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Sammenhæng

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. 

Max. 4 billetter pr. køb. 
Spørgsmål vedr. billetsalget rettes til Åge Møllebjerg, tlf. 61 27 41 78.  
Billetten refunderes kun i tilfælde af, at arrangøren aflyser. 

SBO Grafisk ApS - Støvring • Tlf. 99 86 23 00

MIDTHIMMERLANDS 
KIRKEHØJSKOLE
AARESTRUP OG HAVERSLEVTema i 2023: Sammenhæng

Sæsonens 6 højskoleformiddage belyser temaet på forskellig vis med afsæt i  
litteraturen, historien, samfundsdebatten, filosofien, kunsten, forskningen,  
naturvidenskaben og musikken.

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:  8.2. - 8.3. - 19.4. - 6.9. - 4.10. - 8.11. 2023.

Tilmelding:   Billetsalget åbner mandag d. 24. oktober kl. 12.00. 
 Billet til alle 6 højskoleformiddage inkl. formiddagskaffe og evt. frokost 
 købes på www.kultunaut.dk (billetsystem Place2book). 

Frokost: 3 stk. smørrebrød + 1 øl/vand. Skal tilkøbes sammen med billetten. 

Pris: Der udbydes to billettyper: 
 Billet A: 6 højskoleformiddage inkl. formiddagskaffe: 475 kr.  
 Billet B: 6 højskoleformiddage inkl. formiddagskaffe og frokost: 955 kr. 

Arrangør:   Aarestrup og Haverslev kirker. Organist Anette Kjær.

Højskoleformiddagens forløb:
Kl.    9.00  - 10.00:   Morgensang i Haverslev / 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 2023:
Forår:  Lise Andersen, Moritz Schramm, Ole Raakjær. 
Efterår:  Johs. Nørregaard Frandsen, Simona Zetterberg-Nielsen,  
 Anders Leth Damgaard.

Link til billetkøb findes på  
kirkernes hjemmeside eller via denne QR-kode:



EFTERÅR 2023FORÅR 2023
Onsdag d. 6. september  
Aarestrup kirke og Aarestrup forsamlingshus 

H.C. Andersen og livsrejsen

Johs. Nørregaard Frandsen, professor emeritus ved SDU,  
tidl. leder af H.C. Andersen Centret, Ridder af Dannebrog 

Onsdag d. 8. februar
Haverslev kirke og Sognets Hus i Haverslev 

Fra isbjerge til landet, hvor kvinder tygger qat

Lise Andersen, forfatter

Rejsen udgør et særligt motiv og en drivkraft i H.C. Andersens forfatterskab. Det er ikke bare den fysiske 
bevægelse gennem lande og landskaber, men bevægelsen gennem livet, kunsten, kristendommen og 
naturen, der er rejsen for Andersen. Med eksempler både fra eventyrene og andre dele af forfatter- 
skabet vises, hvor fantastisk H.C. Andersen arbejder med inspirationer fra kristendom, naturvidenskab, 
folketro, natur og livshistorie. Johs. Nørregaard Frandsen vil også skildre, hvordan Andersen nåede frem 
til sine geniale ”små historier”, som han selv kaldte sine eventyr. Johs. Nørregaard Frandsen har skrevet 
en række bøger om H.C. Andersen, senest “H.C. Andersen og rejsen”.

Lise Andersen debuterede som forfatter i 1991. Hun skriver mest for voksne men har også skrevet 
børnebøger og bøger for unge. Udover romaner har hun udgivet noveller og digte. Hun vil fortælle 
om sit forfatterskab og om de arbejdsophold som sundhedsplejerske i udlandet, der senere har været 
inspiration til nogle af bøgerne. 
Lise Andersen vil i sit foredrag lægge vægten på de anmelderroste bøger om Nuka og Arsuk fra Grøn-
land, hvoraf den sidste i trilogien ’Når snefnug danser’ udkom i 2021.

