Efterårsmøde
23.10.20 – 25.10.20

ASKOV HØJSKOLE

Med stor glæde inviterer vi vores tidligere elever, og alle andre interesserede,
til efterårsmøde, der byder på en vifte af fælles oplevelser og diskussioner.
Fredag 23. oktober
16.00 Ankomst og indkvartering.
18.15 Aftensmad i spisesalen
19.30 Foredrag med Vincent Hendrics. Han fortæller i dette foredrag,
hvordan fire gamle dyder kan give os større handlefrihed. Han spørger
ind til, hvorvidt vi er ved at miste vores myndighed og autonomi som
selvstændige, tænkende mennesker. Foredraget tager udgangspunkt i
Vincents bog “Vend verden” (2020).
Vincent F. Hendricks, Dr.phil, ph.d., er professor i formel filosofi ved
Københavns Universitet og leder af Center for Information og
Boblestudier samme sted. Han er forfatter til en række bøger:
“Infostorms”, “Spræng Boblen”, “Fake News”, “Reality Lost” og
“Kæmp for kloden”Vincent F. Hendricks har vundet en række priser for sin
forskning herunder Videnskabsministeriets Eliteforskerpris, Roskilde
Festivalens Eliteforskerpris og Choice Magazine Outstanding Title Award.
Den 26. november 2016 fik Vincent F. Hendricks tildelt DR’s store
formidlingspris, Rosenkjærprisen. ”Han er utrættelig. Og fuld af overskud
har han gjort filosofien relevant”. Det var blot nogle af ordene, som
kanalchefen for P1, Thomas Buch-Andersen, kom med, da han afslørede,
at Vincent F. Hendricks blev årets modtager af P1’s store formidlingspris,
Rosenkjærprisen
21.00 Aftenkaffe

Vincent Hendrics

Rikke Holm

Tom Buk-Swienty

Lørdag 24. oktober
08.00 Morgenmad
09.30 Morgensamling med Kristian la Cour (Foredragssal)
10.30 Foredrag med højskoleforstander Rikke Holm:
Møder med Tove Ditlevsen. - Hun har i generationer skrevet sig ind i
danskernes hjerter med sine følsomme, vemodige, stærke, tænksomme
digte og fortællinger. Vi kender hende som digter og forfatter, men vi
kender hende også som en kvinde, der levede et kompliceret liv og som
havde mange dæmoner at kæmpe med.
Siden jeg var purung har jeg båret Tove Ditlevsens digte med mig. Ikke
mindst med Anne Linnets vemodige tone og melodier fra ”Kvindesind”,
men også fra filmen ”Barndommens Gade”, som kom i biograferne, da jeg
var teenager. I dette foredrag vil vi gå på opdagelse i Tove Ditlevsens
univers af digte, fortællinger og breve. (Foredragssal)
12.00 Frokost i spisesalen
13.00 Generalforsamling i Askov Skolekreds (Tårnsal)

15.00 Foredrag med journalist og forfatter, Tom Buk-Swienty:
"Løvinden” - Karen Blixen i Afrika. ”Løvinden” var det de kaldte hende
i Afrika, og i Tom Buk-Swientys roman af samme navn følger vi Blixen, i
hendes livs medgang og modgang. År 1914 ankommer Blixen med håb
om et andet og friere liv, og i 1931 har hun mistet alt og forlader Kenya
(Foredragssal)
15.45 Kaffepause – derefter fortsat foredrag med Tom Buk-Swienty
18.30 Festmiddag i Spisesalen (reserverede borde til jubilarerne)
– alle er velkomne
20.30 Sweet Sue Trio underholder. Susanne Hauberg, sang,
Gudmund Jessen, sang og guitar og Jeppe Hauberg, vibrafon
(Spisesalen)
21.30 Folkedans med Annelene Toft Christensen og
Nathasja Vosgerau Hansen (Festsalen)

Sweet Sue Trio

Annelene og Nathasja

Teresa Nielsen

Søndag 25. oktober
08.00 Morgenmad i spisesalen
10.00 Gudstjeneste i Askov Kirke ved sognepræst Peter Ole Finnemann Viuff
11.15 Foredrag med museumsleder Teresa Nielsen: Hvorfor ligger der et
kunstmuseum i Vejen? Det kan synes vildt, at man i 1905 i en stationsby
på 2.000 indbyggere stiftede en kunstforening, og endnu vildere, at man i
1924 med 3.000 indbyggere opførte et anseeligt kunstmuseum, der
fortsat ligger ret meget "af vejen", fjernt fra hovedstaden, hvor museerne
har et potentielt opland på 2,5 mill. gæster...
12.30 Frokost
13.00 Farvel og tak for denne gang
Ret til ændringer forbeholdes
Da vi ved, jubilarerne gerne vil sidde sammen ved festmiddagen lørdag
aften, skal du oplyse hvilken årgang, du var elev på højskolen
Jubilæum
25 år: Sommerskolen
40 år: Sommerskolen
50 år: Sommerskolen
60 år: Sommerskolen

1995
1980
1970
1960

og
og
og
og

vinterholdet
vinterholdet
vinterholdet
vinterholdet

1994-95
1979-80
1969-70
1959-60

Praktiske oplysninger
Askov Højskoles Efterårsmøde finder sted
fredag 23. oktober fra kl. 18.15 og slutter efter frokost søndag 25.
oktober kl. 13.00
BEMÆRK JUBILARMIDDAGEN I ÅR ER FLYTTET TIL LØRDAG AFTEN
Billetter bestilles og betales direkte online til
https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=g
zwztb6u6s
Der skal købes billet forud, hvis man ønsker at deltage i måltider og
overnatning.
Ring evt. til kontoret for yderligere information på tlf. 76 96 18 00
mandag – torsdag 09.00 – 15.00 og fredag 09.00 – 14.00
Totalarrangement fredag - søndag uden overnatning
Hele programmet fra fredag kl. 16.00 – søndag kl. 13.00

kr.

Totalarrangement fredag - søndag med overnatning

kr. 1.450,-

Det er muligt at købe billetter til enkelte dage
Fredag kl. 16:00-23:00
Fredag + overnatning til lørdag med morgenmad
Lørdag kl. 09:30-24:00
Festmiddag lørdag kl. 18:30
Lørdag + overnatning til søndag med morgenmad
Søndag kl. 10:00 – 13.00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

900,-

225,500,475,185,750,200,-

Billetter til nedenstående 4 arrangementer med entré, kan købes i
enkeltsalg på dagen (købes ved indgangen) – eller direkte online på
http://www.askov-hojskole.dk/kalender/
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag

Vincent Hendrics incl. kaffe
Rikke Holm incl. kaffe
med Tom Buk-Swienty
Teresa Nielsen

kr.
kr.
kr.
kr.

100,75,100,75,-

Efterårsmødet slutter søndag 25. oktober efter frokost søndag 13.00
Deadline for tilmelding til Efterårsmødet er fredag 16. oktober.
Kursusværter ved Efterårsmødet:
Højskolelærerne Ulla Henningsen & Kristian la Cour

Ulla Henningsen

Kristian la Cour

