H.U.F.H.
HØJSKOLEHJEMMETS
UNGDOMSFORENING,
HERNING

OG

HERNING
HØJSKOLEFORENING

********

VINTERPROGRAM
2017 – 2018
PÅ HERNING FRISKOLE.

Mandag den 25. september 2017 kl. 19,30 Fællesmøde
med Herning – Gjellerup Valgmenigheder, Foreningen Norden,
Herning Højskoleforening og H.U.F.H.
Johs. Nørregaard Frandsen, professor.
Kovendinger – liv i sproget.
Johs. Nørregaard Frandsen er oprindeligt
landmandsuddannet, men skiftede retning
og blev student, siden cand. mag i
Nordisk litteratur. Efter
undervisningsarbejde på Teknisk Skole
samt forskellige højskoler blev Johs.
Nørregaard Frandsen fra 1984 ansat ved
Odense Universitet, nu Syddansk
Universitet. I dag er han professor i
litteratur- og kulturvidenskaber samt leder af universitetets H. C. Andersen Center.
Johs. Nørregaard Frandsen har skrevet eller bidraget til en lang række bøger og
artikler samt holdt foredrag siden 1980 om landbokultur, litteratur og sprog. Han
skriver ugentlige klummer i Kristeligt Dagblad.

Mandag den 02. oktober 2017 kl. 19,30
Lene og Kaj Bach Pedersen, Bording.
Med Lene og Kaj på John Muir, USA – om 22 dages vandring i ødemarken.
Lene og Kaj Bach Pedersen tog i
august 2016 til USA med det ene
formål at vandre den berømte John
Muir Trail.
En tur på over 400 km i nogle af
verdens smukkeste nationalparker.
Området er ca. halvanden gang
større end Danmark, og ruten
inkluderer bl. a. bestigning af Mount
Whitney.
Turen tager omkring 3 uger. En tur
hvor man selv skal bære alt sit grej

over 9 bjergpas i over 3.000 meters højde.
Hvordan klarer man som dansker overhovedet at være i disse højder? Hvad gør man
med mad? Og hvad med sikkerheden, når der er bjørne, pumaer og klapperslanger i
området? Hvordan holder man hinanden ud, når man kun er to af sted og man dagligt
bliver presset langt ud over sin komfort-zone?
Foredraget handler om hele eventyret og om at gennemføre en vandring som JMT.
Undervejs vil der selvfølgelig være masser af billeder og beretninger fra den
fantastiske natur og om alle oplevelserne undervejs.

Mandag den 06. november 2017 kl. 19,30
Vibeke Hundborg, Nørregaards Højskole, Bjerringbro.
Nørgaards Højskoles forstander, Vibeke Hundborg, er født i 1953. Hun er oprindeligt
uddannet lærer, tog siden en overbygnings-uddannelse i idræt og har arbejdet i
højskoleverdenen det meste af sin karriere. Her har hun undervist i dans, idræt, musik
mv., haft bestyrelsespost i Folkehøjskolernes Forening i Danmark og meget meget
andet.
Vibeke har været forstander på Nørregaards Højskole siden
2006, hvor hun takkede ja til posten efter et år som
konstitueret forstander. Før den tid var Vibeke ansat på
skolen som højskolelærer. Vibeke er en ægte ildsjæl, som
evner at være med overalt på skolen. Det ene øjeblik spiller
hun klaver til morgensamling eller holder oplæg til
fællestimer. Og det næste finder man hende i færd med
elevsamtaler eller som foredragsholder for kursister,
efterfulgt af en løbetur i skoven, inden hun igen skal tilbage på kontoret.

Mandag den 04.december 2017 kl. 19,00
Gudstjeneste i Herning Valgmenigheds Kirke.
Derefter kaffe og julebanko på Herning Friskole.

