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Torsdag den 28. september 2017 kl. 19.00
”Kaptajn Dinesen” – foredrag ved Tom Buk-Swienty
Tom Buk-Swienty tager i dette foredrag udgangspunkt i sit tobindsværk om Karen Blixens
eventyrlystne far, kaptajn Wilhelm Dinesen.
Han fortæller om kaptajn Dinesens fire krige – 1864; den franske-tyske 1870-71;
Pariserkommunen 1871 og den tyrkisk-russiske 1877-78 – og om de år, hvor Wilhelm
Dinesen som pelsjæger lærte en af USA’s sidste frie indianerstammer at kende, inden han på
Rungstedlund stiftede familie.
I foredraget fortæller han også om den rejse, han foretog, i kaptajn Wilhelm Dinesens
fodspor, mens han arbejdede med bogen. En rejse der bragte ham til danske herregårde,
franske slagmarker, og fra Bosporusstrædet helt til de nordamerikanske prærier og skove.
Søndag den 1. oktober 2017 kl. 10.00
Hjerting Højskoleforening og Hjerting Kirkes Kulturudvalg arrangerer Højskoledag.
Dagen indledes med gudstjeneste i kirken kl. 10.00, hvor der er lejlighed til at høre biskop
Henrik Wigh-Poulsen fra Aarhus Stift.
Efter gudstjenesten samles vi i kirkens lokaler, hvor der efter en kop kaffe er foredrag ved
Henrik Wiig-Poulsen med titlen "Folkekirken netop nu. Set fra min stol".
Henrik Wigh-Poulsen har i mange år været kendt som en skarp iagttager og en slagfærdig
og humoristisk kommentator til dansk kirkeliv, som sognepræst, højskolelærer,
reklamemand, akademileder, domprovst, tv-anmelder og redaktør. Men nu sidder manden
ikke længere på sidelinjen, men på bispestolen i orkanens øje. Store forandringer går ind
over samfundet: indvandring, bevægelse fra land til by, missionerende ateisme - men også
nye initiativer og udfordringer i kirken. Tiderne skifter, og hvordan ser det ud fra "stolen" i
Århus?
Efter frokost vil kunstneren Lars Waldemar fortælle om sit arbejde med kunst og vise
billeder af nogle af sine mange skulpturer, ligesom han vil have et lille udvalg med.
Dagen sluttes af med et foredrag ved valgmenighedspræst Peter Hedegaard med titlen
”Fremtidens pejlemærker”. Et foredrag om vores nære fortid, påtrængende nutid og den
fremtid, vi håber på. Med eksempler fra litteratur, filosofi og kristendom.
Arrangementet, som er åbent for alle interesserede, er gratis. Dog betales der for frokost,
drikkevarer og kaffe 100 kr. pr. person.
Tilmelding til kirkekontoret på telefon 75115144 inden den 27. september.
Onsdag den 15. november 2017 kl. 19.00
”Tommy og Tanne” – foredrag ved Tom Buk-Swienty
Et foredrag baseret på Tom Buk-Swientys bog ”Tommy og Tanne”.
I foredraget fortæller Tom om de makabre triumfer, uhyrlige rædsler og altopslugende
kærlighedseventyr, som Thomas Dinesen oplever som soldat i 1. verdenskrig, mens Karen
Blixen bosætter sig i Afrika som storvildtjæger og kaffefarmer.
Som altid i sine foredrag tager han deltagerne med ud på en rejse dybt ind i både dansk og
international historie.
Tom Buk-Swienty har fået adgang til familieejet kildemateriale, herunder en omfattende
korrespondance, som gør det muligt at kaste nyt lys over én af Danmarkshistoriens største
slægter.

