TRANBJERG

Kirke og Sogn
FA S T E L AV N S G U D S T J E N E S T E
og tøndeslagning
3. marts kl. 10.00 – med fastelavnsboller til alle – kom udklædt!
Og husk tilmelding på kontor@tranbjergkirke.dk, så vi er sikre
på at have nok til alle.

Info …
Kirkekontoret, Sognegården,
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg
86 29 57 33 / www.tranbjergkirke.dk
kontor@tranbjergkirke.dk
Mandag kl. 12.00–14.00
Tirsdag-torsdag kl. 10.00–12.30
Fredag lukket
Graverkontoret
Kirkegårdssekretær:
86 29 51 20 mandag-fredag kl. 9.00–12.00
Kirkegårdsleder: Thomas Brevik
40 12 30 10 / tcb@km.dk
Sognepræst David Johannes Kessel (Kbf)
21 66 70 60 / djk@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
fredag eller efter aftale
Sognepræst Anja Stokholm
22 82 52 59 / anst @km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
fredag eller efter aftale
Sognepræst Mia Dyreborg Knudsen
60 69 15 69 / midk@km.dk
Træffes bedst tirsdag til fredag eller efter
aftale
Kirketjener Ole Fenger
51 94 56 44 / ole@tranbjergkirke.dk
Kirketjener Erik Borrits
86 29 57 33
Organist Branko Djordjevic
26 21 63 66 / branko@tranbjergkirke.dk
Kirkesanger Søren Holm Bidstrup
26 21 27 19 / soeren@tranbjergkirke.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
86 29 57 33 / girl@km.dk
Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen
41 24 55 06 / birgitte@tranbjergkirke.dk
Kirkeværge Flemming Mikkelsen
86 29 16 29
Basargruppen
Lene Risør, 40 46 44 11
Grethe Gylling, 86 29 03 76
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Personregistrering Syd
Kontakt Personregistrering Syd
vedrørende dåb, vielse, begravelse,
navne og attester.
Kontorets åbningstider:
Mandag–fredag 10–13
Torsdag 10–16
Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby
87 33 44 72

Gudstjenester
Onsdag den 9. januar
10.30: Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. David Johannes Kessel
Søndag 13. januar
10.00: Højmesse v. David Johannes Kessel, indsættelse af ny sognepræst
Mia Dyreborg Knudsen
11.30: Dåbsgudstjeneste v. David
Johannes Kessel
Søndag 20. januar
10.00: Højmesse v. Mia Dyreborg
Knudsen

Kordegn Charlotte Glavind-Teute
87 33 44 72 / cgl@km.dk

Søndag den 27. januar
10.00: Højmesse v. Anja Stokholm

Tranbjerg Kirke er aflåst, når der ikke er
kirkelig handling. Ønskes adgang, vil personalet på kirkegården eller i Sognegården være behjælpelig.

Onsdag den 30. januar
10.30: Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Mia Dyreborg Knudsen
14.00: Gudstjeneste på Lokalcentret v.
Mia Dyreborg Knudsen
Søndag 3. februar
10.00: Højmesse v. David Johannes
Kessel
11.30: Dåbsgudstjeneste v. David
Johannes Kessel
Søndag 10. februar
10.00: Højmesse v. Mia Dyreborg
Knudsen
Onsdag den 13. februar
10.30: Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. David Johannes Kessel
Søndag 17. februar
10.00: Højmesse v. David Johannes
Kessel

Torsdag den 21. februar
17.00: Gud & Spaghetti v. Mia Dyreborg
Knudsen
Søndag den 24. februar
10.00: Højmesse v. Anja Stokholm
Onsdag den 27. februar
14.00: Gudstjeneste på Lokalcentret
v. Anja Stokholm
Søndag den 3. marts
10.00: Fastelavnsgudstjeneste ved Mia
Dyreborg Knudsen
Søndag den 10. marts
10.00: Højmesse v. David Johannes
Kessel
Onsdag den 13. marts
10.30: Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Anja Stokholm
Torsdag den 14. marts
17.00: Gud & Spaghetti
v. David Johannes Kessel
Søndag den 17. marts
10.00: Højmesse v. Anja Stokholm
11.30: Dåbsgudstjeneste
v. Anja Stokholm

 P R ÆS T E N S R U B R IK

Ny præst i Tranbjerg

Jeg hedder Mia Knudsen, og fra 1. januar 2019 er jeg blevet ansat som sognepræst i Tranbjerg, og det glæder jeg
mig til.

