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Kursus 11

7 dage

14.3. - 20.3.2021

HVAD
ER MENINGEN?

UDFLUGT
Aarhusbydelen Gellerup

MEDVIRKENDE
• Bertel Haarder, folketingsmedlem og tidl. minister
• Iben Krogsdal, ph.d. i religionsvidenskab,
forfatter og salmedigter
• Andreas Gadegaard,
domprovst ved Vor Fue Kirke, København
• Nils Malmros, filminstruktør
• Eva Marie Bach, fhv. højskoleforstander
• Kirsten Jacobsen, journalist og forfatter
• Helle Juhl, forfatter
• Arne Rolighed, tidl. direktør
for Kræftens Bekæmpelse og sundhedsminister
• Hans Jørgen Schanz, idehistoriker, tidl. professor
• Andreas Kamm, tidl. generalsekretær
for Dansk Flygtningehjælp
• Birte Bjørn Braunstein, pianist
• Helle Erdmann Frantzen, cand.mag., historiefortæller
• Steen Jørgensen, cand.phil., organist
• Kristian Lauridsen, ingeniør
• Ole Jensen, professor emeritus, dr.teol.,
fhv. rektor og højskoleforstander

KURSUSLEDER
• Aage Augustinus, tidl. højskoleforstander
• Jørgen Koldbæk, journalist
og tidl. direktør i Skandinavisk Film Kompagni

PRISER
Kr. 5.350,Rabat: 400 kr. pr. person ved enkeltværelse uden
havudsigt eller i delt dobbeltværelse med havkig.

Rude Strand Højskole l Kystvejen 114 l 8300 Odder
Tlf. 86 55 89 44 l info@rudestrandhojskole.dk
www.rudestrandhojskole.dk

”Livet er som at køre på cykel. For at holde balancen
skal man holde sig i bevægelse”. Sådan sagde fysikeren, tænkeren og geniet Albert Einstein, og med det som
inspiration styrer vi på dette kursus nysgerrigt frem mod
nogle af livets store spørgsmål: Hvad går tilværelsen ud
på, hvorfor vælger vi, som vi gør, og er der en dybere
mening med det hele?
I løbet af ugen får vi besøg af engagerede foredragsholdere, som med afsæt i egne holdninger og oplevelser
fortæller, hvilket livssyn der har formet dem, og hvilke erfaringer de har gjort undervejs. Vi får rig lejlighed til at stille
spørgsmål og diskutere – og til selv at bidrage med egne
overvejelser om, hvad der giver livet indhold og fylde.
Kurset byder på masser af det, vi kalder anvendt livsfilosofi – en forårsuge hvor vi holder os i balance og
bevægelse med inspiration, fortællinger, sange, samvær,
fællesskab og højt til loftet.
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SØNDAG DEN 14 MARTS

MANDAG DEN 15. MARTS

Kl. 14-15 Ankomst og indkvartering.
Kaffe, te og boller.

Kl. 10.00 ”Da Danmark blev moderne
- en fortælling fra et Danmark i opbrud”
v/ Aage Augustinus

Kl. 15.45 Præsentation og intro til kurset
Kl. 19.30 ”Babettes Gæstebud
– en musikalsk fortælling”
v/ Helle Erdmann Frantzen og Steen Jørgensen.

Kl. 14.00 ”Kultur, kamp og kærlighed”
v/ Bertel Haarder
I mere end 40 år har Bertel Haarder været med til
at præge udviklingen og
stået i første række – som
medlem af Folketinget og
Europaparlamentet og
som den længst siddende
danske minister. Det har
været et liv med mange
valg og fravalg, præget af
– som han selv formulerer
det – ”kultur, kamp og kærlighed”.

Foto: Steen Brogaard

I 14 år laver Babette øllebrød og klipfisk til to fromme
provstedøtre i Berlevåg. Hvad søstrene ikke ved er, at
Babette har været køkkenchef på den fineste restaurant
i Paris. En dag vinder hun hovedgevinsten i det franske
lotteri, og hun bruger alle pengene på at tilberede et
guddommeligt måltid til søstrene og deres lille menighed
i Berlevåg. Et måltid, der får englene til at synge, og hvor
kærligheden og lykken vokser frem, efterhånden som
retterne glider ned.
Karen Blixen skrev »Babettes gæstebud« for over 60 år
siden. Selve fortællingen foregår for 140 år siden, men
de temaer, Karen Blixen har skrevet ind i fortællingen, er
evigt gyldige og kan stadig berige os.

Aage Augustinus fortæller om det grundtvigske Danmarks møde med Georg Brandes og det moderne
gennembrud med dets fokus på ateismen, kvinden,
erotikken og naturen. Hovedpersonerne er præsten
Waldemar Brücker og præsten og forfatteren Jakob
Knudsen, der i 1880’erne og 90’erne gik ind i kampen.
En kamp, der delte og endnu deler de ideologiske vande
i den danske offentlighed.

