Tanker om
fremtiden
Vinterhøjskole
10. — 16. januar 2021

Tanker om fremtiden. På vinterhøjskolen skal vi høre og drøfte
mangfoldige bud på fremtiden, belyst ud fra alskens vinkler og
med blik på, hvordan historiske begivenheder og minder fra
fortiden er med til at forme fremtiden. Vi skal høre perspektiver
på det værdige liv, hverdagsliv og identitet. Vi bliver klogere på
Bibelens betydning i dag – og undres på, om vi mennesker kan
forbedre os. Hvordan kan kunsten, litteraturen, filosofien og
sangskatten fortælle os noget nyttigt om den fremtid, vi går i
møde? Deltag i berigende oplæg og samtaler.

Medvirkende. Jens Hestbech, Ove Kaj Pedersen,
Bertel Haarder, Tine Byrckel, Emilia van Hauen,
Andreas Kamm, Tine Damsholt, Maria Kjær Themsen, Morten Dyssel, Mikkel Thorup, Kaspar Kaum
Bonnén, Henrik Jensen, Sørine Gotfredsen og
Mette Sanggaard Schultz.
Kursustilrettelæggere.
Jens Hestbech og Morten Dyssel.
Ret til programændringer forbeholdes!

Dagsrytme
Kl. 8.00 - 9.00
Kl. 9.00 - 9.45
Kl. 10.00 - 12.00
Kl. 12.00 - 13.00
Kl. 14.30 - 16.30
Kl. 18.00 - 19.00
Kl. 19.30 - 21.30

Morgenmad
Morgensamling
Foredrag / Aktivitet
Frokost
Foredrag / Aktivitet
Middag
Aftenarrangement

Præsentation af foredrag
og foredragsholdere
Søndag den 10. januar 2021
Kl. 16.00 - 17.00

Ankomst og indkvartering
Kl. 19.30 - 21.30

Mogens Hemmingsen & Jens Hestbech: Introduktion

Ove Kaj Pedersen er
professor emeritus i kom
parativ politisk økonomi
ved CBS.

Mandag den 11. januar 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Ove Kaj Pedersen: Hvad kommer efter konkurrence
staten?
I de sidste ti år er der sket utrolig meget, internationalt og
nationalt: Den globale økonomi har ændret sig, der synes at
foregå en handelskrig mellem USA, Kina og EU – og klimaet er
kommet på den politiske dagsorden; sundhedskrisen og den
medfølgende økonomiske er varme emner. I lyset af alt dette
og mere til: Har ’konkurrencestaten’ en fremtid, eller er den
allerede blevet overhalet af historiske begivenheder?
Kl. 14.30 - 16.30

Bertel Haarder: Et fremtidsperspektiv på dansk politik
”Erfaren mand er god at gæste”, og det gælder i særdeleshed
Bertel Haarder, der med baggrund i mange år på Christiansborg vil tale om sin opfattelse af, hvor ”vi” er i dag, hvor ”vi” er
på vej hen, og hvor ”vi” burde være på vej hen. Han vil bl.a. tale
om det nationale og det religiøse som åndskræfter, nutidens
politikere og kulturfolk har svært ved at håndtere.

Bertel Haarder er MF for
Venstre og bestyrelsesformand for Det Kongelige
Teater.

Kl. 19.30 - 21.30

Sangaften med Liselunds musiklærer
Tirsdag den 12. januar 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Tine Byrckel: Identitetspolitik på godt og ondt
Identitetspolitik bliver kritiseret for at være en udfordring
af universelle menneskerettigheder og bestræbelsen på
at behandle alle mennesker lige. Foredraget kaster et filosofisk og psykoanalytisk blik på, hvad identitet er, i hvilken
grad identitetspolitik er nødvendig, kan afskaffes eller måske
altid er betingelsen for politisk arbejde.

Tine Byrckel er filosof,
psykoanalytiker og over
sætter. Skribent for Politiken.

Kl. 14.30 - 16.30

Emilia van Hauen: De unge generationer – forstå og skab
broen til dem
De unge generationer har i dag flere muligheder end nogensinde før for at realisere alle deres evner – og er samtidig mere
udfordrede på deres psykiske velbefindende. Og nej, det er
ikke, fordi de er sarte; det er deres vilkår, der har ændret sig
helt grundlæggende. De er drevet af mening, formål, frihed,
fællesskaber, har et tolerant forhold til køn, lever gerne som
digitale nomader – og det vigtigste for dem er at have en
LIVS-karriere. I mit foredrag fortæller jeg om, hvad der driver
dem, og hvordan vi bedre kan forstå dem.

Emilia van Hauen er
kultursociolog, forfatter,
foredragsholder og
strategisk rådgiver.

Kl. 19.30 - 21.30

Andreas Kamm: Hvad er et værdigt liv?
Ordet værdighed bruges i mange debatter. Det er et plusord,
som næsten ingen modsiger. Derfor er det velegnet både som
argument og som udtryk for en holdning. Et værdigt liv ønsker
vi både for os selv og andre. Men hvad er i grunden et værdigt
liv? Er værdighed forbundet med selvbestemmelse? Er det
uværdigt at være afhængig af andre? I foredraget reflekteres
der over disse spørgsmål.

Andreas Kamm er forhenværende generalsekretær
for Dansk Flygtningehjælp
og formand for Rådet for
Menneskerettigheder.

Onsdag den 13. januar 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Omvisning i Sct. Mikkels Kirke og Slagelse Kloster
Kl. 14.30 - 16.30

Tine Damsholt: Hverdagsliv og sammenhængskraft – nu
og i fremtiden
Hverdagen er det vigtigste, det er her, vi lever, oftest uden
at reflektere over hvordan; hverdagen har det nemlig med at
unddrage sig opmærksomhed. Vi tager hverdagen for givet, og
vores vaner og rutiner er svære at forandre. Alligevel kan hverdagen pludselig ændres, som vi har oplevet det under corona.
Hvordan kan vi forstå dette både vanebestemte og foranderlige hverdagsliv?

Tine Damsholt er professor MSO i etnologi ved
Københavns Universitet.

Kl. 19.30 - 21.30

Maria Kjær Themsen: Kunst anno 2030
Samtidskunst er for mange en næsten lukket verden: nye
kunstnere, nye genrer, nye formater, nye vinkler. Hvad er
det, der er på spil? Og hvordan ser man, om noget er godt og
måske endda et glimt af fremtiden? Foredraget introducerer os
til tendenser i samtidskunsten.

Maria Kjær Themsen er
kunstredaktør på Information. Kunstkritiker, kurator
og foredragsholder.

Torsdag den 14. januar 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Morten Dyssel: Utopier og dystopier i skønlitteraturen
Litteraturen har alle dage gjort sig alle mulige og umulige
forestillinger om fremtiden, det være sig dystopiske eller utopiske. Foredraget giver en række eksempler på, hvordan man
med litteraturen som prisme kan blive klogere på menneskets
fabelagtige forestillingsevne i forhold til en fremtid, det ellers
er vanskeligt at spå om. Forfatternes fremtidsvisioner siger
måske nok så meget om nogle påtrængende problemer i samtiden.

Morten Dyssel er lærer på
Liselund Højskole.

Kl. 14.30 - 16.30

Mikkel Thorup: Idéer om fremtiden i lyset af samtiden
Fremtiden er et ukendt land, men vi producerer hele tiden
idéer og visioner, strategier og planer, utopier og dystopier om,
hvad fremtiden vil bringe. Foredraget vil dykke ned i, hvordan
vi aktuelt tænker om fremtiden, og hvorfor vi i dag har de fremtider, vi har, hvad de siger om os nu og her, og hvad de måske
siger om, hvordan verden vil blive senere.

Mikkel Thorup er professor i idéhistorie ved
Aarhus Universitet.

Kl. 19.30 - 21.30

Kaspar Kaum Bonnén: Hvordan minder fra fortiden former
fremtiden
Forfatter Kaspar Kaum Bonnén i en samtale med højskolelærer
Morten Dyssel om sine to selvbiografiske bøger, der bl.a. hand
ler om, hvor vanskeligt det er at blive et selvstændigt menneske som voksen, når man har været udsat for omsorgssvigt i
barn- og ungdommen.

Fredag den 15. januar 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Henrik Jensen: Kan mennesker forbedres? Om Gud,
68’erne og mig selv

Kaspar Kaum Bonnén er
billedkunstner og forfatter.

Kan menneskene forbedres? Forsøgene har været mange,
med kodeord som pligtkultur, individualisering, humanisme,
rettighedskultur, selvrealisering, autoritetsopgør, ”fantasien til
magten”. Hvad er der især sket i de sidste 50 år, og hvad er der
ved at ske?

Henrik Jensen er lektor
emeritus i historie på
RUC.

Kl. 14.30 - 16.30

Sørine Gotfredsen: Hvad vi skal med Bibelen i dag og i
morgen
For mange er kirke, kristendom og Bibelen udtryk for noget
umoderne og et overstået kapitel. Det er det ikke for Sørine
Gotfredsen. For hende er kristendom levet liv, og Bibelen er
bogen, der fortæller den mest væsentlige historie om enhver
af os. I forhold til tro og i forhold til forståelsen af netop den
tid, man selv lever i.
Kl. 19.30 - 21.30

Mette Sanggaard Schultz: Højskolesangbogen – fortælling
og fællessang

Sørine Gotfredsen er
sognepræst ved Jesus
kirken i Valby, journalist,
debattør og forfatter.

Med ’tradition og fornyelse’ som tema vil jeg fortælle om
arbejdet med og tankerne bag 19. udgave af Højskolesang
bogen og naturligvis medbringe både kendte og nye sange,
som vi skal synge sammen.

Lørdag den 16. januar 2021
Kl. 9.30

Afrejse
Mette Sanggard Schultz
er forstander for Ollerup
Efterskole, fællessangspianist og medlem af Høj
skolesangbogsudvalget.

Praktisk information
Priser

Framelding

Ophold (værelse, forplejning, undervisning)
betales forud.

Ved framelding senest 3 uger før kursusstart
refunderes kursusbetalingen (minus
tilmeldingsgebyret på 500 kr.).

Indbetaling
Indbetalingskort fremsendes.

Ved senere framelding refunderes
kursusbetalingen ikke.

Indkvartering

Tilmelding

Ny afdeling med bad og toilet på værelset:
Enkeltværelse

Kr. 5.255, -

½ dobbeltværelse

Kr. 4.655, -

Gammel afdeling med vaskekumme på
værelset og bad og toilet på gangen:
Enkeltværelse

Kr. 4.655, -

½ dobbeltværelse

Kr. 4.055, -

Hjemmeboende: Inklusive alle foredrag,
udflugter og måltider Kr. 3.730, -

Når du er tilmeldt, modtager du en
bekræftelse fra Liselund med reservations-nr.,
indbetalingskort og betalingsfrister.
Vi anbefaler, at du læser vores
Persondatapolitik.
NB: Ønske om særlige kosthensyn bedes
meddelt ved tilmelding og senest 3 uger før
kursusstart.

Afbestillingsforsikring

Tilmeldingsgebyr

Liselund har indgået samarbejdsaftale med
Europæiske Rejseforsikring.

Kr. 500,- pr. deltager, betales når Liselund har
bekræftet tilmeldingen.

Find linket til Europæiske Rejseforsikring på
vores hjemmeside.

Tilmeldingsgebyret fratrækkes senere i
kursusbetalingen.
Refunderes ikke ved framelding.

Slotsalléen 44, 4200 Slagelse
Telefon: 5852 3120
Læs mere på www.liselund.dk

