
 		

Program	for	2019-2020	

Tiden:	Hvor	bliver	den	af?	

Højskoleforeningen	Varnæs	–	Bovrup	

I	samarbejde	med	Folkeuniversitetet	

www.hoejskoleforeningenvb.dk	

Program

2019-2020
Tiden: Hvor bliver den af?

Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup
i samarbejde med Folkeuniversitetet

www.hoejskoleforeningenvb.dk 



Temaet for sæson 2019-2020 

Tiden: Hvor bliver den af? er temaet for sæson 2019-2020 i Højskoleforeningen 
Varnæs-Bovrup. 

Tiden går, siger man, men hvor går den hen, hvor bliver den af? 

Når kirkefaderen Augustin fra 400-tallet blev spurgt: ’Hvad er tid?’, så svarede han: 
’Hvis ingen spørger mig, ved jeg det. Hvis jeg prøver at forklare det, så ved jeg det 
ikke.’

Kunne vi spørge koppen, der var faldet på gulvet og var gået i stykker, så den skulle 
smides ud, ville den måske svare: ’Der var et før og et efter i mit liv, og nu er det 
slut.’ Som koppen, så er mennesket i stand til at tænke tiden som fremadskridende 
– med en begyndelse, en midte og en afslutning. At forestille sig, at tiden kunne 
vendes og at handlingen kunne gøres om, er uden for de flestes forståelse af tid.

Det siges, at har man intet at lave og er i et lille fysisk rum – en fængselscelle – 
så går tiden hurtigt. Monotonien æder den så at sige op, hvorimod det frie liv med 
variation, opgaver og begivenheder, højdepunkter og følelsesmæssige udsving 
giver fornemmelser af langvarighed.

At leve i nuet forbindes med intensivitet og med en sammenfoldning af fortid, 
nutid og fremtid i et organisk hele. Øjeblikket kan have en udstrækning – en varen, 
øjeblikket er tidens fylde, for nu at citere Søren Kierkegaard.

Vi kan måle tid, vi kan fortælle tid, vi kan registrere bevægelse i den, men i bund og 
grund forstå tid, det kan vi ikke. Den er ikke for fastholdere og alligevel former den 
vores måde at være i verden på.

Tid er et gennemgribende og fundamentalt begreb; det er et udgangspunkt, men 
vi kan kun aflede fra det, vi kan ikke komme helt tæt på det. Alligevel lykkes det os 
ofte at bruge det på en entydig måde, så alle ved, hvad der tales om. 

I 2018 fyldte Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup 25 år. I 2020 er det Genforeningens 
100-årsfest. Det vil vi markere ved at tilegne sæsonen 2019-2020 til undersøgelse 
af tid og tidslighed.

Højskoleforeningen indbyder med dette program til syv foredrag med udspring i 
litterære, historiske, kunstneriske og religiøse emner, som der står i vedtægterne, 
men også med perspektiver fra fysikken og filosofiens verdener. 

Vi skal høre om tid som kronometri, som eksistensens nu, som henholdsvis 
midlertidighed og evighed. Vi skal tilbage i den historiske tid og på et besøg i 
visionens fremtid. Og ikke mindst skal vi en tur i rummet med den relative tid.

Foredragene suppleres med en forårsudflugt til Danfoss samt det traditionelle 
Grundlovsmøde med grundlovstale.

Vel mødt!
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Foredrag 

Tirsdag den 24. september 2019 kl. 19.00
 

Poul Duedahl: Gudhjemtid

Hvad er klokken? Danskerne tjekker i gennemsnit uret 18 
gange i døgnet, og der er da også nok at holde øje med. 
Skoletider, spisetider og sengetider - og man skulle jo helst 
heller ikke komme for sent på arbejde. Forudsætningen for 
at indgå aftaler er, at vi alle har den samme tidsforståelse. I 
Danmark har vi fulgt det samme klokkeslæt siden den 1. januar 
1894. Da gjorde man op med ideen om, at hver landsby havde sin egen lokale tid 
styret af solens gang over himlen, og universaltiden gjorde landet til en del af en 
verden med tidszoner. Lige siden har tiden i Danmark været bestemt af, hvornår solen 
står højest over Bornholm, og de samme timer, minutter og sekunder har været den 
afgørende målestok i en verden besat af tid. Foredraget fortæller om tiden før og efter, 
og om 500 års samliv med uret. Tag med på en tidsrejse!

