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Højskoleforeningen Varnæs - Bovrup 

Formandens beretning 2018 -2019 

Bestyrelsen samledes efter generalforsamlingen den 20. marts for at konstituere sig 

på følgende måde: 

Formand                       Jens Grønbæk  

Næstformand              Benedicta Pécseli 

Kasserer                        Peter Højer 

Sekretær                       Lilly Jørgensen 

Bestyrelsesmedlem    Fie Huusfeldt 

Suppleant                     Anne Marie Enderlein 

Suppleant                     Mai-Britt Josephsen Knudsen 

 

Det har været et spændende og aktivt år med fire tema foredrag, to foredrag, en 

musikforedragsaften, udflugt, grundlovsmøde og bestyrelsesmøder. Opgaverne har 

været fordelt i bestyrelse og hos suppleanter i et godt og effektivt samarbejde. 

Arrangementerne har været vel besøgt af medlemmer, lokale borgere samt en del 

udefra kommende i et antal fra ca. 25 - 45 pr. foredrag. 

Foråret 2018, (programmet 2018-19) 

Onsdag den 16. maj ”Aftentur til Christiansfeld og Grænsemuseet” en tur sammen 

med og arrangeret af Historisk Sogneforening for Bovrup og Varnæs. 

 

En guidet tur den 26. maj ved forfatter og lektor Karsten Skov til ”Sønderjyske 

mindesteder for 1. verdenskrig” måtte desværre aflyses på grund af et for lavt 

deltagerantal.  

Tirsdag den 5.06. - "Grundlovsmøde ved Varnæsvig” med Sundhedsminister Ellen 

Thrane Nørby som årets taler. 



Aktiviteter i 2018 - 2019 

Temaet har i år været " Tidsånd – en verden i forandring " med fire foredrag og tre 

øvrige foredrag, belyst ud fra filosofien, litteraturen, kunsten og teologien. 

1. Mandag den  24.09. - Tema" Ånd, dannelse og fællesskab" ved Professor Hans 

Jørgen Schantz. Århus Universitet. 

2. Torsdag den  25.10. - Tema " Migrationsdebatten – mellem myter, politisering og 

viden" ved Ninna Nyberg Sørensen, seniorforsker, DIIS.  

3. Onsdag den  14.11.  -  Tema " Derfra vores verden går – Et foredrag om 

fædrelandskærlighed " ved Henrik Jensen, Lektor emeritus, Roskilde Universitet. 

4. Mandag den.  26.11.  - Tema "Var klimaet bedre i gamle dage." ved Jens Olaf 

Pepke Pedersen, Seniorforsker, DTU – Space Institut for Rumforskning. 

 

Øvrige foredrag 

5. Torsdag den  10.01.  - " Dantes Guddommelige Komedie" ved Martin Herbst, 

Præst ved Korsvejskirken, Tårnby 

6.  Tirsdag den  29.01.   -  "Bibelen i den kulturelle kampzone – Reflektioner over 

Bibel og bibelbrug i det 21. århundrede" ved  Birgitte Stoklund Larsen, 

Generalsekretær, Bibelselskabet. 

7. Torsdag den  14.03.  -  "Leonard Cohen – I’M YOUR FAN – Leonard Cohen på kryds 

og tværs." ved Neal Ashley Conrad Thing. Forfatter og fil.dr. og Ph.d. ved Lunds 

Universitet. 

 

Det har være en række gode foredrag med velforberedte foredragsholdere, mange 

spørgsmål fra deltagerne og en generelt god stemning. Ofte med musik til aftenens 

sange ved Bente Paarup, Trygve Korsvik og Thorbjørn Larsen. 

Bestyrelsesmøder 

Der er blevet afholdt 10 bestyrelsesmøder i sæsonen 2018 -2019. Et kort 

konstituerende møde efter generalforsamlingen den 29.03. De fleste af de øvrige 



bestyrelsesmøder har være relativt korte møder på 1 – 2 timer umiddelbart inden 

foredragene.  

Møderne er holdt den:   

Den 20.3. 2018 - den  12.4. 2018 - den 29.5. 2018 - den 22.8.2018  - den 24.9.2018  - 

den 14.10. 2018 – den 12.12. 2018 – den 29.1.2019 – den 20.2. 2019 og den 14.3. 

2019 

De netop afholdte foredrag er blevet drøfter og især idéer til tema og foredrag til 

det næste års program har fyldt meget på møderne med forskellige forslag til et 

tema og mange interessante foredragsholdere. De kommende foredrag for sæsonen 

2019 – 20 er næsten alle på plads og aftalt, og tekster til næste års program er ved 

at blive samlet, så hele grundlaget for programmet 2018- 2019 kan være klar inden 

sommerferien.  Trykningen vil blive foretaget umiddelbart efter sommerferien. 

Kommende arrangementer  

"Aftentur til Augustenborg – hertugernes by" Onsdag den 22. maj 2019, en tur 

sammen med og arrangeret af Historisk Sogneforening Bovrup & Varnæs. 

"Grundlovsmøde" Tirsdag den 5. juni 2019 afholder vi sammen med Varnæs - 

Bovrup Borgerforening det traditionelle grundlovsmøde ved Varnæsvig med 

Kulturminister Mette Bock som årets taler. 

Medlemmer 

Foreningen har 110 betalende medlemmer mod 107 sidste år, der hver betaler 50 

kr. i kontingent. Der er ved alle foredrag også en del deltagere der ikke er 

medlemmer. 

PR 

Foredragene har været annonceret med pressemeddelelser i Ugeavisen Aabenraa 

og Sønderborg samt i Jyske Vestkysten. I forhold til tidligere er den egentlige 

annoncering reduceret, idet det blev vurderet at de ret høje omkostninger ikke blev 

modsvaret af en tilsvarende forøgelse af deltagerantallet.  Derimod vurderede 

bestyrelsen at de mails der bliver sendt ud kort tid inden hvert foredrag som 

reminder til medlemmer og andre interesserede, har væsentlig større effekt. Dette 

gælder ligeledes foreningens brug af Facebook, som Benedicta har stået for. 

Programmet er sendt til alle medlemmer, til redaktionen på Jyske Vestkysten og 



ugeaviserne. Programmet ligger også på bibliotekerne i Aabenraa, Felsted og Bovrup 

samt i Varnæs Kirke. Der har ligeledes været et opslag på bibliotekerne i Aabenraa, 

Felsted og Bovrup, hos Sparkøbmændene i Felsted og Bovrup, samt på 

informationstavlerne i Varnæs og Bovrup forud for foredragene. 

Der har efterfølgende været en kort omtale af enkelte af foredragene med billeder 

på foreningens hjemmeside. www. hoejskoleforeningenvb.dk 

  

 