Mandag den 08. januar 2018 kl. 19,30
Ivar Brændgaard, fhv. direktør for TV Midt/Vest, Holstebro.
Fra roehakker over sprogofficer til højskoleforstander og senere TV-direktør,
pensionist og endelig sognepræst.
Mit livs øjeblik: Den dag, Ivar
Brændgaard flyttede hegnspæle i sit
hoved.
10 minutters klarsyn ændrede livet for
Ivar Brændgaard, fhv. direktør for TV
Midt/Vest. For det åbnede for en
verden, der lå uendelig langt fra hans
opvækst, og gav ham den tillid, som
har sat ham for bordenden lige siden.
Der var 10 minutter tilbage af optagelsesprøven. Jeg var 20 år og sad til sprogtest på
Østerbrogades Kaserne i København, og foran mig lå to siders tekst på swahili – et
sprog, jeg intet kendte til. Den ene side var oversat til dansk, og prøven bestod i, at
jeg skulle oversætte den anden side til dansk på en time. I 50 minutter sad jeg uden at
forstå et pluk, mens panikken bredte sig i min krop.
Men pludselig kunne jeg se ord, der gik igen og en enkelt sætning, der gentog sig på
den side, som jeg skulle oversætte. Med de sikre ord og den sætning, der gentog sig,
arbejdede jeg mig hastigt fremad, og da papiret blev revet ud af min hånd, havde jeg
oversat det hele indtil midten af sidste sætning.
Den oplevelse af, at jeg var i stand til langt mere, end jeg troede muligt, ændrede mit
liv. Jeg er vokset op i et indremissionsk hjem på en gård uden for Hurup i Thy, så at
kunne bestå en todages optagelsesprøve på Forsvarets Sprogskole i København var
uendelig langt væk fra det, jeg kom fra. Og det gav mig selvtillid, som førte mig
videre.
Jeg er ikke i tvivl om, at det var de 10 minutter med en tekst på swahili, der satte
gang i en rejse, som gjorde, at jeg har været øverste chef i hele mit arbejdsliv. Jeg har
aldrig siden været bange for at kaste mig ud, hvor jeg ikke vidste, om jeg kunne
bunde. Da jeg stod i spidsen for at bygge TV Midt/Vest op fra bunden, anede jeg intet
om at lave fjernsyn. I dag kaldes vi af og til for talentfabrikken, fordi vi udklækker
rigtig mange dygtige reportere og fotografer, og det skyldes i høj grad, at vi fra dag
e`t vælter dem ud i opgaver, der er større, end de tror, de kan klare. Sådan flytter vi
hegnspæle inde i deres hoveder, og sådan nærer vi deres selvtillid – ligesom det skete
for mig i sin tid.

Mandag den 05. februar 2018 kl. 19,30
Inger Støjberg, Udlændinge- og integrationsminister.
”Christiansborg bag de tykke mure”
Inger Støjberg (V) Udlændinge- og integrationsminister,
er født 16. marts 1973 i Hjerk ved Sallingsund som datter
af gårdejerparret Gudrun og Mathias Støjberg.
Hun har siden 2001 været medlem af Folketinget, valgt for
Venstre i Skivekredsen (Vestjyllands Storkreds). Den 07.
april 2009 blev hun udnævnt til beskæftigelsesminister og
minister for ligestilling.
Den 28. juni 2015 blev hun udnævnt til udlændinge-,
integrations- og boligminister i regeringen Lars Lykke
Rasmussen II. Ved regeringsomdannelsen 28. november 2016 fortsatte hun som
udlændinge- og integrationsminister.
Inger Støjberg er student fra Morsø Gymnasium i 1993 og tog 1-årig højere
handelseksamen fra Viborg Handelsskole i 1995. I 1999 blev hun uddannet fra det nu
nedlagte ”InformationsAkademiet”, som var en kort, videregående
kommunikationsuddannelse på Viborg Handelsskole, og har kort tid drevet eget
kommunikationsfirma.
Den politiske karriere begyndte i Viborg Amtsråd i 1994, hvor hun havde sæde frem
til 2002. Her var hun i hele perioden medlem af undervisnings- og kulturudvalget, og
fra 1998 teknik- og miljøudvalget. Hun blev opstillet til Folketinget første gang i
1999 i Morsøkredsen, men har siden 2005 været opstillet i Skivekredsen.
Hun har en lang politisk karriere bag sig, og har gennem årene beklædt en lang række
tillidshverv og bestyrelsesposter, ligesom hun intern i Venstre har beklædt flere
formandsposter.