Poul Duedahl er lektor i historie ved Aalborg Universitet og forfatter til en række 
prisvindende værker om dansk kulturhistorie. Foredraget bygger på bogen af 
samme navn, som er den første i Aarhus Universitetsforlags nye, store bogserie 100 
danmarkshistorier.
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Mandag den 7. oktober 2019 kl. 19.00
 
Lars Tveen: Danfoss’ indsats for opfyldelse 
af FN’s Verdensmål

Lars Tveen er koncerndirektør på Danfoss med det samlede globale 
ansvar for alle virksomhedens varmeaktiviteter. I den position spiller 
han en afgørende rolle for udformningen og opfyldelsen af Danfoss’ 
strategi om at bidrage til opfyldelsen af FN’s Verdensmål – med 
fokus på klimaforandringer og bæredygtig energi. Lars Tveen er 
dermed med til at føre Danfoss ind i en ny tid. Danfoss’ udgangspunkt er, at det i en verden 
med voksende befolkninger og nye teknologier er ingeniørvidenskab, der er nøglen til at klare 
fremtidens udfordringer.  Bæredygtighed er i fokus i alle beslutninger i den store virksomhed, 
der i dag omfatter 7.000 medarbejdere i Danmark og ca. 28.000 på verdensplan. Lars Tveen 
vil fortælle om Danfoss’ mål og indsatsen gennem en række aktuelle aktiviteter og projekter 
fra forskellige verdensdele.

Lars Tveen kom til Danfoss som ung ingeniør i 1989 og har siden haft en række positioner 
inden for udvikling og ledelse. Senest som koncerndirektør fra 2015. Lars Tveen bor i 
Sønderborg.
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Foredrag 

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 19.00
 
Martin Zerlang: Midlertidigt ophold  
– på hotel med forfatterne

Hotellet og romanen er to institutioner, der har deres store 
gennembrud i det 19. århundrede. H.C. Andersen bor på hotel, 
Herman Bang skriver på hotel, Henrik Pontoppidan besøger 
hoteller, og alle skriver de om hoteller. Thomas Mann lader sig 
både inspirere af danske forfattere og danske hoteller, jf. den 
selvbiografiske ”Tonio Kröger”, men senere er det nok så meget udenlandske forfattere 
som Virginia Woolf, Franz Kafka og Vicki Baum, der inspirerer danske forfattere. Svingdøren 
svinger hos Edith Rode og Erling Kristensen, og det bliver den ved med helt op til nutiden, 
hvor forfattere på stribe henter inspiration i hotellets på én gang midlertidige, anonyme 
og intime verden: Jens Christian Grøndahl, Jeppe Brixvold, Kirsten Hammann, Christina 
Hesselholdt, Kamilla Hega Holst. Hvorfor? Det vil foredraget søge at udrede.

Martin Zerlang er professor i litteratur og moderne kultur på Københavns Universitet. Han 
har især skrevet om dansk og latinamerikansk litteratur, bykultur samt kulturhistorie i bredere 
forstand. Hans seneste bøger er: Karikaturland, 1914, Byens hjerte, Zoom København, 
Danmark set gennem et cykelhjul. Bogen På Hotel med forfatterne er under udgivelse, og 
Martin Zerlang skriver pt. på en bog om Danmark set i bakspejlet - om bilens kulturhistorie.

Torsdag den 16. januar 2020 kl. 19.00
 
Hans Schultz Hansen: Genforeningen 1920 
– forløb, fest og følger

Genforeningen i 1920 er en af de store begivenheder i Danmarks 
historie. Gennem en deling af det gamle hertugdømme Slesvig på 
grundlag af en folkeafstemning blev der skabt en varig, fredelig 
løsning på den dansk-tyske grænsekonflikt. Sønderjylland blev 
en del af en demokratisk, dansk nationalstat. Men det foregik 
ikke uden politiske sværdslag – mellem danskere og tyskere i de to afstemningszoner 
og mellem danskere indbyrdes i en heftig strid om grænsens forløb. Kom og hør om 
de store begivenheder fra genrejsningen af grænsespørgsmålet i efteråret 1918 over 
fredskonferencen i foråret 1919 til afstemningerne i februar og marts 1920 og videre til 
festerne i sommeren 1920 og perspektiverne videre frem.