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.00
Fællesmøde i Sognegården, Bramming
”Tro mod tro. Samtaler om tvivl, rødder og de 72 jomfruer” – foredrag ved Kathrine
Lilleør
Foredraget tager afsæt i bogen af samme navn, hvor præsten Kathrine Lilleør og en anden
skarp stemme i tidens debat, nemlig politikeren Naser Khader, taler om deres forskellige tro,
og hvordan forskelle og ligheder viser sig i den offentlige debat om moral og etik. Der
bliver blandt andet drøftet demokrati, hvorfor troen er nødvendig i vores moderne samfund
og forholdet mellem mænd og kvinder bliver også taget op. Et lærerigt foredrag med plads
til refleksion og for enhver, som ønsker at vide mere om forholdet mellem kristendom og
islam.
Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.00
“Det ensomme hjerte” – foredrag ved Tom Buk-Swienty
Sammen med Tom Buk-Swienty kan du denne aften komme på en dramatisk rejse igennem
Det Tredje Rige.
Med udgangspunkt i Toms nyeste bog ”Det ensomme hjerte” fortæller han om den unge
tysker Hans Horn, der voksede op i mellemkrigsårene og under 2. Verdenskrig blev hvirvlet
ind i Tysklands vanvittige krig, og som – da rædslerne endelig var ovre – emigrerede til
Danmark, hvor han blev praktiserende læge til sin død i 1989.
Med afsæt i et 5.000 siders kolossalt, gennemillustreret erindringsværk, som Hans Horn
efterlod sig, er det muligt at fortælle om 2. Verdenskrig på en ny og overrumplende måde.
Hvordan oplevede den helt almindelig tysker, som hverken var nazist eller havde modet til
at gå op imod regimet, nazificeringen af Tyskland og krigen? Det er en historie, der næsten
aldrig er blevet berørt.
Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00
”Luther, friheden og ondskaben” – foredrag ved Sørine Godtfredsen
Martin Luther stod i en teologisk kamp, hvor han skulle finde frihed midt i troen på at være
bundet til det onde. Den dobbelthed er helt central i Reformationen og i luthersk
kristendom, og den står i modsætning til det moderne vilkår i dag, hvor det onde i høj grad
er blevet omdefineret, ja, måske ligefrem afskaffet. Det har stor betydning for vores
menneskesyn og opfattelse af gudsforholdet, og vi kan få svært ved at forstå frisættelsen i
luthersk teologi. Vi skal forholde os til det onde for at kunne forstå det gode. Og hvad et
menneske er.
Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00
”Folkets Skønhed” – foredrag ved Merete Pryds Helle
Merete Pryds Helle fik sit gennembrud i 2000 med romanen ”Fiske i Livets Flod”. I 2017
vandt hun ”De Gyldne Laurbær” for sin socialrealistiske slægtskrønike ”Folkets Skønhed”,
der udkom i 2016. Den er skrevet ud fra moderens historie og handler om livet i en fattig
landsby på Langeland i 30-erne og under krigen.
I et gribende, personligt og tankevækkende foredrag fortæller Merete Pryds Helle om de
udfordringer, der har været med at skrive romanen, der også henter inspiration fra hendes
egen opvækst.

Tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.00
Højskoleforeningens ordinære generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.
kl. 19.30: ”Vadehavscentret” -- foredrag ved Klaus Melbye
Klaus Melbye, der er leder af Vadehavscentret, fortæller om stedet, der er porten til
Nationalpark Vadehavet, der er med på UNESCOS liste over verdensarv. Vi skal se og høre
om Dorte Mandrups meget roste og enestående arkitektur, om udstillingerne og om stedets
mange muligheder.

Lørdag, den 5. maj 2018
Højskoleforeningens udflugt går til Vadehavscentret i Vester Vedsted, hvor vi skal se det
nye center, vises rundt og høre om Dorte Mandrups helt unikke arkitektur. Vi slutter dagen
med et besøg i Ballum, hvor vi ser de smukt restaurerede huse og kirken med en altertavle
af Niels Larsen Stevns. Endeligt program og pris foreligger senere.
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