Siden efteråret 2016 har jeg, efter eget
ønske, været vikar forskellige steder i
Aarhus stift, og før det var jeg sognepræst i Ejsing, Holstebro provsti. Det
er et landpræsteembede, men med en
bistandsforpligtelse i en nærliggende
større by, hvilket betyder, at jeg har er-
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faring både i byen og på landet og holder af begge former for embede.
Desuden har jeg gennem mange år været tilknyttet Kirkens Korshær i Aarhus,
både som frivillig og som vikar.
Teologisk står jeg solidt plantet midt i
det kirkelige landskab med en hang til
det grundtvigske. Som vestjysk sognepræst har jeg dog lært at samarbejde
med stor fornøjelse med alle grupper
indenfor det folkekirkelige.

Min familie består af Palle, som er læge,
Peter, der læser økonomi på Aarhus
universitet, Marie, der holder sit 2. sabbatår og er på højskole, William, som
blev student i sommer og nu arbejder
som telefonsælger og endelig Ole, som
er en fem mdr. gammel boxerhvalp. Jeg
er 51 år, bruger min fritid på familien,
på at læse både faglitteratur og krimier,
jeg ror af og til i havkajak og er ivrig motionsløber i Aarhus 1900. Vi bor i Viby.
Jeg har været glad for at være vikar,
men har savnet de længere relationer,
som jeg ser frem til at stifte i Tranbjerg,
nu hvor min nomadetid er ovre.
Jeg glæder mig til at hilse på jer.

De bedste hilsner
Mia Knudsen

SOGNEINDSAMLING
SØNDAG DEN 10. MARTS 2019 KL. 11 –14
fra Tranbjerg Sognegård

Bliv indsamler
Folkekirkens Nødhjælp samler ind til
mennesker, der er ramt af klimaforandringer.
Klimaforandringerne rammer os alle,
men det rammer særligt voldsomt i verdens fattigste lande. Her er man ikke
klædt på til det nye klima, og der er intet forsvar for oversvømmelser, tørke
og orkaner.
Den gode nyhed er, at der findes løsninger. Vi kender dem, og derfor samler vi
i år ind til broer, diger, opsamlingssøer
og flugtveje – og vi samler ind til introduktion af klimaresistente afgrøder,
drikkevand og nytænkende løsninger.
Tranbjerg skal have mulighed for at bidrage, så vi behøver jeres hjælp. Vi kan
bruge voksne, konfirmander, minikonfirmander med en voksen eller børnefamilier.
Vi sørger for traktement både før og efter indsamlingen (hjemmebag, pølser
m. brød, kaffe, te, varm kakao og saft),

så frokosten bliver klaret i samme omgang.
Alle deltagende børnefamilier får som
tak en DVD med Sigurd Barret, der forklarer Snapper om, hvordan verden
hænger sammen, og hvorfor nogle
børn ikke har rent drikkevand, og andre ikke kan gå i skole.
Tilmeld jer senest 4. marts til:
Grethe Gylling: grethegylling@mail.dk,
86 29 03 76
eller
Lene Risør: lene_risor@hotmail.com,
40 46 44 11

ONSDAGS
• FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!
Onsdag den 6. februar kl. 14.00

Onsdag den 6. marts kl. 14.00

„Jeg græmmes ...”

„Et stykke med etik,
tak!”

