Herning Valgmenighed inviterer til

Højskoledage i februar,

100-års jubilæum

for folkeoplysningen i Midtjylland

i ‘Hakkelsesskæriet’, Dalgasgade, Herning og på Herning Friskole
FREDAG DEN 22., LØRDAG DEN 23. OG SØNDAG DEN 24. FEBRUAR
FREDAG DEN 22. FEBRUAR:

LØRDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 13.30:

Invitation til reception på Hakkelsesskæreriet

Foredrag ved filosof og højskoleforstander på Vestjyllands Højskole
ANDERS FOGH JENSEN :

– i anledning af 100-års jubilæum for folkeoplysningen i Herning

Receptionen finder sted fredag den 22. februar 2019
kl. 17-19 i Hakkelsesskæreriet (Hosebinderlaugets Hus i gården),
Dalgasgade 45, Herning.
Ved receptionen vil MidtVestPigekor lede en helt ny fællessang
med tekst af forfatter af Julie May Jakobsen og melodi af komponist og organist Jonas Hunt, bestilt til lejligheden af Herning
Valgmenighed. Formand for Herning Valgmenighed Morten
Dybro vil byde velkommen og finansminister Kristian Jensen
holder tale i anledning af jubilæet.

Hvad er dannelse? Og hvorfor danne?
Dannelse er kommet tilbage, men i den offentlige debat synes det
i højere grad at være noget, man ikke kan være imod og som
mangler at blive indholdsbestemt. I dette foredrag fortæller filosoffen Anders Fogh Jensen, hvad der sker med kultur og samfund,
hvis dannelsen forsvinder. Vi skal høre om både et bredt og et
snævert dannelsesbegreb.
Anders Fogh Jensen (ph.d.,
f.1973) er filosof og forstander
på Vestjyllands Højskole. Han
var udpeget af undervisningsministeriet i 2017 til at udlægge
gymnasiereformen for landets
rektorer angående dannelse, og
han er også arrangør af dannelsesrejser.

Der bliver budt på et let traktement.

ÅRS JUBILÆUM

DEN 22.-24.
FEBRUAR
2019 med os.
Alle er velkomne
til at fejre
dagen sammen

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

LØRDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 10.30:

SØNDAG DEN 24. FEBRUAR KL.10.30:

Foredrag ved forlægger
JOHANNES RIIS, GYLDENDAL:

Gudstjeneste i Herning
Valgmenighedskirke

Tiden og normerne
“Provinsialisme i tid” kaldte Elsa Gress – “Rigsrappenskralden”,
som hun blev kendt som – allerede for et halvt hundrede år siden
tilbøjeligheden til at vurdere alting ud fra sin egen tid, trangen til
at gøre sin egen tids normer til målestok for alle tiders normer og
levevis. Det er en tendens, der
vinder fodfæste i den historieløshed, der gør sig mere og
mere gældende.
Johannes Riis, født 1950 på
Mors, er mag. art. i litteraturhistorie fra Aarhus Universitet,
siden 1979 ansat på Gyldendal,
siden 1994 som litterær direktør.

Liturg Morten Kvist

Prædikant Jeppe Søe

Jeppe Søe, født 1971, er professionel ordkløver, rådgiver, blogger
og journalist – født 1971. Desuden direktør i Mediehuset Ørenlyd. Rådgiver hos blandt andre EDC, Viby Efterskole, Halvorsminde Efterskole, CBD International.

Foredrag inkl. et let traktement: kr. 100,Program og information om billetter kan også ses på www.h-g-valgmenighed.dk

