VEL-FÆRD
STEMMER OM SAMFUNDET

Sommerhøjskole i Vanløse
8.-10. juni 2018
i Højskoleforeningens Have
Damstien 25, Vanløse
Et samarbejde mellem Grøndalskirken,
Hyltebjerg Kirke, Vanløse Kirke
og Københavns Højskoleforening

Fredag den 8. juni
Kl. 16.00 Dørene til sommerhøjskolen åbnes i Højskoleforeningens Have
Kl. 16.30 Sorgens grundstof v. forfatter Anne Lise MarstrandJørgensen
Vi begynder højskoledagene med udgangspunkt i Anne
Lise Marstrand-Jørgensens seneste roman, Sorgens
grundstof, der vandt Politikens Litteraturpris 2017. Det er
fortællingen om Europas historie gennem de sidste 200
år, om folkevandringer, politiske magtkampe og historiens gentagelser set gennem tre personer, der er knyttet
sammen på magisk vis. Det er samtidig også fortællingen
om, hvorfor humanismen er vigtig, og hvad vi kan lære
af vores fejl. Alt sammen oplæg til en diskussion om,
hvor vi bevæger os hen som samfund og som civilisation

Kl. 18.00 Aftensmad
Kl. 19.00 Sangtime ved Finn Vejlgaard
Vi synger fra højskolesangbogen og der knyttes kommentarer til sangene undervejs.

Kl. 20.00 Kaffe

Lørdag den 9. juni
Kl. 9.00 Morgensang ved Birthe Schiøler
Kl. 9.30 Luther og velfærdsstaten v. professor i socialpolitik Jørn
Henrik Petersen
Først udvikles Luthers dobbeltrelation, der er kernen i den
lutherske socialetik. Som anden del vises, at der er et
spændingsforhold mellem på den ene side mennesket, der
i troen er sat fri til at tjene sit medmenneske, på den anden side det indkrogede, selviske menneske. Det fører i en
tredje del frem til en overvejelse om, hvorvidt velfærdsstaten kan opfattes som en ’løsning’ på denne spænding. Er
der med andre ord en eller anden sammenhæng mellem
luthersk tænkning og det moderne samfund?

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Libaks katekismus v. journalist Anna Li-

bak
Den amerikanske sociolog Phil Zuckerman konkluderede for
et par år siden, at Danmark er et af verdens mest sekulære
samfund: ”Et samfund uden gud”. Han tog fejl. Danskere er
kulturkristne i en grad, som de ikke engang selv er klar
over. Anna Libak trækker en linje fra Luther og Grundtvig
til det modernes samfunds danske værdier.
Foto: Luka Rone

Kl. 15.00 Kaffe

Kl. 16.00 Sommerkoncert i Vanløse Kirke
Kom og nyd en sommerlig og broget musikalsk buket,
når operasanger ved Det Kgl Teater, Pernille Bruun og
hendes datter, Anna Rosengren Bruun, rytmisk sangerinde, akkompagneret af Karsten Kristensen, udfordrer hinanden med et blandet program, der spænder fra opera
over pop og musical, til jazz og danske sange.

Søndag den 10. juni
Kl. 10.30 Gudstjeneste i Hyltebjerg Kirke ved Finn Vejlgaard
Kl. 12.00 Brunch
Kl. 13.00 ”Lidt af far” v. forfatter og retoriker Frederik Lindhardt
Dette er en søns fortælling om livet sammen med sin
demenssyge far – tidligere biskop i Roskilde, Jan Lindhardt. Den handler om sorgen, frustrationerne og håbløsheden. Om minderne, humoren, nærheden og kærligheden. Ligesom den handler om, hvordan Alzheimers og
demens udfordrer os og vores syn på selvstændighed, på
værdighed, på fornuft.
Kort sagt handler foredraget om, hvad Alzheimers gør
ved mennesker. For man kan ikke undgå at lære noget
om sig selv, om livet, når man bliver konfronteret med
sygdom og død.

Kl. 14.30 Kaffe og afslutning

Praktiske oplysninger
Hvad koster det at deltage?

Deltagerpris kr. 500,-. Prisen inkluderer måltider og kaffe/kage.
Øl, vand og vin kan købes.

Hvordan melder man sig til?

Tilmelding sker ved betaling senest 31. maj.

Hvordan betaler man?

Ved bankoverførsel til Højskoleforeningens konto. Skriv navn og
oplysninger ved at trykke på feltet ”Meddelelse til modtager”.
 Reg. 9570 konto 11844294
eller kontant betaling hos:






Grøndalskirkens kontor
Provst Finn Vejlgaard, Hyltebjerg Kirke
Sognepræst Birthe Schiøler
Københavns Højskoleforening
Se også www.koehoe.dk

Hvilke oplysninger har vi brug for?
Ved tilmelding oplyses:
 Navn
 Adresse
 Postnummer og by

 Mailadresse
 Telefon/mobil

T:
T:
T:
T:

3879
3871
3871
3258

0311
6132
6882
9323