– humor, alvor og dyb filosofi i Radiserne
– verdens bedste tegneserie
v. Henrik Oest, sognepræst ved Helligåndskirken i Aarhus.

v. Jacob Birkler,
filosof og formand for Etisk Råd.

Toddlersalmesang
begynder igen til januar
Kom og vær med, når vi har Toddler
salmesang i Tranbjerg Kirke for 1-5 årige
og deres voksne.
Her er nærvær og intimitet i fokus, når
vi sammen med børnene synger salmer
ledsaget af tegn, dans og stille musik.
Hver gang slutter vi af med frugt, kiks
og saft/kaffe.
Det er gratis og kræver ingen
tilmelding.

Alle elsker Radiserne. Alle har græmmet sig med Trine, haft ondt af Søren
Brun, moret sig over Nuser. Radiserne
løb over aviser i hele verden gennem
50 år, lige indtil seriens skaber Charles
M. Schulz i år 2000 afgik ved døden. Radiserne var verdens største tegneserie
og har moret generationer af børn og
voksne. Det er samtidig en meget dyb
og filosofisk, ja endda teologisk tegneserie, som siger os alle sammen noget
væsentligt, men altid med et stort smil
på læben.
Hør om tegneseriens skaber, hans liv
og hans værk og hør om baggrunden
for tegneseriens figur-galleri og bliv
klogere på Radiserne. En billedfortælling om Charles M. Schulz og hans Radiserne.
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Onsdage kl. 16.15-17.00 – med undtagelse af skoleferier.
Forårssæson: 16. januar-29. maj.
Det man engang forstod ved etik er
nærmest det modsatte i dag.
Før var etikken uudtalte normer og
værdier, som ikke stod til diskussion.
I dag er etik noget, der diskuteres uden
ende. Mål og middel er således byttet
rundt.
Før var den etiske drøftelse vigtig, men
mest af alt et middel til dannelsen af en
mere fast karakter.
I dag drejer det sig i højere grad om,
hvordan ens egne erfaringer kan gøre
gavn i den etiske diskussion. En diskussion som ofte synes at være et mål i sig
selv.
Før var etik det ankerpunkt, hvorfra
mine handlinger havde sit udgangspunkt.

Ved kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen.

ÅRS TID S

Café

Fællesskab og
hygge
er overskriften på vores ÅrstidsCafé.
Hvis du har lyst til at komme lidt ud
og være sammen med andre over
et måltid, så er Tranbjerg Kirkes
ÅrstidsCafé måske noget for dig.
Vi mødes tirsdag den 29. januar kl.
17.00.
Aftenen begynder i kirken med
lystænding og aftensang, hvorefter
vi går i Sognegården og sammen
gør klar til et fælles aftensmåltid.
Maden bliver leveret udefra. Pris
100 kr. ekskl. drikkevarer, som kan
medbringes eller købes.
Vi får besøg af Lene Risør. Emne:
Mormor's historie del 2.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!
Tilmelding senest 24. januar til Ulla
Astrup
86 29 58 97
u.k.astrup@webspeed.dk

Kirke og Sogn •
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Spirekor og Børnekor
starter op igen
den 10. januar
Spirekor (0.-2.klasse) kl.15.00-15.45.
Børnekor (3.-5.klasse) kl.16.00-17.00.
Vi øver hver torsdag i Sognegården.
Vi optager løbende børn i koret så mød
endelig op, hvis du har lyst til at synge
med!
Hilsen Branko og Camilla

Musikandagter
Hver anden torsdag kl. 10.00 er der
mulighed for at være med til at synge
salmer, lytte til organisten og præsten
spille musik sammen og nyde en tid i
stilhed til eftertanke eller en bøn.
Det tager ca. 20 minutter og er en god
mulighed for at få en pause i hverdagen
med fokus på noget andet end alt det,
der ellers fylder.
Datoerne er:
24. januar
7. februar

Babysalmesang

21. februar

Babysalmesang kan være med til at
stimulere barnets sansemotoriske, følelsesmæssige og sociale udvikling.
For ca. 2-10 måneder gamle babyer.
Vi mødes tirsdage hhv. kl. 9.30 og 10.15 i
kirken, i alt 10 gange.
Der er plads til 10 babyer på hvert hold
og deltagelse er gratis.