Hans Schultz Hansen er forskningsleder i Rigsarkivet med arbejdssted i Aabenraa og 
bopæl i Bolderslev. Han er tillige adjungeret professor og dr.phil. ved Syddansk Universitet. 
Skriver på en biografi over de danske sønderjyders førstemand H.P. Hanssen. Bind 1 er 
udkommet, bind 2 udkommer i 2020. 
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Foredrag 

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00
 
Martin Hauberg-Lund: Den umiddelbare tids 
melodiøsitet – på sporet af Henri Bergson

Fra slutningen af 1880erne til sin død i 1941 skrev og udgav 
franske Henri Bergson en stribe filosofisk tankevækkende 
værker, der overbevisende kunne sætte fantasien i gang. Og 
dette gjorde han tilmed med en sådan succes, at han i 1927 
modtog Nobelprisen i litteratur for, som jurien formulerede det, 
at anerkende ”hans rige og oplivende ideer og den brillante evne med hvilken de er 
blevet præsenteret.” Også i dag fremstår Bergsons tanker om frihed, tid, hukommelse 
og perception både friske og relevante, og om muligt kun des mere aktuelle på 
grund af vores forhastede senmoderne livsvilkår og den mekaniske tids dominans. 
I foredraget bliver de fremmødte indført i Bergsons filosofiske verden og publikums 
bevidsthed indstillet på den umiddelbare tids melodiøsitet.

Martin Hauberg-Lund er uddannet filosof og er nu p.hd.-stipendiat ved Syddansk 
Universitet, hvor han undersøger skrivning i forhold til studiemotivation og 
-engagement. Han har bidraget til tidsskrifter og antologier, med titler som Spekulativ 
realisme: En introduktion (2017), Det antropocæne paradoks (2018), Den umiddelbare 
tids melodiøsitet: På sporet af Henri Bergson (2018) samt Simmel: Sociologiens 
eventyrer (2019). 

Tirsdag 25. februar 2020 kl. 19.00
 
Ole Eggers Bjælde: Langsom og hurtig  
tid i rummet

Kan man rejse frem i tiden, tilbage i tiden eller ændre på tidens 
forløb? Inden for science fiction er der sjældent begrænsninger, 
men virkeligheden lader sig ikke slå tilbage. Tiden går 
eksempelvis ikke ensartet overalt på Jordens overflade, og 
et ur i bevægelse går langsommere end et ur, som står stille. 
Sorte huller kan ligeledes påvirke tiden med deres enorme tyngdekraft og kan måske 
endda åbne ormehuller til andre tider og steder. Kom og bliv klogere på tiden - set fra 
fysikkens forunderlige perspektiv, hvor vi også stiller spørgsmålene: Hvordan er tiden 
startet, og hvorfor går den kun fremad?

Ole Eggers Bjælde er astrofysiker og undervisningsudvikler ved Aarhus Universitet. 
Han forsker i Astrofysik herunder Mørkt stof, mørk energi og Universets udvidelse 
samt Partikelfysik og herunder Neutrinoer. Han er forfatter til bl.a. Astronomi, som er 
en i-bog til Astronomi C i gymnasieskolen.
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Foredrag 

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19.00
 

Kjeld Holm: Den tabte evighed

I dette foredrag vil Kjeld Holm tolke evighedsbegrebet i lyset 
af traditionen, men også med udblik til moderne digtere som 
Klaus Rifbjerg og Milan Kundera. 

Kjeld Holm, der var i biskop i Aarhus fra 1994 til 2015, har i 
mange år været centralt placeret i det offentlige liv i Danmark.
Han har bestridt mange tillidsposter, bl.a. som formand for bestyrelsen i Danmarks 
Pædagogiske Universitet og i Institut for Menneskerettigheder. Han har været en 
meget anvendt folkelig foredragsholder og har endvidere et stort forfatterskab bag 
sig, bl.a. om teologerne Paul Tillich og Johannes Sløk.



