
En én-dags konference, der satte 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

Rude Strand Prisen 2018
Rude Strand Prisen gives til:
»En person, forening, organisation eller
virksomhed, som i tale, skrift eller hand-
ling har kæmpet for dannelse, ordent-
lighed, respekt og tolerance og dermed
stimuleret vores lyst til at tage aktivt
medansvar for demokratiet i Danmark.«

Prisen kan ikke søges. Den uddeles af
initiativgruppen bag Seniorakademiet
Rude Strand.
     Kultur- og kirkeminister Mette Bock
overrakte prisen til dens første modta-
ger, tidligere biskop i Aarhus, Kjeld Holm.

Workshops og debat

Seniorakademiet Rude Strand 2018
Liv og lyst: Højskole og seniorlivBesøg af kultur- og kirkeminister Mette Bock

- Vi har meget at være glade for: civilsamfundet og højskoletraditionen, som
der er tanker om at få på Unescos Verdensarvliste for immateriel kulturarv. Men
det er rigtig svært at forklare andre lande om denne skoleform, der ikke drejer
sig om at uddanne nogen til noget konkret med eksaminer osv., konstaterede
kultur- og kirkeminister Mette Bock i sin tale til Seniorakademiet.

Her afviste hun også kritik af sit forslag om, at
yderligere tre højskoler skal kunne tilbyde korte
kurser til seniorer: 
    - Fra højskoleverdenen har jeg hørt kritik af, at
det ikke har sigte på generationsmøde. Men spørgs-
målet er, om det egentlig finder sted i dag? Desuden
har jeg hørt fhv. højskoleforstandere sige, at de vil
have lov til at være sammen med nogen på deres
egen alder og drøfte ting, der vedrører dem.
    - Der kommer 250.000 flere seniorer, så det er
der plads til både generationsmøder på højskoler
og lidt flere seniorhøjskoler, sagde Mette Bock.

Motivationen for Kjeld Holm som den første modtager af Rude Strand Prisen:
»Gennem et langt og engageret liv har Kjeld Holm båret frisindets fane højt og
synligt - som en forkæmper for tolerance, dialog og medmenneskelig forståelse.
Han har fra sin platform af etik og ordentlighed bidraget til den demokratiske debat
og inspireret andre til at gøre det samme - uanset om han politisk og holdnings-
mæssigt var enige med dem. 
     Og på trods af modgang undervejs har han stået fast på sin loyalitet mod pejle -
mærkerne i sit liv: Kristendommen og fodboldklubben AGF.«

Rude Strand Prisen består af et værk af en kunst-
ner fra højskolens lokalområde og et kontant
beløb på 8300 kroner, der refererer til lokalom-
rådets postnummer. I år var værket en skulptur af
keramikeren Eva Pedersen.



Workshop B - Overgang fra job til seniorliv og samfundsengagement
Inspiratorer: Poul-Erik Tindbæk, Jette Lorenzen

Gruppens tre svar:

1.   Tænk på, hvad formålet er med seniorlivet = den sidste del af livet.
    Vi har mulighed for at forberede os til ungdoms- og arbejdslivet, det bør vi

også gøre ift. seniorlivet. Dog skal vi være opmærksomme på, at den fase
ikke altid er selvvalgt. Seniorlivet er ofte uovervejet og betragtes som fest
og ferie og uden overvejelser om, at man mister kolleger og et socialt liv.

2.  Anbefaler en glidende overgang: at kunne arbejde mindre, indtil man stop-
per helt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at arbejdet giver identitet.

3.  Frivilligt arbejde: En mulig-
hed for at putte indhold i
livet - for både at bidrage
med noget og have betyd-
ning for nogen.

    Dog tilføjet: Har man været
sløv i 40 år, bliver man så
aktiv, fordi man blive senior?

Workshop A - Højskoler og samfundsengagement
Inspirator: Aage Augustinus

Gruppens tre svar:

1.   Ud fra vinklen:
    ”Hvad vil de ældre hjælpe de unge med?”:
    Generationsalliancer - dele passion med de

unge - f. eks. lære fra sig om biavl.

2.  Vi skal kunne tale om vanskelige ting uden at
miste modet - uanset alder. F. eks. om klima-
spørgsmålet.

3.  Seniorer skal turde noget mere. 

Ift. korte højskolekurser efterlyste gruppen »mere aktivisme, mindre under-
holdning«.
   Dog skal man også huske på, at hovedparten af seniorerne har været i ar-
bejde i mange år.
   Gruppen foreslog også »swap-dage« mellem højskoler/seniorhøjskoler og
møder mellem lokale seniorer/lokale unge i højskolernes områder.

Workshop C - Dannelse og ordentlighed anno 2018
Inspirator: Niels Ole Frederiksen

Gruppen drøftede, men fik ikke defineret begrebet dannelse, men dog ind-
kredset det til ord som ”tillid”, ”ansvarlighed”, ”næstekærlighed”. Ud fra dette
så deltagerne følgende udfordringer:

*   Skal bedsteforældre opdrage børnebørn til ordentlighed?

*   Der er ikke tale om en én-vejs bevægelse: De unge kan være mere dannede
end de ældre, de kan vise sig at have mere plads til de ældre end omvendt.

*  Manglende respekt, f.
eks. i skolerne. Foræl-
dre holder med deres
egne børn frem for at
bakke lærerne op.

*  Tonen på de sociale
me dier. Dannelsen for-
svandt, da debatten gik
fra læserbreve til de
sociale medier.
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