21. marts

Tilmelding er nødvendig og sker til organist Branko Djordjevic
branko@tranbjergkirke.dk.
Holdstart efter nytår: 15. januar

7. marts

Minikonfirmand
Tranbjerg Kirke tilbyder hvert år minikonfirmandundervisning til børn fra
byens 3. klasser. I får et brev på forældreintra, når tiden nærmer sig. I foråret
er alle børn fra 3.a og 3.b velkomne som
minikonfirmander og i efteråret gælder
invitationen 3.c og 3.d.
Forløbet varer 7 gange. Vi mødes i kirken og Sognegården hver tirsdag, når I
får fri fra skole. Vi leger, går på opdagelse i kirken, laver løb, hører historier
og laver kreative projekter samt krybbespil.
Det er gratis og frivilligt at deltage og
ikke nødvendigt for senere at blive
konfirmeret.
Ved kirke- og kulturmedarbejder Gitte
Ranfelt Laugesen og præsterne ved
Tranbjerg Kirke.
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Morgensang for
1-5 årige
i Tranbjerg Kirke
Fem onsdage i foråret holder vi morgensang for 1-5 årige i Tranbjerg Kirke
kl. 9.15 og kl. 10.
Det er både for private og institutioner.
Vi ønsker at give børnene en god og rolig start på dagen med salmesang i børnehøjde i kirkerummet med alt hvad
dertil hører af fagter, stjerneparaply,
klokker, sæbebobler, tørklæder, stearinlys, osv.
Der er plads til 15 børn på hvert hold,
og der er tilmelding på
kontor@tranbjergkirke.dk efter først til
mølle-princippet.
20. februar
27. februar
20. marts
27. marts
24. april
Vi glæder os til at se jer!
Bedste hilsener
Sognepræst Anja Stokholm
og kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen

Tiltrædelsesgudstjeneste
søndag 13. januar 2019
kl. 10.00
Menighedsrådet har valgt Mia Dyreborg
Knudsen som ny sognepræst ved Tranbjerg Kirke efter Anette Brøndum.
Mia tiltræder pr. 1. januar 2019 og bliver dermed ny kollega til vore to andre præster – Anja Stokholm og David
Kessel.
Der er tiltrædelsesgudstjeneste søndag
den 13. januar kl. 10.00. Efter gudstjenesten inviterer Menighedsrådet til
hyggeligt samvær og en lille frokost i
Sognegården, hvor der er lejlighed til
at hilse på Mia og samtidigt også på det
ny menighedsråd, der officielt tiltrådte
1. søndag i advent.
Vi håber, at mange Tranbjerg-borgere
har lyst til og mulighed for at deltage i
gudstjenesten og efterfølgende ligeledes i samværet i Sognegården.
Vi byder Mia Dyreborg Knudsen hjertelig velkommen til Tranbjerg Kirke og
glæder os til samarbejdet.
På vegne af Menighedsrådet
Birgitte Pedersen, formand
Kirke og Sogn •
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Nyt om Dåbstræet
i Tranbjerg Kirke
For godt et år siden blev Tranbjerg Kirkes “Dåbstræ” indviet og hængt op i
Våbenhuset, og siden har dåbsfamilier
søndag efter søndag valgt at skrive navnet på deres lille barn på et træhjerte
og hængt det på dåbstræet.
Det er blevet til mere end 100 dåbshjerter på den korte tid – hvad skal det ikke
ende med?
Det er hyggeligt at se, hvordan familier
lige skal over og pege deres hjerte ud
på vej ind og ud af kirken, og vi glæder
os til om nogle år at kunne snakke med
børnene om dåbshjertet, når de kommer til kirken og fejrer dåbsjubilæum,
og senere minikonfirmation og konfirmation.
Dåbstræet er det første, man ser, når
man træder ind i våbenhuset, og det
indbyder til gode snakker, glæde og
håb.
Kom selv og se!
Gitte Ranfelt Laugesen,
Kirke- og kulturmedarbejder

