Herning Valgmenighed inviterer til

Højskoledage i februar
på Herning Friskole

LØRDAG DEN 24. OG SØNDAG DEN 25. FEBRUAR 2018
... alle er meget velkomne til at deltage!
LØRDAG DEN 24. FEBRUAR KL. 10.30:

SØNDAG DEN 25. FEBRUAR KL. 10.30:

Foredrag ved professor
LENE TANGGAARD, ÅLBORG UNIVERSITET:

Gudstjeneste i
Herning Valgmenighedskirke

Vaner og vanebrud
Vaner er undervurderede i den menneskelige psykologi. Det er
vores vaner, der gør os til dem, vi er. Når vi bliver gode til noget,
er det, når vi har opbygget frugtbare vaner. Lene Tanggaard vil
i sit foredrag fortælle os om vanernes betydning for vi mennesker.
Hun vil på baggrund af sin forskning også fortælle os, hvilke vanebrud, der gør det muligt for os at
skabe noget nyt og at være opfindsomme, når det er nødvendigt.
Hvilken betydning vanerne og vanebruddene har for vores liv med
hinanden og for vores samfund og
vores uddannelsessystem og skole,
vil være til debat i foredraget.

Prædikant
BISKOP EMERITUS KRESTEN DREJERGAARD:

LENE TANGGAARD er professor i Pædagogisk psykologi, uddannet cand.psych.

Foredrag inkl. et let traktement: kr. 100,-

Efterfølgende et let traktement på friskolen: kr. 50,-

LØRDAG DEN 24. FEBRUAR KL. 13.30:

SØNDAG DEN 25. FEBRUAR KL.13.00:

Foredrag ved folketingsmedlem
KAARE DYBVAD BEK:

Foredrag ved
KRESTEN DREJERGAARD:

De lærdes Tyranni

Den himmelske gudstjeneste

KAARE DYBVAD BEK tager et opgør
med forestillingen om, at morgendagen
tilhører akademikerne i den kreative klasse. For ude i virkeligheden er det også industriansatte og bygningshåndværkere,
der skaber værdierne, og intet tyder på, at det bliver anderledes.
Skal Danmark blive ved med at forberede sig på en kreativ fremtid, som aldrig kommer, spørger forfatteren.
DE LÆRDES TYRANNI har hersket i Danmark i ﬂere årtier.
Universiteterne producerer kandidater i rekordtal, og a-kasserne
kæmper for at opﬁnde nye stillinger til videnstunge medarbejdere. Regningen betales af eksportvirksomheder, der ikke kan besætte ledige stillinger, fordi der mangler faglærte. Og i velfærden,
der bureaukratiseres, centraliseres og drænes for reel faglighed.
Den danske drøm om at åbne døre på universiteterne ville skabe
lighed, har spillet fallit og i praksis gjort uddannelsessystemet til
en kilde til ulighed.

Foredraget vil handle om liturgien i den ortodokse gudstjeneste
som en mulig inspiration for vores egen opfattelse af, hvad kirke
og gudstjeneste er og om liturgien i en klassisk forsamlingshusfest
til forklaring på, hvorfor vores gudstjeneste i kirken har fået den
form, den har.

KL. CA. 15.00:

Et kort program ved
SANGERNE:

Sine og Maria
Ringblom

KAARE DYBVAD BEK er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og forfatter til den dagsordensættende og anmelderroste debatbog ”Udkantsmyten”.

Foredrag inkl. kaffe/the med brød: kr. 100,-

Foredrag inkl. kaffe med brød og afsluttende musikalsk indslag: kr. 100,-

