
PROGRAM 2022
Det usynlige

MIDTHIMMERLANDS KIRKEHØJSKOLE

- henvender sig til alle interesserede i det himmerlandske.
Det er vort ønske gennem et indholdsrigt og givende samvær at bringe 

livsoplysende emner i spil gennem foredrag og fællessang. 

Tema i 2022: Det usynlige
Sæsonens 6 højskoleformiddage belyser temaet på forskellig vis med afsæt i historien, 
samfundsdebatten, kunsten, litteraturen, forskningen, musikken og filosofien.

Tid og sted: 6 onsdage kl. 9.00-12.00 på skift i 
 Haverslev (kirken og Sognets Hus i Haverslev).  
 Aarestrup (kirken og Aarestrup forsamlingshus).
 
Datoer:  2.2.  - 2.3.  - 6.4.  - 14.9. - 12.10.  - 9.11.2022.
 
Tilmelding:   Billetsalget åbner mandag d. 15. november kl. 12.00.
 Billet til alle 6 gange købes på www.himmerlandsbilletten.dk 
 Ved henvendelse til personalet på bibliotekerne i Støvring, Nørager og  
 Skørping kan man få hjælp til at købe billet via himmerlandsbillet.dk 
 Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning.

Frokost: Kan bestilles senest mandag før de enkelte højskoleformiddage. 
 Skriv eller ring: anettekjaer2@live.dk / 29 92 71 22.
 Pris: 70 kr. (3 stk. smørrebrød + 1 øl/vand), der betales i forbindelse  
 med frokosten. Kontant eller MobilePay.
  
Arrangør:   Aarestrup og Haverslev kirker.
 Organist Anette Kjær.
   
Pris:  6 højskoleformiddage inkl. formiddagskaffe: 450 kr. 
 
Højskoleformiddagens forløb:
Kl.   9.00 -10.00:    Morgensang i Haverslev kirke / Aarestrup kirke ved Anette Kjær.
  Formiddagskaffe i Sognets Hus / Aarestrup forsamlingshus.
Kl. 10.00 -12.00:  Foredrag.
Kl. 12.00 -13.00:  Mulighed for frokost.
 
Foredragsholdere i 2022:
Forår:  Poul Duedahl, Eva Tind, Gert Tinggaard Svendsen.
Efterår:  Anne Odgaard Eyermann, David Bugge, Henrik Bækgaard.
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EFTERÅR 2022FORÅR 2022
Onsdag d. 14. september  
Aarestrup kirke og Aarestrup forsamlingshus 

19. udgave af højskolesangbogen

Anne Odgård Eyermann, sanger, sangskriver og medlem af  
redaktionsudvalget af den 19. udgave af Højskolesangbogen

Onsdag d. 2. februar 
Haverslev kirke og Sognets Hus i Haverslev 

Danmarkshistorien på vrangen

Poul Duedahl, professor i historie,  
Aalborg Universitet

Alle udgaver af Højskolesangbogen har deres særkende. Det gælder naturligvis også den nye 19. ud-
gave, som både er en fortsættelse af traditionen og en fornyelse, farvet af samtiden. Anne Odgård 
Eyermann vil med afsæt i sangene pege på nye retninger i Højskolesangbogen og fortælle om udvalgets 
overvejelser i forbindelse med udvælgelsen. 
Undervejs synges både velkendte og nye sange, ledsaget af fortællinger, fortolkninger og facts knyttet 
til de udvalgte sange.

Et foredrag om de menneskelige vildfarelsers historie, om eksperimenter der gik galt, kampe der blev 
tabt og ideer som ingen længere abonnerer på. Fortællinger, som kan være svære at få øje på, og 
som understreger den gamle sandhed om, at det som regel er sejrherren, der skriver historien. Tag 
med på en rejse tilbage til en eksotisk tid – 1800-tallet – og stift bekendtskab med den sidste hofnar 
på Augustenborg Slot, præstedatteren fra Fredericia som skiftede køn og blev sæbefabrikant, en sort 
plantageslave som gik i land på Skagens Gren flere år efter slavetransporternes ophør – og andre af 
danmarkshistoriens fraklip. 

