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HVAD ER DANSKHED?

Højskoledag
Søndag den 12. januar 2020

Aulum Højskoleforening
Vinding-Vind Foredragsforening

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed
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Program
10:30 – 11:30 Gudstjeneste i Aulum
Kirke ved valgmenighedspræst
Ronald Risvig- hvor temaet „Hvad er
danskhed“ vil være en integreret del af
gudstjenesten.

11:45 – 12:30 Frokost i Aulum Fritids-
center

1 2:3 0 – 1 2:4 5 V e l k o m m e n

Kasper Støvring

12:45 – 14:45 Med indlagt pause.
„Hvad vil det sige at være dansk“ Fore-
drag ved Kasper Støvring, Sorø, Littera-
tur-og kulturforsker(ph.d.) og forfatter
Om foredraget siger Kasper Støvring „Vi
holder aldrig op med at diskutere dette
spørgsmål. Hvorfor ikke? Fordi det er et
af de vigtigste spørgsmål, vi kan stille os
selv som individ, men også som folk.
Danskerne er faktisk ret ekstreme sam-
menlignet med andre folkeslag. Det gæl-
der vores syn på moralske værdier som
ligestilling, demokrati, seksualitet og
autoritet. Hvad siger de utallige under-
søgelser om danskernes kultur og deres
værdier? Hvordan adskiller danskerne
sig fra andre folk? Hvad vil det overho-
vedet sige at være dansk? „Kasper Støv-

Velkommen

 På dette års højskoledag, der er den 16.
i rækken indbyder vi til gudstjeneste og
inspirerende foredrag, musik, sang og
fortælling. Alt sammen noget vi håber,
kan give næring til samværet, samtalen
og dagliglivet. Med temaet „Hvad er
danskhed“ lægger vi op til en belysning
og en samtale der aldrig må – og nok
aldrig vil forstumme. For hvad vil det
sige at leve på den plet på kloden, som
vi kalder vores? Hvad er vi rundet af?
Hvilke værdier finder vi afgørende?
Hvordan skal fremtiden formes? Og
hvem er dette „Vi“ der stiller
spørgsmålene? Og hvem er det der
svarer? Er det 10. generations-
danskeren? Er det et menneske der er
3. generation af tyrkisk oprindelse? Er
det en vestjyde? En fra Nordsjælland
eller en der bor og lever på Nørrebro?
Der er mangfoldige kombinations
muligheder når det gælder dette „Vi´s“
etniske oprindelse, samt geografiske
tilhørsforhold og tilholdssted, foruden
kulturel, social og uddannelsesmæssig
baggrund. Det turde være tydeligt at der
ikke kan gives noget entydigt svar.
„Svaret“ er en konstant samtale, som vi
nu indbyder til.
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ring er forfatter til en lang række bøger,
bl.a. „Gensyn med fremtiden - et essay
om den nye verdensorden“, „Sammen-
hængskraft“ og „Blivende værdier“ Læs
mere på: www.kulturoglitteratur.dk

14:45 – 15:15 Kaffepause

15:15 – 15:45 „At synge sammen og
synges sammen“ Fællessang med op-
læg og korte refleksioner over de valgte
sange ved valgmenighedspræst Ronald
Risvig og organist Jane Vennersdorf.

 Ronald Risvig                Jane Vennersdorf

15:45 – 17:30 Med indlagt pause „Fra
flygtningelejr til viceborgmester og råd-
mand“ ved Rabih Azad-Ahmad, jurist,
foredragsholder, viceborgmester og
rådmand, Århus.
Gennem en personlig fortælling fra
Rabih, der kender den sociale virkelig-
hed og barriererne for god integration -
og som frivillig, og rådgiver, samt advo-
katfuldmægtig og som politiker – får vi
sat perspektiv på, hvad det vil sige at
være dansk. Her fra et menneske der
kom udefra og nu lever midt blandt et-
niske danskere. Rabih Azad-Ahmad
blev født i 1976 i en flygtningelejr i
Elbass i Sydlibanon. Som 13-årig flyg-
tede han med sine forældre og fem sø-

skende til Danmark. I dag er Rabih ud-
dannet jurist og har været med til at
starte en advokatpraksis i Aarhus og i
København. Samtidig er han rådmand
for Kultur og Borgerservice i Aarhus
Kommune

Kl. 17:30 Tak for i dag – med en sang –
inden der er suppe til at gå hjem på.

Gudstjenesten er i Aulum Kirke,
Kirkegade 2 Aulum

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

Rabih Azad-Ahmad
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 TILMELDING OG PRISER

A: Hele dagen inkl. fuld forplejning ........................................................ kr. 375,00
B: Frokost og Foredrag „Hvad vil det sige at være Dansk“ og kaffe . kr. 250,00
C: Kaffe - Foredrag „Fra flygtningelejr til viceborgmester
     og rådmand“ og suppe ........................................................................  kr. 250,00

Drikkevarer betales særskilt

Tilmelding kan ske på to måder

 Du kan sende en mail til ronald-risvig@hotmail.com
oplys om du tilmelder dig A - B eller C og antal personer for
hhv. A – B eller C.
Eller du kan ringe til Ronald Risvig på 97 47 24 13
Tilmelding senest den 9.. januar

Betaling
Beløbet betales forud på konto nr.: 7617 - 1007891eller via Mobil Pay 54617
Ved betaling oplys da navn og antal tilmeldte.

Kan der ikke betales ved en af de to nævnte måder, kontakt da Ronald Risvig på
telefon 97 47 24 13 -Så finder vi en løsning
.

Aulum Højskoleforening
Vinding-Vind Foredragsforening

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed
www. avv-valgmenighed.dk


