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MA D E N , K ROP PE N O G DE T HE L L I GE
På årets højskole vil der være masser af mad. Vi skal både spise den, se på
den og tale om den. For mad er altid mere end mad. Du er, hvad du spiser.
Ellers bliver du det i hvert fald.
Mad har altid været omgærdet af symboler og kulturel betydning. Mad er
identitet, højtider og traditioner. Vi forbinder mad med fællesskab. Men
maden sætter også grænser mellem mennesker. Der er god og dårlig mad.
Der er politisk korrekt mad og syndig mad. Sundt og usundt.
Maden har stor religiøs betydning. Gudstro forbindes i mange religioner
med detaljerede regler for, hvad man må spise og hvordan maden
skal tilberedes. I kristendommen spiser vi Jesu legeme og drikker hans blod.
Højskoledagene kommer omkring madens betydning for vores forståelse
af, hvem vi er eller gerne vil være. Og hvorfor går vi netop i vores egen tid
så meget op i mad?

LØRDAG 7. SEPTEMBER
10.00

Velkomst

10.30

Tag en bid af paradis – med turisten til bords I Palle Nørgaard
Når mad blandes med rejsekulturer og turismepraksis handler både fortællingerne ved bordet, branchens gyldne løfter og genfortællingerne efter
hjemkomsten om destinationer og delikatesser, om grisefester og gourmet
eller om mere glemte fremmede krydderier og nyopgravede autentiske
kvaliteter på en lokal og lonely planet.
Rejsernes madoplevelser og fællesskaber, når vi lytter til fortællingerne,
står i sansemæssige slægtskaber med stedernes tid og rum og de fyldes
med det fremmede, det gæstfrie, og det autentiske mellem alle værterne
og gæsterne, identiteterne og erindringerne. Vi sidder med.

12.00

Frokost

12.30

Brød, kød og vin i Det Gamle Testamente I Hans Jørgen Lundager Jensen
Det Gamle Testamente handler meget mere om mad, end man umiddelbart
skulle tro. Mange steder dukker spørgsmål op om, hvad der skal spises,
hvordan det skal spises, hvornår og med hvem? Og er der overhovedet noget at spise? Det begynder med fortællingen om Edens Have og forgrener
sig til forskellige dele af Bibelen, ikke mindst omkring fortællingen om den
første påske og tempelkulten. For det, der kunne ofres til Gud, det var mad.

14.00

Kaffe

14.30

Alt på ét kors I Ulla Skorstengaard
Fra klipfisk til ægte skildpaddesuppe, fra vand til Clos Vougeot årgang 1846
– forvandlet og forløst og forenet for altid, og aldrig for dyrt købt – det er
kunstens og teologiens ’sidste skrig’ i Babettes Gæstebud. Med afsæt i klip fra
Gabriel Axels berømte og prisbelønnede filmatisering af Karen Blixens skæbneanekdote vil foredraget belyse de teologiske dimensioner i baronessens
store nadverberetning.

16.45

Koncert i Gadevang Kirke med Mazel Klezmer Band

18.30

Drinkstid

19.00

Middag

SØN
SØNDAG
8. SEPTEMBER
DAG
8. SEPTEMBER
9.00

Gudstjeneste i Nødebo Kirke

10.00

Kaffe

10.30

Spis, venner, drik – og smag på din Bibel. Om det bibelske køkken og madens
teologi I Lotte Nielsen Forchhammer og Christine Bille Nielsen
I Bibelen vrimler det med måltidsfejringer. Her knyttes bånd og bages rævekager, kærlighed besegles og demonstreres. Fra Adams æble til den sidste
nadver. Teologen og kokken tryller med de bibelske fødevarer og tager os med
på en rundtur: fra Paradis til ørkenland, fra fri snacking til orkestrerede
måltider, fra agerjord til alterbord, fra fællesskab til brodermord, fra forræderi til forsoning – og desserten toppes med lystige vers fra Højsangen.
Med smagsprøver og en quiz.

12.00

Frokost

12.30

Gud, sex og mad – et opgør med det sundhedsfikserede samfund
I Poul Joachim Stender
Spørger man de unge, om der er liv i universet, nikker de bekræftende.
Spørger man dem, om der er liv efter de 55, er de i tvivl. Og måske er det
den ældres generations egen skyld. Vi er blevet alt for fikserede på det
lange liv. I stedet skulle vi hellere rette opmærksomheden på Gud, sex og
mad. Efter de 55 år er tiden inde til at sanse med krop og sjæl, hvad der er
væsentligt i livet.

14.00

Afslutning

