SAMMENHÆNG HELHED OG MENING
Højskoledag søndag den 7. januar 2018

„Vinger“ Skulptur af Erik Heide

Aulum Højskoleforening
Vinding-Vind Foredragsforening
Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed
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Velkommen til højskoledag

PROGRAM
Kl. 10:30 – 11:30
Gudstjeneste I Aulum Kirke ved valgmenighedspræst Ronald Risvig. Gudstjenestens
salmer, musik, tekster og prædiken belyser
dagens tema.
Foto: Peder Palshøj Pedersen

Kl. 11:45 – 12:30
Frokost i Aulum Fritidscenter
12.30 – 12:45
Velkommen
12:45 – 14:45
„Slip Livet Løs“ Foredrag ved Preben Kok, mangeårig sygehuspræst ved Vejle Sygehus, forfatter
til bl.a. bogen „Skæl ud på Gud“ og medvirket i
flere TV udsendelser herunder: „Skriftestolen“ og
ligeledes en meget brugt foredragsholder. Om sit
foredrag siger Preben Kok:
„Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande
på samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af
livets væsentlige forhold glemt den ene af de to
sandheder. F. eks. at man skal afblomstre for at
kunne sætte frugt. Det er der nu ved at blive rettet
op på. Hvordan? I den forbindelse spiller tro og
kirke en særlig rolle. Hvilken?“ Med varme, indsigt og humor giver Preben Kok sit bud på nogle
svar og pejlemærker. Læs mere om Preben Kok på
www.prebenkok.dk
Efter en times foredrag synger vi et par sange og
Preben Kok inviterer herefter tilhørerne til at komme
med spørgsmål og eller kommentarer- inden han
runder sit foredrag af.

Valgmenighedspræst Ronald Risvig

Foto: Privat

Efter 15 år med Højskoleweekend vælger
vi i år at indbyde til højskoledag. Med gudstjeneste og inspirerende foredrag, musik, sang
og fortælling, der kan give næring til samværet, samtalen og dagliglivet byder vi velkommen til ovenstående tema. For hvordan
navigerer i en opsplittet og kompleks verden, med højt tempo og konstante og hurtige forandringer, der nok kan bibringe en og
anden åndenød – såvel fysisk som mentalt.
Hvordan finde ind til en kerne af liv – fyldt
med ånd, sammenhæng, helhed og mening?
Det har vi ikke de færdige svar på, men vi
stiller nogle spørgsmål og rejser nogle problemstillinger og lægger op til fælles samtale
om mulige veje at gå.

Preben Kok
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Kl. 14:45 – 15:15
Kaffepause

Kl. 15:45 – 17:15 „Folkevisdom som pejlemærker – hvad eventyret gemmer“

Foto: Privat

Kl. 15:15 – 15:45
Musikalsk indslag og nogle fællessange til
belysning af dagens tema ved organist Jane
Vennersdorf og kirkesangere Simone Frøkjær
Jensen og Irene Særkjær og valgmenighedspræst Ronald Risvig.

Foto: Privat

Fortælling ved Lise Marie Seidelin
Nedergaard Fortæller, der optræder i ind-og
udland, samt sangskriver og papirkunster.
Kunstnerisk leder af International Storytelling
Days. Formidler og scenografisk medarbejder i Børnekulturhuset Fyrtøjet, Odense. . Vi
skal høre to eller flere fortællinger fra forskellige kulturer, der har det til fælles, at de
rummer en overleveret indsigt om, hvad der
midt i de menneskelige dramaer om liv og død,
sandhed og løgn, skaber sammenhæng, helhed og mening. Lise Marie vil efter sine fortællinger gerne i dialog med tilhørerne og giver sit bud på, hvordan eventyrenes dybere
indsigter kan få plads i samfundet og livet
mennesker imellem. Læs mere om Lise Marie på: www.fabulo.dk

Foto: Privat

Jane Vennersdorf

Kl. 17:15
Tak for i dag og suppe til at gå hjem på.

Simone Frøkjær Jensen

Søndagens Gudstjeneste foregår i
Aulum Kirke, Kirkegade 20, Aulum

Foto: RR.

Alle foredrag og al forplejning foregår i
Aulum Fritidscenter,
Markedspladsen 10, Aulum

Irene Særkjær
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TILMELDING OG PRISER
Hele dagen inkl. og fuld forplejning
kr. 350,00
Frokost - Foredrag m/Preben Kok og kaffe
kr. 225,00
Kaffe – Fortælling m/Lise Marie S N og suppe kr. 225,00
Drikkevarer betales særskilt

Tilmelding kan ske på to måder
Enten ved at tilmelde sig på Valgmenighedens hjemmeside
www.avv-valgmenighed.dk
hvor der findes et skema, som udfyldes og sendes via hjemmesiden.
Eller direkte til valgmenighedspræst Ronald Risvig – Telefon 97 47 24 13
eller ronald-risvig@hotmail.com
Tilmelding så tidligt som muligt og senest den 4. januar
Betaling sker ved indgangen

„Min sjæl, du har af alt på jord
i tanken og din tunges ord
de allerbedste vinger,
og friest er dit åndefang,
når dybt du drager det i sang,
så højt i sky det klinger.“
Grundtvig
Salmebogens nr. 10, vers 2
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