Seniorakademiet Rude Strand 2018

Praktiske oplysninger
*

Konferencen inkluderer morgenkaffe ved indcheckning, pause-kaffe,
frokost og afslutningsdrinks med sandwich
Deltagelse og forplejning er gratis
Mulighed for indkvartering på Rude Strand Højskole fra fredag den 14.
september efter kl. 20. Pris: 300 kr. inkl. morgenmad og sengelinned

*
*

Tilmelding
*
*
*
*

Der er begrænset antal pladser.
Tilmelding sker derfor efter først-til-mølle princippet
Frist: senest 15. august 2018
Tilmelding skal ske pr. e-mail med oplysning om navn, adresse,
e-mailadresse, telefonnummer, evt. tilknytning til organisation, kommune m.v. - og om der ønskes overnatning
E-mailen sendes til: seniorakademiet@rudestrandhojskole.dk

For yderligere information kontakt tlf. 3073 8343

Med udsigt til Tunø og Samsø ligger Rude
Strand Højskole i et af Danmarks skønneste områder.
Skolen ejes af landsorganisationen Danske
Seniorer.
Flere end 2.000 seniorer deltager hvert år
i kurser om bl.a. samfundsforhold, livsﬁlosoﬁ, historie, litteratur, kultur, motion, sang,
dans og meget mere.
Højskolen er et frit og åbent mødested,
hvor livsglæde, berigende samvær og
evnen til at undre sig er det centrale.

man-fre kl. 10-13

Liv og lyst: Højskole og seniorliv
Livet er fyldt med muligheder - og med udfordringer. På både det personlige
og det politiske plan.
I en tid med globalisering, omvæltninger, klimakriser, disruption og folkevandringer udfordres den demokratiske nordiske samfundsmodel, som
bygger på lighed, tillid, ikke-voldelighed, fællesskab og folkeoplysning.
Højskolerne spillede en vigtig rolle, da modellen blev skabt.
Nu er der behov for, at højskolerne igen går i front og igangsætter initiativer, der opfordrer os til aktivt medborgerskab - med værdier som dannelse, uegennyttighed, ordentlighed, respekt, værdighed og bæredygtighed.
Hvordan skal det ske i praksis? Hvordan revitaliserer vi folkeoplysningen i
Grundtvigs ånd? Hvordan udnytter vi aktivt - i demokratiets tjeneste - den
kæmpemæssige bank af viden og erfaring, der er opsamlet hos den hurtigt
voksende gruppe af seniorer, som forlader arbejdsmarkedet?
Hvordan sikrer vi også fremtidens danskere en tilværelse i liv og lyst?
Disse spørgsmål tager vi fat på den 15. september på Rude Strand Højskole.
En én-dags konference, der sætter nyt lys på folkeoplysning,
demokrati, fællesskab og dannelse for aldersgruppen 60+
Tid:
Lørdag den 15. september 2018 kl. 9 - 17.30
Sted: Rude Strand Højskole, Kystvejen 114, 8300 Odder

Engagement og medborgerskab
Med inspirerende oplæg som optakt til workshops inviterer konferencen
til diskussion og overvejelser om højskolens aktuelle og potentielle betydning for samfundsengagement og medborgerskab i seniorlivet.
Deltagere
I konferencen deltager repræsentanter for bl.a. Folketinget, kommuner,
seniororganisationer, højskoler - og andre aktive samfundsdebattører.

Program
09.00-09.50 Ankomst, morgenkaffe/te og boller
10.00
Velkomst og fælles morgensang v. Helle Bak Holvad og
Carsten Holvad
10.10
Introduktion af dagens tema og program v. Jørgen Koldbæk
10.15-12.25
10.15
10.45

»Tager vi konsekvensen af vores frihed, vores selvforvaltning, kan vi kun ende
ét sted (...), at vi hver især skal handle, som om vi gik foran med et godt
eksempel, en rettesnor, en ledetråd, et forbillede, for alle andre. Vi skal altid
handle således, at det ville være godt, hvis alle handlede således.«
(Immanuel Kant)

11.15-11.30
11.30
12.00
12.25
12.30-13.30
13.30-14.40

»Kants knastørre tænkning, der ofte ses som en formel og regelbaseret
opskrift på, hvordan mennesker skal leve deres liv, er én lang hyldest til, at
folk skal undersøge verden selv, bestemme selv, ville selv, vælge selv, tænke
selv, tosse selv og gå løs på det hele selv.«
(Tor Nørretranders, ”Se frem - fra opløsningstid til oplysningstid”)

Initiativgruppen
Initiativgruppen bag Seniorakademiet Rude Strand 2018 består af tidl.
sundhedsminister og fhv. adm. direktør for Kræftens Bekæmpelse, Arne
Rolighed, fhv. direktør i Skandinavisk Film Kompagni, Jørgen Koldbæk, tidl.
højskoleforstandere Eva Marie Bach og Aage Augustinus, og højskoleforstanderne Helle Bak Holvad og Carsten Holvad, Rude Strand Højskole.
Samarbejdspartnere
Seniorakademiet Rude Strand 2018 er blevet til i et samarbejde med bl.a.
Rude Strand Højskole, VELUX FONDEN, Odder Kommune og Aarhus Kommune.
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14.40-15.00

Oplæg
* Folkeoplysning, højskole og samfundsengagerede seniorer v. Aage Augustinus
* Højskolernes mission i fremtiden v. Lisbeth Trinskjær,
fmd. for Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Pause
* Se frem - fra opløsningstid til oplysningstid v. forfatter
Tor Nørretranders
* Fra arbejdsliv til seniorliv v. direktør for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune, Hosea Dutschke
Afrunding og oplæg til workshops v. Jørgen Koldbæk
Frokost
Workshops
A. Højskoler og samfundsengagement.
Inspirator: Aage Augustinus
B. Overgang fra job til seniorliv og frivillig samfundsindsats.
Inspiratorer: Social iværksætter Poul-Erik Tindbæk,
en3karriere, og social- og sundhedsdirektør Jette Lorenzen, Odder Kommune
C. Dannelse og ordentlighed anno 2018.
Inspirator: fhv. højskoleforstander Niels Ole Frederiksen
Kaffe/te og kage

15.00 -15.55 Tilbagemelding fra workshops, diskussion, opsummering
og afrunding v. Arne Rolighed
16.00
16.30
16.40-17.30

Tale v/ kulturminister Mette Bock
Overrækkelse af Rude Strand Prisen 2018
Tak for i dag v. Jørgen Koldbæk
Fællessang v. Helle Bak Holvad og Carsten Holvad
Afskedsdrinks og sandwich
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