B ØRN I KIRKEN

Gud og Spaghetti
Torsdag 21. februar kl. 17.00
ved Mia Dyreborg Knudsen
Torsdag 14. marts kl. 17.00
ved David Kessel

Nytårskoncert

En let børnegudstjeneste for alle sanser,
med fortælling, sang og leg.
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvorefter der er fællesspisning i Sognegården.
Spring madlavningen over og
tag børnene med i kirke!

Søren Bidstrup

NB: Vi starter i kirken og efter en lille musikalsk
oplevelse, fortsætter vi i Sognegården.

Børn gratis. Voksne: 30 kr.

Traditionen tro, byder Tranbjerg kirke på lidt
godt til ganen og øregangen, når nytåret skal
skydes i gang.

Tilmelding: www.tranbjergkirke.dk
eller tlf.: 86 29 57 33
senest onsdagen før.
Branko Djordjevic

Folkekirkesamvirket
i Aarhus
• Aflastningstjeneste

I pausen vil der også være lidt forfriskninger.

• Sorggruppe for børn og unge

Entré (75 kr.) betales ved indgangen og går ubeskåret til menighedsplejen i Tranbjerg sogn.

• Sorggruppe for voksne

www.folkekirkesamvirket.dk
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I år er det Tranbjerg kirkes egne musikere, Søren
Bidstrup og Branko Djordjevic, der vil med hjælp
fra Gitte Ranfelt Laugesen, sørge for musikken.
Der vil være lidt for enhver – kabaret, evergreens, populære klassiske ariaer, men frem for
alt rigtig god stemning.

– en tråd i dit netværk …

• Socialt og diakonalt samarbejde mellem
sogne i Aarhus

i Tranbjerg kirke/sognegård
søndag den 27. januar 2019 kl. 16.00

Gitte Ranfelt
Laugesen

Vel mødt!

Kirke og Sogn •
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Tranbjerg Kirkekor vil
gerne være flere.
Kom og vær med!
Der findes både begynderkor og kor for de øvede
børn.
Skriv til organisten/
korlederen og hør nærmere.
Mandag eftermiddag
i Sognegården.
Organist Branko Djordjevic:
branko@tranbjergkirke.dk

Shop-Amok
Genbrugs børnetøj

I Shop-Amok finder du det fine tøj
til alle formål til en pris, der
gør det både billigt og sjovt at blive
klædt på.
Husk at Shop-Amok ikke tager imod
kreditkort.
Butikken har åbent hver mandag fra
kl. 15–17 i Sognegårdens kælder.
Indgang via stien bag Kvickly.
Alle indkomne beløb går ubeskåret
til børn i Malawi.
Med venlig hilsen og på gensyn

„ DE FIRE ÅRSTIDER”
Inderligt, inspirerende og med smæk i !