Onsdag d. 12. oktober  
Haverslev kirke og Sognets Hus i Haverslev 

Forløsning under narkose  
- Karen Blixens tvetydige forhold til kristendommen

David Bugge, lektor i teologi ved Aarhus Universitet
Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en interessant dobbelthed. Store dele af hen-
des forfatterskab kan læses som ét langt opgør med kristendommen, sådan som hun mente at finde 
den repræsenteret hos Martin A. Hansen og kredsen omkring tidsskriftet Heretica. De savnede i  
Blixens øjne sansen for det magiske og det erotiske og reducerede ifølge hende fejlagtigt frelsen til en 
”forløsning under narkose”, hvor der ikke forudsættes nogen indsats fra det menneskes side, der skal 
frelses.
Det interessante er imidlertid, at vi i andre fortællinger af Blixen finder en positiv fremstilling af netop 
den uendelige, betingelsesløse guddommelige nåde, der intet forlanger af os, men ”deklarerer almin-
delig amnesti”.

Onsdag d. 2. marts 
Aarestrup kirke og Aarestrup forsamlingshus 

Kvinden der samlede verden 

Eva Tind, forfatter

Eva Tind fortæller om sin anmelderroste, biografiske roman om den danske zoolog Marie Hammer 
(1907-2002), der igennem 40 år rejser jorden rundt ene kvinde med ét formål: Hun vil bevise, at 
verdens kontinenter på et tidspunkt har været forenet. Marie Hammer er med på Knud Rasmussens 
7. Thule-ekspedition i 1932 og doktordisputatsen skriver hun som ulønnet forsker hjemme fra køk-
kenbordet med fire børn omkring sig. Først 30 år efter sin første ekspedition ændrer Marie Hammer 
verdenshistorien. I kraft af sine vedholdende bestræbelser lykkes det hende at samle verden, men 
samtidig må hun erkende, at familien i hendes fravær har slået sprækker.

Onsdag d. 9. november 
Aarestrup kirke og Aarestrup forsamlingshus 

Filosofisk hjælpekit til tilværelsen 
- store tænkere med forstand på liv og eksistens

Henrik Bækgaard, cand.theol. Tidl. sognepræst og seminarielektor

Onsdag d. 6. april 
Haverslev kirke og Sognets Hus i Haverslev 

Tillid eller kontrol?

Gert Tinggaard Svendsen, professor i statskundskab,  
Aarhus Universitet

Historiens store tænkere beskæftigede sig med de evigt aktuelle eksistentielle forhold; kærlighed og 
had, glæde og sorg, mening og meningsløshed, tro og fortvivlelse, fællesskab og ensomhed, værdi og 
værdiløshed, forunderlighed og ligegyldighed, det gode og det onde og meget mere af alt det, som 
mennesker til alle tider har erfaret.  
Selvom de store tænkere for længst er døde og borte er deres tanker stadig aktuelle. Livet er uophørligt 
aktuelt, og det er store tanker om det også.  

Danmark er, efterfulgt af de øvrige nordiske lande, verdensmester i social tillid. Social tillid er det 
nordiske guld, som skaber rigdom og samtidig er forudsætningen for det nordiske velfærdssamfund, 
vi kender i dag. 
Organisering og ledelse bygger på nordens unikke tillidskultur og giver en konkurrencefordel i det ny 
årtusind. 
Rødderne til verdensrekorden i social tillid spores tilbage til tidlig statsdannelse i vikingetiden, prote- 
stantisme samt tidlig og effektiv korruptionsbekæmpelse. Fremtidige udfordringer er at holde korrup-
tionen i ave, sikre civilsamfundet og de frivillige gode vilkår, samt undgå stigende snyd og køren-på-fri- 
hjul. Hvis ikke, risikerer vi modsat mere topstyring og magtcentralisering i et fremtidigt kontrolsamfund.


