program til syv foredrag med udspring
i filosofi, antropologi, litteratur, kunst og teologi. Foredragene suppleres med
en forårs-udflugt til Augustenborg samt det traditionelle Grundlovsmøde med
minister-tale.
Vel mødt!
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Foredrag
Mandag den 24. september 2018 kl. 19
Hans Jørgen Schantz:
Ånd, dannelse og fællesskab
De tre begreber ånd, dannelse og fællesskab står for noget
forskelligt, alligevel hænger de sammen. Foredraget vil kort
præsentere dem hver især og derefter sætte dem sammen
samt sige noget om at åndløsheden er ved at snige sig ind i
Danmark, og at det hænger sammen med tab af dannelse og
pressede fællesskaber.
Hans Jørgen Schantz er professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet samt forfatter
til adskillige bøger om blandt andet tidsånd. Schantz var i 1970- og 1980’erne en
markant Marx fortolker, men har siden lagt afstand til alle former for ideologier. Schantz
er født og opvokset på Als og blev student fra Statsskolen i Sønderborg i 1967.

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 19
Ninna Nyberg Sørensen:
Migrationsdebatten
– mellem myter, politisering og viden
Få temaer vækker mere debat end migrations- og
flygtningespørgsmålet. Spørgsmålet sættes gerne i forbindelse
med (problemer i forhold til) national identitet og social
sammenhængskraft; grænsekontrol, terror og organiseret
kriminalitet, eller hvorvidt en humanitær indsats giver mest mening og har størst
effekt i de såkaldte nærområder eller i Danmark. Mange har en mening. Meningerne
underbygges af argumenter. Argumenterne er ofte politiserede, men bygger ikke altid
på viden, der kan findes forskningsmæssigt belæg for. Foredraget vil skitsere hvad
vi ved og hvad vi ikke ved om international migration. Det vil søge at give svar på,
hvorvidt vi står overfor en global migrationskrise, hvor krisen er størst, og hvorvidt
aktuelle migrationspolitiske tiltage er med til fremme eller hæmme krisetendenserne.
Ninna Nyberg Sørensen er seniorforsker og afdelingsleder ved Dansk Institut for
Internationale Studier. Hun er uddannet kultursociolog og socialantropolog og har
beskæftiget sig med forskellige aspekter af international migration.

Foredrag
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Foredrag
Onsdag den 14. november 2018 kl. 19
Henrik Jensen: Derfra vores verden går.
Et foredrag om fædrelandskærlighed
Gennem årtier har ledende politikere, intellektuelle og
meningsdannere forherliget det globale medborgerskab
med alt hvad dertil hører af fokus på menneskerettigheder og mangfoldighed.
Nationalstaten er til gengæld blevet gjort synonym med smålig provinsialisme og
undertrykkende flertalskultur. Samtidig skyller bølger af nationalisme ind over Europa:
Brexit, le Pen i Frankrig, ultranationalistiske bevægelser i Østeuropa er eksempler på
dette.
En undersøgelse viser, at langt de fleste danskere først og fremmest ser sig som
borgere i eget land. Er disse danskere nationalister? Det er næppe tilfældet.
Henrik Jensen er forfatter og historiker, lektor emeritus ved Roskilde Universitet. Han
er blandt andet forfatter til bøgerne ”Ofrets århundrede”, ”Det faderløse samfund” og
”Et ordentligt menneske”.

Mandag den 26. november 2018 kl. 19
Jens Olaf Pepke Pedersen:
Var klimaet bedre i gamle dage?
De vanskeligste spørgsmål er ofte lette at stille. Et af dem
er ”hvorfor ændrer klimaet sig?” Vi har talrige historiske
optegnelser og arkæologiske fund, som viser at klimaet
er skiftet mellem varme og kolde perioder længe før den
industrielle revolution, og vi kan se fra geologiske spor, at jorden
har gennemlevet - overlevet - dramatiske klimaændringer.
Men på trods af en stor forskningsindsats har vi svært ved at forklare, hvorfor klimaet
varierer. Hvad er menneskets påvirkning af klimaet og hvad er naturlige ændringer.
Hvilke klimaspørgsmål har vi stadig ikke svar på?
Jens Olaf Pepke Pedersen er født i Aabenraa, uddannet atomfysiker og arbejder
som seniorforsker ved Space Institut for Rumforskning og Rumteknologi på Danmarks
Tekniske Universitet. Pepke Pedersen har leveret bidrag til FNs Klimarapport.
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Foredrag
Torsdag den 10. januar 2019 kl. 19
Martin Herbst:
Dantes Guddommelige Komedie
Den Guddommelige Komedie er angiveligt verdenslitteraturens
største værk. Hvad angår kommentarer, overgås komedien
kun af Bibelen. På den ene side er temaet enkelt. Det handler
om, hvordan den guddommelige kærlighed, formidlet af
Beatrice, muliggør Dantes rejse gennem de tre dødsriger;
Helvedet, Purgatoriet og Paradiset. På den anden side er værket komplekst. I kraft af
Dantes geni udgør teologi, filosofi, psykologi, historie, geografi, astronomi, mytologi,
og politik en storslået symfoni. Ligesom Dante finder vej ved at tage den klassiske
tradition (Vergil) i sin ’venstre’ hånd, og den kristne (Beatrice) i sin ’højre’, har man brug
for vejledning til at orientere sig i Komedien. Ligesom Vergil slipper Dantes hånd på
toppen af Purgatoriet, og Beatrice gør det samme ved vejs ende i Paradiset, står det
enhver frit at tolke værket med egen optik.
Martin Herbst er forfatter og Præst ved Korsvejskirken i Tårnby. Herbst har blandt
andet skrevet ”De syv glæder. Forstå det moderne menneske og de syv dødssynder”
og ”Men ender det godt? De syv dødssynder og det moderne menneske”.
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Foredrag
Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19
Birgitte Stoklund Larsen:
Bibelen i den kulturelle kampzone?
- Refleksioner om bibel og bibelbrug i det
21. århundrede.
Bibelen er Bogen i vores kultur. Det er der ingen tvivl om også selv om Bibelen i dag er i konkurrence med andre
tekster, andre bøger og andre stemmer. Et af Reformationens
slogans var ”Skriften alene”. I dag er det indlysende, at skriften aldrig er alene. Hvilken
status har de gamle tekster i et samfund, hvor nyt altid er bedre end gammelt, hvor
fundamentalisme trives både hos ateister og kulturkristne? Og har Bibelen i disse år
plads i en kulturkamp?
Birgitte Stoklund Larsens baggrund er teologi og journalistik. Hun har været redaktør
på Kristelig Dagblad, forfattet og bidraget til flere bøger. Hun er Generalsekretær ved
Bibelselskabet.