KYNDELMISSEKONCERT
Søndag den 3. februar kl. 16.00
Ditte M. Mølgaard, sang
Branko Djordjevic, accordeon og komponist
Musikgenre er ikke eksisterende i denne musikverden, hvor kun de mest basale
følelser på deres egne præmisser, får lov til udfolde sig i musik. Klassisk-, rock-,
folke- og popmusik, eksisterer side om side og komplementerer hinanden i at
støtte de stærke tekster om de forskellige oplevelser, et menneskeliv rummer.
I Kurt Weills musikteater stil, med Astor Piazzollas rå musikalske udtryk og Brankos forkærlighed for Balkan folkemusik og rock, bliver vi suget ind i en verden af
ensomhed, forundring, kærlighed som smerter og kærlighed som løfter. Og mon
ikke der kommer et par musikalske godter af de første to ovennævnte komponister, også …
Så, dette års Kyndelmissekoncert handler om menneskelivet – drastiske, fantastiske, uendelige liv. Vel mødt!
Lidt om musikerne:
Branko blev internationalt anerkendt i musikkredse som 15-årig, efter at have vundet en af de store internationale accordeonkonkurrencer i Castelfiddardo, Italien.
I de efterfølgende år forblev han i toppen af accordeonsolist elite, med mange
internationale anerkendelser til følge. I løbet af sin karriere har han forbløffet og/
eller spillet med navne som Svend Rasmussen, Kim Larsen, Kurt Ravn, Astor Piazzollas kvintet, m.fl.
Brankos komponistdebut i Paris var en stor succes og førte flere bestillingsværker for kor, solister og orkestre fra Danmark og udlandet med sig. Sidenhen er
det blevet til flere uropførte accordeonkoncerter (bl.a. uropførelse ved Skanderborg festival, med Århus symfoniorkester), et par operaer, oratorium og værker for
mange forskellige besætninger og solister.
Ditte har i løbet af sine få år på professionel musikscene medvirket i flere store og
små operaopsætninger, bl.a. ved Den jyske Opera, og har været uundgåelig solist
på opsætninger af bl.a. både Faurés og Durufles “Requiem”, J. S. Bachs “Johannes
passion”, osv.
I Tranbjerg kirke oplever vi hende i en musikteatralsk rolle og koncerten er samtidigt startskudet på en tourné rundt i landet.

Seniorpigerne
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Tranbjergkoret
Er du glad for at synge, så benyt dig af
dette tilbud!
Koret starter forårssæsonen tirsdag den
15. januar.
Koret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i
Tranbjerg Kirkes Sognegård.
Vi er et kor, der synger et blandet repertoire – klassisk og rytmisk.
Vi vil gerne være flere og søger nye sangere på alle stemmer: sopran, alt, tenor
og bas.
Har du interesse i at synge i kor, er du
velkommen til at prøve, om det er noget for dig.
Forårssæsonen byder på et varieret
repertoire – men kom selv og stift bekendtskab med koret.
Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte
Frode Nielsen, tlf. 21 63 95 42

Tranbjerg Kirkes BASAR
Lørdag den 3. november afholdt vi den
årlige basar i Sognegården.
Vi støtter et projekt, der gennem Folkekirkens Nødhjælp skal skaffe brønde
til det nordlige Malawi, hvor børnene
bliver syge, og nogle dør, da de ikke
har rent drikkevand. En brønd inclusive
vedligehold koster ca. 50.000 kr.
Basaren gik fint, og vi har sendt 51.065
kr. af sted. Det betyder, at vi har sikret
den første brønd.
En stor tak til alle de erhvervsdrivende,
der har støtte vores basar. Også tak til
Lions Club, Kolt/Hasselager, som har
støttet med penge til køb af materialer.
Endelig tak til alle, der kom til basaren
og sørgede for, at vi fik penge i kassen.
Vi fortsætter basararbejdet efter jul, og
basargruppen mødes i Tranbjerg Sognegårds kælder onsdag den 9. januar
2019 kl. 14.
Jeg vil sørge for kage til kaffen.
Nye deltagere er velkomne, og hvis
nogle har brugbart garn eller stof tilovers, modtager vi det gerne.
Grethe Gylling
Foto: Søren Svenning

KIRKENS
STUDIEDAGE
2019

TISET
MÅRSLET
ASTRUP
TRANBJERG
Alle foredrag er lørdag
kl. 9.30 –12.00
Pris for deltagelse er 25 kr.
for et enkelt foredrag
og 75 kr. for deltagelse i alle fire.
I prisen er inkluderet
formiddagskaffe og brød.

