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FOREDRAGSHOLDERE PRAKTISKE 
OPLYSNINGER

Kasper Støvring
Kulturforsker, forfatter 
og debattør

Preben Kok
Pens. sogne- og 
sygehuspræst, 
foredragsholder 

Lene Sjørup
Præst, forsker,
forfatter

Rasmus Nøjgaard
Præst, forfatter

Har skrevet 
bøgerne Sammen-
hængskraft, Villy 
Sørensen og kul-
turkonservatismen 
og Fortællinger om 
fredens Europa.

Forfatter til bl.a.
Du er gudinden, 
Enhed med altet – 
om kvinders religiøse
erfaringer og Pinochets 
Gud og de fattiges 
teologiske modstand. 

Skrev bestselleren 
Skæld ud på Gud og 
senest Slip livet løs om 
eksistens grundtemaer.

HVOR 
Højskoledagene foregår i 
Nødebo præstegård på 
Nødebovej 24, Nødebo. 

HVORMEGET
Kurset koster kr. 585 
pr. deltager 
(kr. 400 kun for lørdag, 
kr. 200 kun for søndag). 
Gebyret dækker foredrag, 
kaffe, kage, frugt, middag 
lørdag aften og koncert 
i Nødebo kirke lørdag 
eftermiddag. Frokost tager 
man selv med, drikkevarer 
medbringes eller købes her. 

HVORDAN
Tilmelding sker til 
præstesekretær Allan Høier 
på alho@km.dk eller evt. 
ved at ringe på 4848 0719. 
Når der er givet tilsagn 
om plads, bedes beløbet 
indbetalt på konto 
6300-1524765. 
Husk at anføre FULD NAVN 
og ordet HØJSKOLE 
på indbetalingen. 

MERE INFO
Øvrige oplysninger kan fås 
ved henvendelse til: 
Eva Holmegaard Larsen 
4848 0719 
ehl@km.dk  

FORSIDE

Sognepræst ved Sankt 
Jakobs kirke i Køben-
havn. Har redigeret 
Kirkesangbogen og 
Forfatterprædikener.

Claus Levinsen
Lektor, formand

Lektor i musik på 
Frederiksborg Amts-
gymnasium, formand 
for Hillerød Musik 
og Teater.

NOEDEBOSOGN.DK



ARVEN EFTER 68
I år er det et halvt århundrede siden ungdomsoprøret brød løs i Paris, Rio de Janeiro, 
Berlin, New York og København og satte en generation i brand og en bevægelse i gang, 
der i eftertiden er blevet bedømt som en politisk fiasko men en kulturel succes. For 
kapitalismen blev ikke standset og den økonomiske magt blev ikke udfordret. Men 
de gamle autoriteter faldt, og overalt blev der kaldt til oprør mod patriarkalske magt-  
systemer – på universiteter og skoler, på arbejdspladser, i familien, mellem 
generationerne og mellem kønnene. Seksuel frigørelse, kvindebevægelse, kollektiv-
isme og eksperimenter med forskellige livsformer vandt frem og satte dagsordenen 
for en ny frihedskultur.  
Vi hylder 50 års jubilaren og spørger, hvordan det gik med idealerne og i hvilken ud-
strækning, vi lever med arven efter de magiske år omkring 1968 – kulturelt, kønsmæs-
sigt og kirkeligt? Er der dømt midtvejskrise eller modenhedens milde ro? Flip eller 
flop? Er det tid til et nyt ungdomsoprør? 

 PROGRAM
 LØRDAG 1. SEPTEMBER

10.00 Velkomst

Autoriteten der vendte tilbage Ί Kasper Støvring
Ungdomsoprøret betød en omvæltning af livsformerne, både når det gælder
opdragelse, seksualitet, politik, kunst og meget andet. Centralt stod en ide 
om frigørelse fra snærende bånd, og et opgør med den gamle ”autoritære” 
pligtkultur. Men autoritet er aldrig noget, der forsvinder. Den flytter sig bare.
I dag hvor vi har gjort op med patriarken og den sorte skole, døjer vi med 
skilsmisser og kaos i klasselokalet. Autoriteten fra 68 påbød overskridelse 
af grænser, men vi har brug for grænser. Er det tid til et nyt opgør med 
dogmerne fra 68? Er der et nyt ungdomsoprør på vej?

Frokost

Han, Hun eller Hen? I Lene Sjørup
I Sverige har man i mange år debatteret kønnet i gudstjenestens sprog. Det 
har skabt overskrifter som ”Svenskerne vil skabe en kønsneutral Gud” og 
”De vil kalde Gud for hen”. Men er det ikke relevant at spørge, om vi fortsat 
skal indlede gudstjenesten med ”Herren være med jer”? I kølvandet på ung-
domsoprøret og kvindebevægelsen voksede den feministiske teologi frem, 
med fokus på et opgør med den patriarkalske gud-fader. Foredragsholderen 
har været med fra begyndelsen og gør i et oplæg om køn og teologi status 
over det danske, kirkelige kønslandskab nu 50 år efter. 

Kaffe og kage

Oprørets musik I Claus Levinsen
Studenteroprør, provoer og hippier, The Beats! De er sammen med til at 
tegne den kulturelle, politiske og sociale strømning, vi kalder ungdoms-
oprøret, hvor også musikken spillede en helt afgørende rolle som oprørets 
stærke, følelsesmæssige, fælles udtryk. Vi bliver taget med på en musikalsk 
rejse tilbage til tonerne, poesien, rytmerne og stemningen fra dengang.

Tid til en spadseretur... 

Koncert i Nødebo Kirke 

Drinkstid 

Middag

SØNDAG 2. SEPTEMBER 

Gudstjeneste i Nødebo Kirke

Kaffe

Slip livet løs I Preben Kok
1968 betød et opgør med den grænsesættende lidenskab. Efter ungdoms-
oprøret overgav vi os helt og fuldt til den grænsesprængende lidenskab. Vi 
nedbrød grænserne, men det betyder også at der ikke er noget, der beskyt-
ter os mod os selv. Vi har tabt blikket for alt det, vi ikke selv har styr på og 
kontrol over. Oplægget analyserer smertepunkterne i det grænsesprængen-
de, og tilbyder en vej til at hele det brudte og slippe livet løs. En vej der blandt 
andet går gennem troen.

Frokost

Oprørske salmer I Rasmus Nøjgaard
68-generationen satte en enorm salmeproduktion i gang. Først i en klar, 
oprørsk og politisk tone. Senere mere poetisk og legende. Men sigtet i 
ungdomsoprørets nye salmer var at lade evangeliet ramme det moderne 
menneske og gerne med inddragelse af tidens indflydelsesrige ”pop- og 
rockkultur”. Oplægget fører os igennem en ny tids ord og toner. 
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