Side 1
KALVØ HØJSKOLEDAGE 2020
17. - 21. august i Uddannelsescenter Knivsberg og Hoptrup Kirkehus

GRÆNSER
Foto: Sejlads i Genner Bugt. I baggrunden Kalvø med bygninger fra skibsreder Jørgen Bruuns skibsværft.

Medvirkende
Jakob Birkler
Mirco Reimer-Elster
Trygve Korsvig • Gitte Hougaard-Werner
Thomas Andresen • Henrik Frandsen • Sten Valgreen-Voigt
Simone Lange • Stephanie Lose • Mads Sandemann • Gwyn Nissen
Jørgen Møllekær • Lisbeth Filtenborg • Søren Johansen • Lasse Tästensen
Egon Weber Paulsen • Hans Schultz Hansen • Peer Bendtson • Dorthe Zielke
Hinrich Jürgensen • Anja Kjølby • Anne Knudsen • Erik Lauritzen • Claus Helsbøl
Henrik Schultz Hansen • Henrik Becker-Christensen

Side 2
Dagsprogram
Kl. 09.00 - Morgensang og fortælling med Lisbeth Holm Filtenborg
Derefter lettere morgenmad eller kaffe/the med rundstykke
Kl.10.00 - Foredrag 1
Kl.12.00 - Frokostbuffet
Kl.13.00 - Foredrag 2
Kl.15.00 - Kaffe/the og kage

Mandag den 17. august - Knivsberg Uddannelsescenter, Haderslevvej 484

Kl. 10.00 - 11.00 ”Knivsberg fortid og nutid”
Lasse Tästensen, forstander Uddannelsescenter Knivsberg
Kl.11.00 -11.30 ”Hvad ønsker vi i vort grænseland?”
Stephanie Lose, regionsformand for Region Syddanmark
Kl.13.00 - 15.00 ”Hvad ønsker vi i vort grænseland?”
Paneldebat med: Thomas Andresen, borgmester Aabenraa Kommune • Henrik Frandsen, borgmester Tønder
Kommune • Erik Lauritzen, borgmester Sønderborg Kommune • Simone Lange, overborgmester i Flensborg • • Mads
Sandemann, chefredaktør Jyske Vestkysten • Gwyn Nissen, chefredaktør Der Nordschleswiger, Flensborg • Jørgen
Møllekær, chefredaktør Flensborg Avis, Flensborg.
Moderator Henrik Becker—Christensen, fhv. dansk generalkonsul i Flensborg.
Tirsdag den 18. august - Knivsberg Uddannelsescenter, Haderslevvej 484
Kl. 10.00 - 12.00 ”Hvilke udfordringer ser vi mindretallet har i dag?”
Hinrich Jürgensen, formand for Bund Deutscher Nordschleswiger
Gitte Hougaard-Werner, formand for Sydslesvigs Forening
Kl. 13.00 - 15.00 ”Militære straffefanger i Øster Løgum sogn”
Egon Weber Paulsen, cand. mag. og pens. lektor fra A. P. Møller Skolen

Under 1. verdenskrig opholdt op mod 10.000 militære straffefanger sig i Sønderjylland som arbejdskraft ved bygning af
”Sikringsstiling Nord”, heraf ca. 500 i 2 lejre i Øster Løgum sogn. De var desertører, som ikke længere ønskede at være med i
krigen. Foredraget vil belyse deres vilkår samt vurdere, hvor mange der omkom.

Kl. 16.00 - 17.00 - Kalvø Museum og sejlads, Kalvøvej 30.

Mulighed for besøg på Kalvø’ værfts Museum, som er åbent. Der fortælles om værftets og øens
historie. Det Maritime Kalvø tilbyder også sejlads for enkelte med jollerne ”Callø” og ”Freja”.
Redningsveste forefindes.

Onsdag den 19. august - Hoptrup kirke og Kirkehus,Hoptrup Kirkeby 4,6100 Haderslev
Kl. 10.00 - 12.00 ”Rette mand på rette sted. De danske sønderjyders førstemand H. P. Hanssen og løsningen af
grænsespørgsmålet 1918-20”
Hans Schultz Hansen, forskningsleder dr. phil., Rigsarkivet Aabenraa

Rigsdagsmand.P. Hanssen (1862-1936) krævede efter det tyske sammenbrud i 1918 det dansk-tyske grænsespørgsmål i
Slesvigøst gennem en folkeafstemning. Trods krav fra stærke kredse om en grænse ved Danevirke eller dog syd om Flensborg
holdt han fast ved fredstraktaten og folkeafstemningen. Det kostede ham dyrt.

Side 3
Kl. 13.00 - 15.00 ”Mennesker bag tremmer”
Peer Bendtson, kriminolog og leder gennem 30 år i Statsfængslet Renbæk

En historisk rejse med det lokale sønderjyske fængsel, Renbæk. Men også fortællingen om 10000 menneskers ophold på den ene
side af grænsen, den grænse der, som i øvrigt også i samfundet, er blevet flyttet mange gange. Gjorde det en forskel, på hvilken
måde og for hvem?

Kl.16.00 Kirkeoncert med trompet og orgel. ”Alle menschen werden Brüder”
Dorthe Zielke og Søren Johannsen, trompetist og organist
Komponisten Ludwig Von Beethovens 250-års fødselsdag fejres med et rids over den store komponists liv og levned. Samtidig
vises historien med tekst og billeder på storskærm i kirken. Frihed, lighed og broderskab var den røde tråd igennem hele
Beethovens liv og virke. Det er værd at fejre samtidig med Genforeningen.
Koncerten er åben for alle. Ikke deltagere i højskoledagene betaler dog entré kr. 50.