Folkelighed og
dannelse
I 2019 er det 800 år siden,
Dannebrog ifølge myten faldt
ned fra himlen. Det danske flag
bliver ofte brugt som symbol
for danskhed – men hvad ligger
der egentlig i at være dansk, og
hvad har vi at være fælles om?
2019 er også året, hvor højskolebevægelsen kan fejre 175 års
jubilæum. N. F. S. Grundtvig
gjorde en ihærdig indsats for at
vække den danske folkesjæl og
blev fortaler for almuens dannelse. Hans tanker er grundstenene i hele højskolebevægelsen.
Med Kirkens studiedage 2019
vil vi se nærmere på danskhed,
folkelighed og dannelse.

Tilmelding og betaling sker ved
fremmøde.
Alle er velkomne.

14

• Kirke og Sogn

Kirke og Sogn •

15

K I R K E N S S T U D I E D A G E 2019

Astrup Sognegård
Lørdag d. 26. januar kl. 9.30 – 12.00

Mårslet Sognehus
Lørdag d. 23. februar kl. 9.30 – 12.00

Tiset Sognehus
Lørdag d. 9. marts kl. 9.30 – 12.00

Tranbjerg Sognegård
Lørdag d. 23. marts kl. 9.30 – 12.00

Mette Bock, kultur- og kirkeminister:

Simon Axø, forstander Testrup Højskole:

Doris Ottesen, forfatter og tidligere
præst:

Hans Henrik Hjermitslev,
idé- og videnskabshistoriker:

Kan et land være kristent?
Begrebet danskhed bliver i disse år
udsat for angreb, overgreb og kidnapping. Det gode er, at de fleste opfatter
danskhed som noget ubetinget godt.
Til gengæld lægges der meget forskelligt i, hvad danskhed er. Handler det
om sindelag? Om vaner? Om slægtshistorie? Kan et land være kristent?
Og hvilken rolle spiller folkekirken?
Begreberne danskhed og tro har det
tilfælles, at de fleste forsøg på skarpe
afgrænsninger og eksklusive definitioner mislykkes. Men det betyder
ikke, at vi ikke skal tale om, hvad det i
en moderne verden vil sige at tro. Eller at være dansk. For begge dele har
betydning. Og binder os sammen.
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Nysgerrighedens
dannelseskraft
Nysgerrigheden er et forunderligt
berigende eksistensvilkår. Når vi er
nysgerrige, er vi undervejs. Vi er i en
begejstret bevægelse mod en viden
eller erkendelse, som vi ikke ønsker
for personlig vindings skyld, men
fordi vi føler os draget mod noget, vi
vil blive klogere på. Nysgerrigheden
kan ikke skabes eller bemestres, men
er en beundringsbåret udforskning
af verden. Når vi er nysgerrige, er vi
i bevægelse på en sjældent uselvisk
måde. Vi går spørgende til værks og
forstår intuitivt, at vi ikke er alvidende
og aldrig bliver det. Det er både dannende og livsbekræftende.

Hvorfor læser vi?
– om skønlitteraturens betydning for
den folkelige læring og dannelse.
Gennem eksempler fra såvel nyere
som klassisk skønlitteratur vil den
gode histories muligheder for både at
vække genkendelse og åbne for nye
erkendelser hos læseren blive belyst
og diskuteret. Og følgende spørgsmål vil blive stillet og forsøgt besvaret:
Hvad skyldes det, at den fiktive historie ofte kan bringe os større forståelse
af vanskelige livssituationer, end den
faktiske virkelighedsbeskrivelse?

Mellem dannelse og
uddannelse:
Højskolernes historie og
relevans i dag
Siden oprettelsen af den første
grundtvigske højskole i Rødding i
1844, har de danske højskoler stået
i spændingsfeltet mellem dannelse
og uddannelse, mellem livsoplysning og nyttige kundskaber. I dette
foredrag vil vi se på højskolernes
dobbelte rolle som både dannelses- og uddannelsesinstitutioner
og diskutere, hvilken betydning de
har i dag, hvor snævre nyttehensyn
og erhvervsmæssig kompetenceudvikling rider uddannelsessystemet som en mare.
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