Mandag den 05. marts 2018 kl. 19,30
Michael Nørager, ph. d. og lektor – Herning.
Vi skal blive bedre til at passe på vores allervigtigste ressource: Hinanden.

En bedre fremtid afhænger af gode
fællesskaber med vore nærmeste.

Her er det vigtigt at huske Løgstrups etiske fordring, som bl.a. er formuleret i
følgende grundregel:
”Alt hvad du vil, at de andre skal gøre imod dig, det skal du gøre imod dem. Den er
alt andet end en lunken regel om at gøre gengæld. Den forlanger, at vi skal fantasere
os til, hvordan vi ville ønske, der blev handlet imod os, hvis vi var i den andens sted
for så aktuelt at handle imod den anden på den måde”
K. E. Løgstrup, Norm og spontanitet, Gyldendal, 1972.
Michael Nørager er ph. d. og lektor i innovation og forandringsledelse på Århus
Universitet i Herning.
Michael Nørager har arbejdet med forskning, undervisning, foredrag og praktisk
udvikling af organisationer og mennesker i mere end 20 år.
Michael Nørager har udgivet en lang række publikationer om ledelse og udvikling af
mennesker og systemer i en turbulent tid ligesom han har stor undervisningserfaring,
hvor de gennemgående temaer er undervisning i innovation, organisationsudvikling
og ledelse. At udvikle mennesker og som en følge heraf at udvikle organisationer er
hovedårsagen til at Michael finder undervisning, formidling og udvikling meget
meningsskabende.
Michael Nørager har holdt et utal af foredrag på bl. a. folkeuniversitetet, og været
underviser i en lang række private og offentlige virksomheder, højere læreanstalter og
staten. Den kollegiale sparring og udvikling har gennem alle årene været en særdeles
vigtig kilde til udvikling af fag, pædagogik, didaktik, eksamensformer og nye
formidlings tiltag med det formål at rette fokus på at skabe læring i forholdet mellem
de studerende og erhvervslivets efterspørgsel.
Michael Nørager fortæller med glimt i øjet og på særdeles humoristisk vis om ledelse
og forandringer.

Mandag den 16. april 2018 kl. 19,30
Generalforsamling
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Højskolehjemmets Ungdomsforening, Herning.
Bestyrelse 2017

Formand:

Peder Brændgaard,
Emil Reesens Vej 1, 7400 Herning.
Tlf. 97 12 02 54.
E-mail: pbr1410@youmail.dk

Næstformand:

Enevold K. Lundgaard,
Nørretoften 28, Lind – 7400 Herning.
Tlf. 97 12 48 43, mob. 20 91 88 43.
E-mail: ekl@fiberpost.dk

Sekretær:

Bodil Lund,
Baunetoften 9, Tjørring – 7400 Herning.
Tlf. 97 26 73 22, mob. 51 52 21 17.
E-mail: b.k.lund@mail.dk

Kasserer:

Frede Kvist,
Tranekærvej 119, 7400 Herning.
Tlf. 97 26 92 70, mob. 23 71 51 32.
E-mail: frkv@webspeed.dk

Medlem:

Krista Andreasen,
Tranekærvej 119, 7400 Herning.
Tlf. 97 26 92 70, mob. 23 71 51 32,
E-mail: frkv@webspeed.dk

Bestyrelsen har bestræbt sig på at tilrettelægge et så varieret program som muligt for
vinterhalvåret 2017 – 2018.
Vi tror helt sikkert, det er lykkedes os at skaffe gode kompetente og spændende
foredragsholdere, som alle vil være med til at give os nogle gode oplevelser og føre
os vidt omkring.
Vi vil opfordre foreningens medlemmer til at slutte godt op omkring de forskellige
arrangementer, for uden jeres opbakning, vil der ikke i årene fremover være basis for
at drive foreningen videre, men det er bestyrelsens klare mål, at det kan og skal
lykkes.
Da alle er hjertelig velkommen til foredragene, så tag endelig naboer, familie og
venner med, så de også kan få en god oplevelse, og måske de også finder interesse for
H. U. F. H.
Vel mødt.

Mange hilsner
Bestyrelsen.