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19
Neal Ashly Conrad Ting:
Leonard Cohen - I’M YOUR FAN
- Leonard Cohen på kryds og tværs
I centrum for foredraget er den canadiske digter og sanger
Leonard Cohen, som blev 82 år. De fleste af os har en
fornemmelse af, hvem Cohen var, men de allerfærreste ved
besked om hans poesi, hans tankeverden og livssyn samt
hans kamp for at takle forholdet mellem begæret, kvinderne og passionerne på den
ene side og afkaldet, kunsten, tvivlen og døden på den anden. Foredraget kaster på
nuanceret vis lys over og ledsages hele vejen igennem af udvalgte musikeksempler,
filmklip, udsagn og uddrag fra hans tekster. Vi slutter med numre fra You Want It
Darker (2016).
Neal Ashly Conrad Ting er mag.art. i nordisk litterat samt fil.dr. og Ph.d. i
litteraturvidenskab ved Lunds Universitet. Han har blandt andet skrevet bøger om
Søren Ulrik Thomsen, Gunnar Ekelöf, Marcel Proust og Bruce Springsteen.
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Andre arrangementer
Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19
Generalforsamling
Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup holder generalforsamling i Konfirmandstuen,
Varnæsvej 700

Onsdag den 22. maj 2019 kl. 17.30 til cirka 22.30
Aftentur til Augustenborg – hertugernes by
Guidet byvandring i Augustenborg, besøg ved slot og slotskirke. Kaffe på Fjordhotellet.
(Flere oplysninger følger).
I samarbejde med Historisk Sogneforening for Bovrup – Varnæs

Onsdag den 5. juni 2019 kl. 14
Grundlovsmøde
Onsdag den 5. juni holder vi sammen med Bovrup & Varnæs Birk Borgerforening det
traditionelle grundlovsmøde ved Varnæsvig.
Årets taler er Kulturminister
Mette Bock.
Efterfølgende vil der være et
sangarrangement med fæl
lessang fra Højskolesang
bogen.
(Flere oplysninger følger).
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Arrangementskalender
2018
Mandag 24. sep.

kl.19.00

Ånd, dannelse og fællesskab

Torsdag 25. okt.

kl. 19.00

Migrationsdebatten – mellem myter, politisering og viden

Onsdag 14. nov.

kl. 19.00

Fædrelandskærlighed

Mandag 26. nov

kl. 19.00

Var klimaet bedre i gamle dage

Torsdag 10. jan.

kl. 19.00

Dantes Guddommelige Komedie

Tirsdag 29. jan.

kl. 19.00

Bibelen i den kulturelle kampzone

Torsdag 14. marts

kl. 19.00

Leonard Cohen

Tirsdag 26. marts

kl. 19.00

Generalforsamling

Onsdag 22. maj

kl. 17.30

Udflugt til Augustenborg

Onsdag 5. juni

kl. 14.00

Grundlovsmøde

2019

Praktiske oplysninger
Møderne holdes i konfirmandstuen, Varnæs Præstegård,
Varnæsvej 700, 6200 Aabenraa.
Kontakt: Jens Grønbæk, tlf. 20102772, mail: jens.groenbaek@advancedtooling.dk
Medlemsskab
Foredrag
Kaffe og brød

50 kr. pr. person
75 kr. for medlemmer / 100 kr. for ikke-medlemmer
inkluderet i prisen

Bestyrelsen for Højskoleforeningen Varnæs Bovrup
Formand
Jens Grønbæk
Næstformand
Benedicta Pécseli
Kasserer
Peter Højer
Sekretær
Lilly Jørgensen
Bestyrelsesmedlem Fie Huusfeldt
Suppleanter
Anne Marie Enderlein
Maj-Britt Josephsen Knudsen

I øvrigt henvises til foreningens hjemmeside

www.hoejskoleforeningenvb.dk
eller på Facebook Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup
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Alle foredrag er udarbejdet i henhold til Folkeuniversitetets betingelser for at yde tilskud.
De støttes desuden af Varnæs Sogns menighedsråd og Danfoss.

