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”25 års jubilæums sæson”

Onsdag den 12. september 2018 kl. 19.00
”Livvagten – Et liv på kanten” – foredrag af Kim Wilsborg Sørensen
Med udgangspunkt i sin bog ”Livvagten” fortæller Kim Wilsborg Sørensen om sine
oplevelser som FN-vagt i Irak og vejen dertil.
I Irak kommer han på sit livs opgave, da den iranske oberst Khalils helikopter styrter ned
ved FNs hovedkvarter i Suleimaniyah. En opgave der gælder liv og død for både Khalil og
Kim Wilsborg. Han får pålagt at gå under jorden med Khalil, indtil FN er parat til at tage
den iranske helikopterpilot ud af Irak. Under deres flugt rundt i Irak bliver de jagtet af det
irakiske militær, den iranske efterretningstjeneste og de lokale kurdiske klaner, der alle har
interesse i at få fat i Khalil.
Kim Wilsborg Sørensen har haft en række spændende jobs som blandt andet faldskærmsudspringer, pilot, politimand, elev i frømandskorpset og som livvagt for HKH Kronprinsen
og HM Dronningen.
Søndag den 7. oktober 2018 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
Henning Toft Bro, Ålborg Stift.
Efter gudstjenesten samles vi i kirkens lokaler, hvor der efter en kop kaffe er foredrag ved
Henning Toft Bro over temaet: "Og dog er vi i live". Kirke og folk i en brydningstid.
Foredraget vil forsøge at indkredse de udfordringer Folkekirken står i, og samtidig komme
med bud på, hvorledes vi kan skabe en levende og nærværende Folkekirke.
Efter frokost har vi 2xKONGSBAK, der udstiller i Hjerting Sognegård i forbindelse med
Højskoledagen. De to kunstnere vil fra kl. 13.00 – 13.30 give et kort oplæg om deres kunst
og tilgang til den. Iben Holm Kongsbak udstiller fotokunst og Niels Kongsbak malerier i
udstillingen. Ægteparret bor tæt på stranden i Hjerting og begge fascineres af naturmotiver.
Kl. 14 kan Den Danske Salmeduo bestående af Hans Esbjerg, klaver, og Christian Vuust,
klarinet, basklarinet, tenor- og sopransaxofon, opleves i Hjerting kirke.
”Den Danske Salmeduo har siden 1996 lavet nyfortolkninger af danske salmer i et frugtbart
møde mellem den nordiske folketones enkelthed, den klassiske musiktraditions nænsomhed
og den amerikanske jazztraditions legendariske improvisationer”. Sådan skriver de to
kunstnere i forbindelse med udgivelsen af deres cd ”Salmer til folket”, der er duoens sjette
og foreløbigt sidste udgivelse i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017.
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 2. oktober.
Mandag den 12. november 2018 kl. 19.00
”Menneskefiguren i islamisk kunst” – foredrag ved Helle Lykke Evers
De færreste ved, at der indenfor den islamiske kultur er en lang og rig tradition for at
udsmykke genstande og illustrere bøger med figurative billeder af levende væsener,
menneske som dyr. Den islamiske samling på Davids Samling er blandt de 10 væsentligste
af sin art på verdensplan og vokser fortsat. Foredraget viser, hvordan menneskefiguren
optræder på forskellige typer kunsthåndværk og ikke mindst i bogmaleriets farvestrålende
verden.
Helle Lykke Evers er mag.art. i kunsthistorie med speciale i religiøs kunst.

