Højskoledage i Nødebo Præstegård
5.-6. september 2015

Hvad er et menneske?
Vi vil gerne invitere til et par spændende dage om alt det, der gør et
menneske. Kom og vær med til at diskutere, hvad der definerer os –
hvem er vi, og hvad er meningen med livet? Vi skal tale om køn og
kærlighed, om følelser og længsler, tro og håb. Og hvad sker der med
vores menneskesyn, når vi tvinges til at sætte kroner og ører på det
enkelte menneskes værdi?
Til at sætte gang i diskussionen, har vi indbudt en række spændende
oplægsholdere. Vi skal høre, hvordan kunsten og litteraturen snart er
det eneste sted, hvor mennesket får lov at være menneske på godt
og ondt – med skæve tænder, knyster, dårlig ånde, modsætningsfulde følelser og psykiske dårligdomme. Og vi skal møde en mandeforsker, der ikke vil finde sig i, at feminismen sidder på kønsdebatten.
Og en bioetiker, der er bange for den opdeling i A og B mennesker,
sundhedsvæsenet er på vej ud i. Endelig skal vi også møde det arabiske muslimske menneskesyn sat over for det luthersk protestantiske.
Religion er nemlig ikke bare en privatsag, men influerer på hele vores
måde at tænke på og forstå vores liv og opgave her i verden.
Vel mødt til højskoledage om dig og mig!
PROGRAM
Lørdag d. 5. september
10.00 Velkomst
10.30 Litteratur, kunst og det menneskelige rod
Det senmoderne konkurrencesamfund kan beskrives med det, nogle
har kaldt ”fungibilitet”. Det vil sige, at alt tænkes ind under den samme økonomiske målestok, hvor det ikke har nogen værdi i sig selv,
men er reduceret til små mobile units i det store samfundsmaskineri.
Det gælder også mennesket, som ifølge den tankegang er reduceret
til HR, til ”menneskelig ressource”. Alt det ved mennesket, som ikke
er systemkonformt og som stritter ud og er trægt og på tværs i forhold til ”fungibiliteten”, er i vejen og må behandles, skæres væk eller
stuves ind under gulvtæppet. Kun i kunsten og litteraturen får mennesket lov til at være i dets fulde højde og længde, med skæve tænder,
knyster, dårlig ånde, uhensigtsmæssige følelser og psykiske dårligdomme.
V/Marianne Stidsen, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Kbh.s Universitet og medlem af Det Danske Akademi.
12.00 Frokost
12.30 ”HIS-STORY”
Hvad er en mand? Og hvad er en kvinde? Gennem de sidste mange
årtier er disse spørgsmål blevet set gennem feminismens briller. Det

er på tide, at der gives et mere afbalanceret bud: Mænd og kvinder
befinder sig ikke i en evig magtkamp, men er i højere grad komplementære køn. Mænd er ekstreme, kvinder er midtsøgende. Kvinders
valgret i 1915 var i høj grad også mændenes fortjeneste. Husmodersamfundet var i vid udstrækning funderet på en kvindedrøm. Moderne
kvinder søger igen beskyttelse, ikke mod at komme ind i mandens
zone – krig og kamp og udearbejde – men for at komme ind i zonen,
ind i politik, forskning, erhvervsliv, kunst og sport – men nu på favoriserede vilkår!
V/Hans Bonde er professor Dr.phil. i historie ved Institut for Idræt,
Københavns Universitet, en af pionererne inden for dansk mandeforskning. Har bl.a. skrevet bøgerne ”Kend din krop, mand” og ”Det
ekstreme køn”.
14.00 Kaffe
14.30 Hvad er et menneske værd? Om prioritering i Sundhedsvæsenet
Vi har ikke råd til at gøre alt det, som er muligt i sundhedsvæsenet.
Der skal prioriteres. Nogle skal have, andre skal ikke. Det store
spørgsmål er, hvem der skal træffe beslutningerne? Og efter hvilke
kriterier skal man vælge mellem mennesker? Er det alder, sundhed,
livskvalitet, samfundsværdi eller held, der skal bestemme, hvem der
får og hvem der ikke får? Oplægget vil sætte fokus på de etiske
aspekter af diskussionen og komme ind på, hvordan debatten om dyr
medicin til døende og behandling af overvægtige udfordrer vores
menneskesyn og værdier.
V/Mickey Gjerris er lektor i bioetik ved Københavns Universitet og
medlem af Det Etiske Råd. Han har i en årrække forsket i emnefeltet
natur, menneske, teknologi og udgivet er en flittigt brugt debattør og
foredragsholder om emner som klimaforandring, dyreetik, fødevareetik og medicinsk etik.
16.00 Gåtur og kørsel til Gadevang kirke
17.00 Sensommerkoncert i Gadevang kirke
18.30 Middag
Søndag d. 6. september
9.00 Gudstjeneste i Gadevang kirke
10.00 Kaffe
10.30 Det islamiske sindelag

Den danske indvandrerdebat præges af uvidenhed og manglende
indsigt i den arabiske verdens kultur og religiøse tankeverden. Naser Khader vil på baggrund af sit personlige kendskab til både den
muslimske og den kristne verden, gøre op med det stereotype og

mangelfulde billede, mange har af muslimer og eksempelvis komme ind på, hvor forskelligt man som kristen og muslim forholder
sig til skyld og skam. En araber forbinder ikke noget med syndserkendelse, som er et grundlæggende træk i den vestlige verden. I
en ære og skam kultur hænger man ikke sit beskidte vasketøj
frem for andre. Facaden er altafgørende, og er der noget galt bagved, er det ikke ens egen, men de andres skyld.
V/ Naser Khader, forfatter, debattør, foredragsholder og folketingskandidat for De Konservative. Han har skrevet en lang række bøger
om mødet mellem den arabiske og den kristne verden, mellem islam
og kristendom. Seneste bøgerne ”Bekendelser fra en kulturkristen
muslim” og helt aktuelt ”Hjertet bløder – arabisk forår og opløsning”.
12.00 Frokost
13.00 Synden til døden - Luther og det kristne menneskesyn

Udgangspunktet for det lutherske menneskesyn er, at mennesket
af egen vilje fravælger forholdet til Gud. Det er et fatalt valg, for
Gud er livets kilde, så ved at fravælge ham vælger mennesket reelt døden. Centralt for Luther står derfor menneskets radikale syndighed: at vi - overladt til os selv - vil døden og det onde frem for
livet og det gode.
V/ Lars Sandbeck, teolog, ph.d., forfatter til bl.a. bogen ”De gudsforladtes Gud”, og redaktør af Dansk Kirketidende
14.30 Afslutning

Praktiske oplysninger:
Højskoledagene foregår i Nødebo præstegård på Nødebovej 24,
Nødebo. 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 Gadevang kirke
lørdag eftermiddag. Frokost tager man selv med, drikkevarer
medbringes eller købes her.
Tilmelding sker til præstesekretær Allan Høier på alho@km.dk
eller ved at ringe på 4848 0719. Når der er givet tilsagn om
plads, bedes beløbet indbetalt på konto 6300-1524765. Husk
at anføre FULDE NAVN og ordet HØJSKOLE på indbetalingen.
Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Eva Holmegaard
Larsen på 4848 0719 eller mail ehl@km.dk
www.noedebogadevangkirker.dk