Onsdag d. 4. oktober   
Haverslev kirke og Sognets Hus i Haverslev 

Fiktion i sammenhæng 

Simona Zetterberg-Nielsen, lektor i nordisk sprog og litteratur, 
Aarhus Universitet

Fiktion er afhængig af, hvilke sammenhænge, vi forstår det i. Det gælder både historisk set og i konkrete 
hverdagssituationer. I hverdagen har vi brug for en kontekst for at vide, om noget skal forstås som opfun-
det, sandt, løgn eller noget fjerde. Historisk set har fiktion været afhængig af et klart begreb om fakta. Når 
vi i dag bliver bombarderet med ”fake news” og er udfordret i vores stillingtagen til, om noget er sandt 
eller ej, er det et symptom på, at vores faste kategorier om fakta og fiktion er under pres. 
Foredraget vil både tage en nutidig og en historisk vinkel på, hvordan fiktion påvirker os, ikke bare som 
underholdning, men som videns-, opinions- og fællesskabsdannede fænomen.

Onsdag d. 8. marts 
Aarestrup kirke og Aarestrup forsamlingshus 

Pulsen på det aktuelle Tyskland 

Moritz Schramm, lektor på Syddansk Universitet,  
forfatter og foredragsholder

Moritz Schramm tager pulsen på de aktuelle udfordringer i Tyskland og giver et blik bag om den aktu-
elle udvikling ved at trække linjer tilbage i historien. Det historiske blik viser ikke mindst, hvorfor vi ofte 
fejltolker Tyskland, hvis vi læser landet udelukkende med danske briller. Hvor de politiske konflikter 
tidligere har været domineret af de politiske yderfløje, foregår den politiske kamp i dagens Tyskland 
på midten. 
Foredraget ligger i forlængelse af Moritz Schramms anmelderroste bog ”Kampen om midten. Tysk 
politik i det 21. århundrede”. Moritz Schramm trækker desuden på sin personlige familiehistorie, som 
blandt andet er fortalt til journalisten Adam Holm i DR2-dokumentarfilmen ”Min morfar, Hitlers ven”.

Onsdag d. 8. november
Aarestrup kirke og Aarestrup forsamlingshus 

Verden i rav. Et vindue til fortiden 

Anders Leth Damgaard, uddannet lærer,  
autodidakt rav-forsker og formand for Den Danske Ravklub

Onsdag d. 19. april  
Haverslev kirke og Sognets Hus i Haverslev 

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet er svært?

Ole Raakjær, tidligere sogne- og hospicepræst

Rav er et forunderligt og næsten magisk materiale. Der findes over 150 forskellige typer af rav i verden, 
og hver type agerer som en portal tilbage i tiden - et vindue til fortiden, hvorigennem vi kan se et øje-
blik fra jordens fjerne fortid fastfrosset i 3D. Ravets rolle i forståelsen af livets udvikling er dybt under-
vurderet hos den brede befolkning. 
Gennem dette foredrag får tilhørerne en nuanceret indsigt, i hvorfor dette materiale er så fantastisk og 
vil med egne øjne kunne se, hvordan livet har set ud på jorden for mange millioner af år siden. 
Anders Leth Damgaards arbejde har affødt fund af flere nye arter, videnskabelige artikler og samar-
bejde med forsknings- og formidlingsinstitutioner, bl.a. Tirpitz og Natural History Museum, London. 

Ole Raakjær, der har været ansat på Hospice i Aalborg i over 20 år, vil give et bud på, hvordan vi bedst 
hjælper hinanden, når vi rammes af alvorlig sygdom og tab. 
Han vil i foredraget beskæftige sig med spørgsmål som: Er sorg sygdom eller sundhed? Hvordan trøster 
vi de utrøstelige? Hvad er mest hjælpsomt for den sørgende? Hvordan bliver den svære samtale min-
dre svær?
Sorg er ikke en tunnel, man skal igennem, men et landskab, man skal leve i og med. 
Sorgen er ikke et problem, der har en løsning og en afslutning.