Mandag den 14. januar 2019 kl. 19.00
Fællesmøde i Sædden kirkes mødelokale, Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V.
“Den nye verdensorden - fra global til national” – foredrag ved skribent, forfatter og
tv-vært Anna Libak
Den liberale verdensorden er brudt sammen. Vesten er svækket, og de tider er forbi, hvor det
var Vesten, der forsøgte at sprede sine værdier til resten af verden: Nu kæmper Vesten for at
forhindre, at resten af verden spreder deres værdier til os.
Allerede nu ser vi, at Schweiz og Danmark fjerner tibetanske protestflag, når den kinesiske
præsident lægger vejen forbi, og i EU forsøger man at formilde Erdogan, så han ikke
opsiger flygtningeaftalen og sender flere asylansøgere mod Grækenland.
Over hele Vesten bygges der mure og indføres grænsekontroller for at beskytte sig. Donald
Trump og Brexit er ikke forklaringen på skiftet i magtbalancen: De er reaktionen på den.
Vil det lykkes Vesten at blive stærkt igen? Og vil vi kunne holde sammen mod de andre
stormagter i verden?
Torsdag den 24. januar 2019 kl. 19.00
”Hwa nøtt er et te? - Om nytten ved unyttig viden” – foredrag ved Erik Lindsø
"Uden originaler får vi ikke noget originalt," lyder det fra forfatter og højskolemand Erik
Lindsø i hans foredrag om nødvendigheden af turde satse på alt det, der ikke kan måles på
bundlinjen.
"Vi er ikke i stand til at erhverve faglige kompetencer, hvis vi ikke først har fået
forbavselseskompetencer. Det er som det siges i 'Den lille prins', at 'det er den tid, du spilder
på din rose, der gør den værdifuld for dig'. Mennesket skal oplives og begejstres, før det kan
lære. Vi skal have mod på livet, og livsmod kommer af det, vi løbende får sat ind på vores
glædeskonto," siger Erik Lindsø, og forklarer, at det er livsmodet kunst, litteratur, poesi og
sange hjælper os med. "Alt det, der altid har været folkeoplysningens opgave," siger Erik
Lindsø.
Glæd dig til en munter og berigende aften, hvor der sættes ind på glædeskontoen.
Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00
”Ruslands nuværende historie” – foredrag ved Mathilde Kimer
Mathilde Kimer, DR Udenrigskorrespondent, er i øjeblikket ved at skrive en bog om
Ruslands nuværende historie, som hun vil fortælle om. Skulle hun mod forventning ikke
blive færdig med bogen om Rusland, vil hendes foredrag formentlig komme til at handle om
forholdet mellem Rusland og Ukraine.
Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00
”Rød mand/Sort mand” – foredrag ved Kim Leine
Kim Leine, født 1961 i Norge, kom til Danmark som 17-årig. Efter en uddannelse som
sygeplejerske arbejdede han i 15 år i Grønland. I 2004 vendte han tilbage til Danmark, hvor
han i 2007 debuterede som forfatter med erindringsromanen ”Kalak”, en rå skildring af en
danskers tilværelse og nedtur i det moderne Grønland.
I 2017 udkom ”Rød mand/Sort mand”, som er en selvstændig efterfølger til Kim Leines
prisbelønnede bestseller ”Profeterne i Evighedsfjorden”. Rød mand/Sort mand er en stor
fortælling om koloniseringen af Grønland i 1728, om præsten Hans Egede og åndemaneren
Aappaluttoq, om vældige naturkræfter, død, druk og ondskab, om mødet mellem to kulturer,
om fædre og sønner, og to mænd, der kæmper om en drengs sjæl, og de djævle, der driver os
mod døden og fortabelsen eller forklarelsen.

Mandag den 8. april 2019 kl. 19.00
Højskoleforeningens ordinære generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.
kl. 19.30: ”Asger Jorn” – foredrag ved Troels Andersen
Troels Andersen er kunsthistoriker og forfatter til flere biografier over danske kunstnere fra
det 20. århundrede, bl.a. om Asger Jorn og Franciska Clausen. I perioden 1973-2004 var
han direktør på Museum Jorn i Silkeborg. Som optakt til Højskoleforeningens udflugt til
Museum Jorn vil Troels Andersen fortælle om Asger Jorn.
Lørdag, den 4. maj 2019
Højskoleforeningens udflugt går til Silkeborg, hvor vi skal besøge Museum Jorn.
Endeligt program og pris foreligger senere.
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