Torsdag den 20. august - Hoptrup kirke og Kirkehus,Hoptrup Kirkeby 4,6100 Haderslev
Kl.10.00 - 12.00 ”Emil Nolde - Menneske eller blot maler?”
Anja Kjølby, kulturformidler og højskolelærer
Noldes liv og værk er en spændende fortælling om bondesønnen fra grænselandet, der ville være maler. Det stod ikke i kortene at
Emil skulle ende som en af de største ekspressionistiske malere i det 20. århundrede. Vi hører om Noldes farverige liv, kunstnerens
mange facetter -og hans problematiske forbindelse til Nationalsocialismen.

Kl. 13.00 - 15.00 ”Med liv og død i menneskets hænder”
Jacob Birkler, forhenværende formand for Etisk Råd, etiker og phd.

Ny bioteknologi giver os stadig flere muligheder. Muligheder for at skabe liv og afslutte liv. Men hvor går den etiske grænse, når vi
tager livet i egne hænder? Fokus rettes mod de mange etiske dilemmaer affødt af ny bioteknologi og ikke mindst hvordan disse
dilemmaer bedst håndteres. Aktuelle etiske temaer inddrages fra arbejdet i Det Etiske Råd.

Fredag den 21. august - Hoptrup kirke og Kirkehus,Hoptrup Kirkeby 4,6100 Haderslev
Kl. 10.00 - 12.00 Får Trump fire år mere?”
Mirco Reimer-Elster, USA-analytiker TV2, cand. mag. og forfatter
Den 3. november går amerikanerne til valg og skal afgøre, hvorvidt USAs præsident Donald Trump fortjener fire år mere i Det
Hvide Hus. Foredraget stiller skarpt på spørgsmålet, hvorvidt vi mon er i færd med at se begyndelsen på enden eller enden på
begyndelsen af Donald Trumps politiske karriere.

Kl. 13.00 - 15.00 ”Du kom med alt det der var dig - fortælling og sang”
Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt, forfatter og journalist
Med afsæt i digteren Jens Rosendals store hit, fortæller forfatterægteparret om hans liv og forfatterskab og hans store
engagement i det nationale og højskolebevægelsen -om at være der, når der bliver kaldt og om at flytte grænser og ”er der
steder, hvor sandheden synger”?

Side 4
Alle dage kl.9.00 - Morgensang og fortælling
Lisbeth Holm Filtenborg, sognepræst og foredragsholder, Lemvig
Fortæller ved de daglige morgensamlinger. Hun har været højskolelærer på Senior Højskolen i Nørre Nissum. Sideløbende med at
være præst er hun lidenskabeligt optaget af genfortællinger af mange slags ind i en nutidig eksistentiel ramme.

Claus Helsbøl, tilrettelægger og formand, Kalvø

Højskoleugens tilrettelægger og mødeleder. Formand i Kulturforeningen Hugin på Kalvø, tidligere sognepræst på Rømø, skribent
og foredragsholder.

Trygve Korsvig, spiller ved morgensang og foredrag

Tidligere lærer og organist i Felsted, han spiller klaver/orgel til
ved arrangementer under højskoleugen.

Højskoledagenes baggrund
Højskoledagene fandt første gang sted i 2016 med fulde huse. Udgangspunktet er skibsfartens store historiske
betydning på egnen og på Kalvø med Jørgens Bruuns skibsværft og rederi fra midten af 1800-tallet - Danmarks
næststørste! Dagen inden højskoledagene afholder Det maritime Kalvø den spændende værftsdag på Kalvø.
Højskoledagene bringer på grundtvigsk vis livsoplysende emner i spil gennem foredrag og med flittig brug af
højskolesangbogen. Vi møder foredragsholdere, der har meget på sinde indenfor: litteratur, historie, politik, musik,
søfart, kultur, kunst, kirke, samfundsforhold og lokalhistorie.

Praktiske oplysninger
Foregår i år mandag og tirsdag på Uddannelsescenter Knivsbjerg ved Genner.
Onsdag, torsdag og fredag i Hoptrup kirke og Kirkehus, Hoptrup Kirkeby 4, 6100 Haderslev
Tilmelding:
Fra 15. maj via.hojskoledage.dk- efter “først til mølle princippet”, da der er
begrænsede pladser - mail: hsdage6230@gmail.com-evt. mobil 29 26 15 54
Pris: Alle fem dage 1.500 kr. inkl. alle foredrag, morgenmad frokost,
eftermiddagskaffe/the og kage. Der er også kaffe/the løbende og af og til frugt.
I begrænset omfang er der også mulighed for deltagelse til enkelte dage á 375 kr.
Bliver man forhindret i at deltage, kan billetten overdrages til anden side.
Program:
www.hojskoledage.dk eller på bibliotekerne i Haderslev og Aabenraa Kommune.
Overnatning: Naturperlen, Kalvø, Uddannerlsescenter Knivsberg, Knivsberg og Strandgården, Diernæs
Se egne hjemmesider for priser, kontaktinformation og booking
Arrangør: Hugin på Kalvø
www.hojskoledage.dk-mail: Hugin1950@gmail.com– tlf.3066 6094
Formand Claus Helsbøl, Kalvø.
Samarbejdspartnere: Folkeuniversitetet - Hoptrup Menighedsråd - Det maritime Kalvø – Uddannelsescente Knivsbjerg