Kl. 19.30 ”Mod og mening” v/ Iben Krogsdal
Med en baggrund som
billedkunstner, forfatter,
salmedigter og en ph.d.
i religionsvidenskab har
Iben Krogsdal udforsket og
skildret danskernes tro, spiritualitet og livsopfattelser.
Hun samler det hele i en
fortælling om salmer, sang,
mod og mening.
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TIRSDAG DEN 16. MARTS

ONSDAG DEN 17. MARTS

Kl. 10.00 ”Tro mod politik” v/ Anders Gadegaard
Anders Gadegaard tager
udgangspunkt i sin bog
”Tro mod politik” og vil
redegøre for sin opfattelse af de tre begreber tro,
mod og politik og forholdet
imellem dem. Foredraget vil endvidere have tre
anliggender: 1. at påvise
kristendommens mulighed
for at bidrage til samfundets
værdidannelse, 2. at opgradere respekten for den
politiske diskurs, og 3. at gøre op med tendensen blandt
teologer i Danmark til at reducere den kristne forkyndelse til ren eksistens-tale.

Kl. 10.00 ”Tæt på virkeligheden”
v/ Kirsten Jacobsen
Journalisten og forfatteren
Kirsten Jacobsen har i en
lang række bøger skildret
nogle af landets mest
markante erhvervsfolk,
kunstnere og politikere – fra
Mærsk McKinney-Møller
til Lars von Trier og Lars
Løkke Rasmussen. Hun
kommer i sit arbejde tæt på
de mennesker, hun portrætterer - og deres virkelighed.

Kl. 14.00 ”Sorg og glæde” v/ Nils Malmros
Instruktøren Nils Malmros
har i de fleste af sine film
taget udgangspunkt i sit
eget barne- og ungdomsliv.
I ”Sorg og glæde” skildrer han - også inspireret
af egne erfaringer - den
gensidige og modne kærlighed mellem voksne. Det
fortæller han om, inden vi
sammen med ham ser filmen i Odder Bio.

Kl. 19.30 Samtalesalon v/ Eva Marie Bach
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Foto: Heine Pedersen
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Kl. 14.00 ”Livet på godt og ondt” v/ Ole Jensen
Det onde er her. At leve
gør ondt. Alligevel elsker vi
livet. Så hvad i alverden er
meningen? Ole Jensen vil
give sit bud på, hvad han
tænker ved det, og hvad
han tror.

Kl. 19.30 ”Barndom på landet”
Helle Juhl i samtale med Arne Rolighed
Helle Juhl har i bogen
”Barndom på Landet” interviewet 10 personer, der
voksede op på landet efter
krigen – med klatvask og
kakkelovne. Hvordan fandt
de meningen, da Danmark
blev et moderne samfund?
Det taler hun om med Arne
Rolighed, der var landbobarn på Mors og endte
som akademiker, direktør
og minister.
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TORSDAG DEN 18. MARTS

FREDAG DEN 19. MARTS

Kl. 09.00 Heldagsudflugt til Gellerup

Kl. 10.00 ”At tænke uden gelænder”
v/ Hans-Jørgen Schanz
Idehistorikeren, tidl. professor Hans-Jørgen Schanz,
introducerer den tysk-amerikanske filosof Hannah
Arendt, der var en af det
20. århundredes mest originale tænkere. I sit foredrag
præsenterer han hendes
syn på bl.a. totalitarisme,
ondskabens banalitet, frihed – og hvad det vil sige at
tænke.

v/ Kristian Lauridsen
Vi tager til Aarhusbydelen Gellerup, hvor forskellige
livsformer, religioner og nationaliteter mødes i en dagligdag med udfordringer på godt og ondt. Bydelen har
de seneste år gennemgået en omfattende renovering.
Ingeniør Kristian Lauridsen vil fortæller om tankerne bag
’det nye Gellerup’. Der bor som bekendt mange nydanskere i området (fordelt på omkring 80 nationaliteter).
Ca. 80% af beboerne er indvandrere og efterkommere
fra ikke-vestlige lande. Vi vil besøge Grimhøj Moskeen
samt høre om Gellerup Højskole, en ny højskole, der er
ved at se dagens lys. Tanken er, at en ny-tolkning af den
klassiske danske grundtvigske folkehøjskole placeret
midt i Gellerup vil kunne noget helt særligt.
Turledere: Jørgen Koldbæk og Aage Augustinus.

Kl. 14.00 ”Den store udfordring” v/ Andreas Kamm
Gennem næsten 20 år
var Andreas Kamm generalsekretær i Dansk
Flygtningehjælp og oplevede på nærmeste hold
resultaterne af talrige kriser
rundt i verden. På den baggrund giver han et billede
af flygtninge-problematikken set fra en humanitær
synsvinkel. Spørgsmålet er:
Hvad skal vi som mennesker gøre?
Kl. 17.45 Hvidvin i dagligstuen.
Herefter afslutningsmiddag og musikalsk underholdning.

LØRDAG DEN 20. MARTS
Kl. 9.00

Morgensamling.
Herefter afrejse.

Kl. 19.30 Fællessang fra Højskolesangbogen
v/ Birte Braunstein og Aage Augustinus.
På rundtur i den nye Højskolesangbog. 136 sange er
udgået og 150 nye er kommet til. Vi vil synge nogle af de
nye og nogle af de gode gamle. Hvorfor har nogle sange
været med i samtlige 19. udgaver siden den første Højskolesangbog så dagens lys i 1894? Hvorfor er andre
sange kun med i en enkelt udgave? Hvad er opskriften
på en folkelig sang? Hvorfor er nogle sange ikke gode
nok til at komme med, selv om de er populære?
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