Hvem møder du?
Højskolelærer Lene Kirkegaard, Esbjerg
Fhv. forstander m.m. Jesper Moesbøl, Aarhus
Tidl. minister, Anke Spoorendonk, Flensborg
Forfatter og foredragsholder Erik Lindsøe, Sorø
Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Odense
Revydirektør, forfatter m.m. Leif Fabrius, Esbjerg
Klaverakkompagnement Helle Blinkenberg, Fønns

Program:
Tirsdag den 17. september.
08.30 Morgenkaffe og et rundstykke.
Kl. 9.00 Morgensang ved Niels Ole Frederiksen og pianist Helle Blinkenberg, Føns
09.45: ”Ankers Danmarkshistorie - tidsepoke og vejen til velfærdsstaten” Danmark har været kendetegnet ved et stort
antal folkelige bevægelser med udgangspunkt i vidt forskellige politiske grundholdninger, men med det til fælles at de
rummede ideer om sammenhold og mulighed for at ytre sig i et demokratisk samfund. Er der mon politiske ledere i dag, der
kigger sig tilbage over skulderen for at se om alle er med.
v/Højskolelærer, cand. pæd. Lene Kirkegaard, Gjesing
Kl. 11.45 – 12.15 Pause – øl og vand kan købes medens frokostbordet klargøres.
Kl. 12.15 – 13.00 Frokost
Kl. 13.15: ”En ”opsang” fra Højskolesangbogen” Vi skal synge både traditionelle og nye højskolesange, og sangen
kommer ikke til at stå alene, for de enkelte sange belyses historisk og eksistentielt. Målet er både at sætte sangene ind i den
kulturtradition, vi er en del af og at skabe godt humør.
v/Tidl. højskoleforstander og undervisningsinspektør i Undervisningsministeriets afd. for Folkehøjskoler Jesper
Moesbøl, Aarhus
Kl. 15.00 Kaffe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag den 18. september.
Kl. 08.30 Morgenkaffe og et rundstykke.
Kl. 09.00 Morgensang ved Niels Ole Frederiksen.
Kl. 09.45: “SSW og Det danske Mindretals fremtid” 2012-2017 var foredragsholderen minister for justits, kultur og
Europa i den slesvig-holstenske delstatsregering i Kiel under socialdemokratisk ledelse. Anke Spoorendonk skal fortælle om
denne ministerperiode for mindretallet og mindretalles fremtid.
v/Fhv. minister og landsdagsmedlem i Kiel Anke Spoorendonk, Flensborg
Kl. 11.45 – 12.15 Pause – øl og vand kan købes medens frokostbordet klargøres.
Kl. 12.15 – 13.00 Frokost
Kl. 13.15: ”Til kamp mod dødbideriet” I foredraget nyfortolkes og aktualiseres N.S.F. Grundtvig ind i en moderne
dagsorden med kulturmøde og globalisering, demokratisk underskud og medielede – alt det, som kan tage pusten
fra os.
v/Forfatter og foredragsholder Erik Lindsøe, Sorø
Kl. 15.00 Kaffe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Torsdag den 19. september.
Kl. 08.30 Morgenkaffe og et rundstykke.
Kl. 09.00 Morgensang ved Niels Ole Frederiksen
Kl. 09.45: ”Udkanternes Danmarkskort!” Betydelige dele af Danmark betragtes i dag som ’udkanter’, altså udviklingssvage
områder, fordi den såkaldte urbanisering er tidens absolutte hovedtendens. Unge vandrer i stadig større omfang mod byerne,
hvor de uddanner sig og slår sig ned. Man kan sætte sig ned og jamre i et væk over denne udvikling (eller afvikling), men man
kan også betragte det som en mulighed for at gentænke de vilkår, vi lever under. Det sker i en form, hvor humor og ironi
inddrages.
v/Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Odense.
Kl. 11.45 – 12.15 Pause
Kl. 12.30 – Stort ”ta-selv” bord.
Kl. 13. 45 ”En sund sjæl i et sølle skrog” ” En sund sjæl i et sundt legeme”, hedder det, og det er selvfølgelig idealet, men vi
kommer ikke uden om at kroppen med alderen pålægger os visse begrænsninger. Det er selvfølgelig irriterende, men et
uundgåeligt livsvilkår, hvis man ellers er så heldig at blive gammel nok. Der findes ingen medicin imod det … og dog!! Et
positivt livssyn og en sund humoristisk sans er i hvert fald en glimrende modgift, når tidens tand gnaver løs, og det er den
modgift Fabricius forsøger at sprøjte ind i sine sagesløse tilhørere.
v/Revydirektør, tekstforfatter og skuespiller Leif Fabricius, Esbjerg
Kl. 14.45 Kaffebord
Kl. 15.15 Afslutning og fællessang.