Andre arrangementer

Tirsdag den 24. marts 2019 kl. 19.00
 

Generalforsamling

Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup holder generalforsamling i Konfirmandstuen, 
Varnæsvej 700. Dagsorden iht. vedtægterne.

Anden Påskedag, mandag den 13. april 2020
 

Fælles musikarrangement

Fællesarrangement mellem Sundeved Efterskole og Højskoleforeningen Varnæs–
Bovrup den 13. april 2020 kl. 19 på Sundeved Efterskole – med musik og sang i 
centrum. Flere oplysninger følger i begyndelsen af 2020.

Onsdag den 27. maj 2020 kl. 16.30 til cirka 22.30
 

Aftenudflugt til Danfoss Museet

Programmet på Danfoss bliver
- Introduktion til Danfoss historie og nye udvikling
- Rundvisning i Danfoss Museet i to grupper
- Rundvisning i Bittens have 
-  Tur til udsigtsområdet på toppen af Danfoss administrationsbygning og  

Mads Clausens kontor
Samt Kaffe og kage på Nørreherredhus i Nordborg.
Hvis vi skal nå at besøge toppen af Danfoss bygningen forudsætter det, at vi har 
næsten 3 timer til rådighed.  Turen starter derfor kl. 16.30 fra Varnæs og Bovrup.  
Hjemkomst 22.15 - 22.30. Prisen for turen vil blive 200 kr. pr deltager, inklusive 
bustransport og kaffe. Flere oplysninger vil følge i løbet af foråret. 
Turen arrangeres i samarbejde med Historisk Sogneforening for Bovrup-Varnæs. 
 

Fredag den 5. juni 2020 kl. 14.00
 

Grundlovsmøde

Fredag den 5. juni holder vi sammen med Varnæs-Bovrup 
Borgerlaug det traditionelle grundlovsmøde ved Varnæsvig. 
Årets taler er Jørgen Kühl, leder af A.P. Møller skolen. 
Efterfølgende vil der være et sangarrangement med fællessang 
fra Højskolesangbogen. Flere oplysninger følger.
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Aktivitetsoversigt

2019
Tirsdag  24.09 Poul Duedahl  Gudhjemtid

Mandag  07.10 Lars Tveen  Danfoss

Tirsdag  26.11 Martin Zerlang  Midlertidigt ophold – På hotel med forfatterne

2020
Torsdag 16.01 Hans Schultz Hansen  Genforeningen 1920 – forløb, fest og følger

Torsdag 30.01 Martin Hauberg-Lund  Den umiddelbare tids melodiøsitet

Tirsdag 25.02 Ole Eggers Bjælde  Langsom og hurtig tid i rummet

Tirsdag  17.03 Kjeld Holm  Den tabte evighed

Tirsdag 24.03 Generalforsamling  Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup

Mandag  13.04 Musikarrangement  Sammen med Sundeved Efterskole

Onsdag 27.05 Udflugt til Danfoss-museet Med Historisk Sogneforening for Bovrup-Varnæs

Fredag  05.06 Grundlovsmøde  Med Varnæs-Bovrup Borgerlaug

Praktiske oplysninger

Møderne holdes i Konfirmandstuen, Varnæs Præstegård, 
Varnæsvej 700, 6200 Aabenraa. 
Kontakt: Jens Grønbæk, tlf. 20 10 27 72, mail: info@hoejskoleforeningenvb.dk

Medlemsskab 50 kr. pr. person
Entre ved foredrag 75 kr. for medlemmer / 100 kr. for ikke-medlemmer
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. Højskoleforeningen er 
udnævnt som arrangør i videnskabsfestivalen Forskningens Døgn.

Bestyrelsen for Højskoleforeningen Varnæs Bovrup
Formand Jens Grønbæk   
Næstformand Benedicta Pécseli
Kasserer Peter Højer
Bestyrelsesmedlem Ole Søjbjerg
Bestyrelsesmedlem Vagn Lind
Suppleanter Anne Marie Enderlein 
 Maj-Britt Josephsen Knudsen

I øvrigt henvises til foreningens hjemmeside

www.hoejskoleforeningenvb.dk
eller på Facebook Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup


