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VELKOMMEN
TIL HØJSKOLEWEEKEND

Velgmenighedspræst Ronald Risvig

Vinding Foredragsforening, Aulum Højskoleforening og Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed indbyder for 14. år til højskoledage med
inspirerende foredrag, sang, musik og tid til
samvær og samtale.
Højskoledagene skal være med til at kaste
lys over menneskelivet i al dets mangfoldighed og forskellighed. Det skal være et mødested, hvor den levende samtale vækkes og
hvor afgørende emner og spørgsmål sættes
til debat. Hvert foredrag kan med stort udbytte høres uden sammenhæng med de øvrige. Samtidig er samtlige arrangementer gennem weekenden med til at skabe en helhed,
hvor de forskellige indslag gensidig belyser
hinanden. Vi håber og tror denne form yderligere kan berige den samtale, der opstår
mellem såvel tilhørerne, som mellem tilhørerne og foredragsholderne. Det er også vort
ønske, at højskoleweekenden kan vække nye
tanker og skabe en refleksion, så inspirationen fra højskoleweekenden kan forplante sig
til dagligdagen.

DANMARK I BEVÆGELSE
Bevægelse er almindeligvis et positivt ladet
begreb, hvor det tænkes vi bevæger os fra
noget mindre godt eller skidt, til noget bedre
eller virkeligt godt. Bevægelse handler om at
være på vej fra noget kendt og etableret til
noget endnu ukendt, der måske er i sin vorden og som skal til at tage form. Sådan er
menneskelivet og sådan er samfundslivet.
Familielivet, boformer og uddannelse er under forandring, blot for at nævne nogle områder på det personlige plan. Områder der er
under påvirkning af, hvordan verden har åbnet og åbner sig mere og mere. Der er stor
mobilitet indenfor kommunikation og blanding
af nationaliteter ligesom økonomi, samhandel
og politik er uløseligt forbundet og griber således ind i det nære og konkrete hverdagsliv.
Lille land, hvad nu? Spøger vi – Danmark er
i bevægelse. Ud af en mangfoldighed af muligheder, sætter vi fokus på Religion og Samfund, Historie og Identitet, Kunst og Kultur.
Det gør vi med bidrag, der hver på deres måde
udtrykker noget om at være i bevægelse og
lade sig bevæge midt i en verden og selv være
med til at bevæge verden, såvel den nære som
den store. Det hele set fra Danmark og danskernes synsvinkel, men med et nødvendigt
udblik til Europa og verden i øvrigt.
Gudstjeneste søndag tager med sang og musik, tekstlæsning og prædiken temaet op.
Valgmenighedspræst Ronald Risvig leder
højskoledagene og vælger de sange der synges, således at sangene også er med til at
belyse „Danmark i bevægelse.“
Med de ord byder vi alle interesserede velkommen til højskoleweekend

Aulum Højskoleforening
Vinding-Vind Foredragsforening
Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed

Lørdag den 9. januar
Kl. 13:30 - 13:45
Velkomst og oplæg til weekenden og sang i salen

Kl. 13:45 – 16:00 inkl. kaffepause.
„Fremtidstro – Reformation, paradigmeskift eller
sammenbrud“
Overvejelser om de udfordringer samtiden stiller kirkerne i
Danmark og danskerne
Ved Anders Laugesen programmedarbejder ved Danmarks
Radio blandt andet med udsendelsen „Mennesker og tro“
Læs mere på: www.anderslaugesen.dk
Anders Laugesen

Privatfoto

Privatfoto

16:15 – 18:00 inkl. kort sang pause „
Verden gynger – og Danmark gynger med“, ved Finn Slumstrup
Forfatter og foredragsholder, tidligere højskoleforstander, chef og
programmedarbejder ved DR P1 og informationschef for Dansk
flygtningehjælp. Om foredraget skriver Finn Slumstrup: „Siden
midten af 1990’erne har globaliseringen præget os alle. Er det
markedskræfterne eller politikerne, der har magten? Vores højt
besungne velfærdsstat er med stor hast på vej til at blive en
konkurrencestat. Den teknologiske udvikling har gjort det
umuligt for den rige verden at skjule vores overflod for de fattige
– med det resultat at de søger mod nord for at få del i rigdommen.
Rystelserne mærkes i hele Europa. Har Danmark nogen mulighed
for at påvirke vort hjørne af den globale landsby, eller er vi
tvunget til at dukke os og tilpasse os?“
Læs mere på www.finnslumstrup.dk
Finn Slumstrup

18:30 – 20:00 Festmiddag

Privatfoto

20:15 – 21:30.
„Musik og sange i bevægelse –
der bevæger os og som vi kan
bevæge os til
„Fars Grise“ Tre musikalske
kvinder med stor musikalsk
spændvidde og humor..
Spiller, synger, fortæller og
bevæger os – måske skal vi også
bevæge os?
Læs mere på: www.farsgrise.dk
Else Jøker Pihl, Helle Bøjlesen og Karen Lund

Søndag den 10. januar
Kl. 10:30 – 11:30
Musikgudstjeneste i Aulum Kirke.
ved valgmenighedspræst Ronald Risvig og Valgmenighedens husorkester, organist og kirkesanger,
hvor temaet for Gudstjenesten er „Bevægelse“
Kl. 11:45 - 12:15 Kaffe / the og sandwich
Kl. 12:15 – 13:15
„Humor, kunst og kreativitet som rejsekammerater på livsrejsen“
Om hvordan vi mennesker bevæges og sættes i bevægelse.“
ved filosof og forfatter John Engelbrecht, Vejle. Læs mere på:
www.johnengelbrecht.dk
Kl. 13:15 - 14:00
Fællessang oplæg til spørgsmål og samtale / debat med og afrunding
ved oplægsholder.
Afrunding og fællessang ved Ronald Risvig
John Engelbrecht

Privatfoto

Kl. 14:00 Suppe og tak for nu.
Alle foredrag og al forplejning foregår i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum
Søndagens Gudstjeneste foregår i Aulum Kirke, Kirkegade 20, Aulum

TILMELDING OG PRISER
Begge dage – hele programmet og fuld forplejning
Lørdag eftermiddag og aften inkl. kaffe og festmiddag
Lørdag eftermiddag begge foredrag inkl. kaffe
Lørdag eftermiddag Anders Laugesen inkl. kaffe
Lørdag eftermiddag Finn Slumstrup inkl. kaffe
Lørdag aften inkl. festmiddag
Søndag inkl. kaffe, sandwich og suppe

kr. 550,00
kr. 400,00
kr. 300,00
kr. 200,00
kr. 200,00
kr. 300,00
kr. 200,00

Tilmelding kan ske på to måder
Enten ved at tilmelde sig på Valgmenighedens hjemmeside www.avv-valgmenighed.dk
hvor der findes et skema, som udfyldes og sendes via hjemmesiden.
Eller direkte til valgmenighedspræst Ronald Risvig
Telefon 97 47 24 13 eller ronald-risvig@hotmail.com
Tilmelding så tidligt som muligt og senest den 6. januar
Betaling sker ved indgangen

