25. januar
Edith Mark, ph.d. og sognepræst i
Mariager:
Peter Plys og hans venner.
Den berømte fortælling om drengen Jakob og
hans tøjdyr er en klassiker og en humoristisk
dannelsesroman. Bøgerne udkom i
1928/1931 i England, og Peter Plys har siden
charmeret folk i hele verden.
Vi skal
møde Peter
Plys,
Grislingen,
Ninka
Ninus,
Kængubarnet, Æslet og alle de andre dyr i
’Hundredmeterskoven’, i barnets univers.
Edith anvendte fortællingen som en narrativ
metode i sin forskning med børn.

8. februar
Claus Pico Stæhr, marketingskonsulent og
grafisk designer, én af Mariagers ildsjæle:
Klip fra Mariagers historie.

Claus vil med
udgangspunkt i
gamle billeder fra
Mariager tage os
med på en rejse
gennem
Mariagers
historie og gøre
stop forskellige
spændende
steder.

I foredraget får vi et indblik i, hvordan
skæbner, Ole har mødt – dels i
”levende live” dels i litteraturen og på
film - bliver til fortællinger om det liv,
vi har fælles, og om hvilken styrke det
er, at være fortalt ind i en fortælling,
dels den store fortælling,
bibelhistorien, verdenshistorien og
Danmarkshistorien dels den lille
fortælling, slægtens, familiens og
venskabets.
8. marts
Tobias Kvist Stripp, læge og ph.d.studerende:
Nærdødsoplevelser.

22. februar
Ole Juul, skribent og foredragsholder, tidl.
sognepræst i Ødum-Hadbjerg pastorat:
At være fortalt

Nærdødsoplevelser har fået en del
offentlig opmærksomhed. Fra
medicinsk side siger man typisk, at
oplevelserne skyldes hallucinationer.
Men intet tyder på, at det er rigtigt. Så
hvad kan vi bruge historierne til?

22. marts
Rasmus Mannerup Jørgensen, tidl.
patruljefører ved Slædepatruljen Sirius:
2 år ved Slædepatruljen Sirius.

5. april

Iben Krogsdal, forfatter og salmedigter:
I dag skal du leve
Med den nye Højskolesangbog i hånden tager
vi på en sangrejse gennem året og livets aldre
fra fødsel til ungdom, alderdom og død.
Undervejs skal
vi bl.a. synge en
række af Iben
Krogsdals egne
sange om
tilværelsen i alt
mellem stille
sorg og
jublende glæde.

Kom en tur med til Nordøstgrønland og hør
om det krævende optagelsesforløb til
Slædepatruljen Sirius og bliv klogere på
arbejdet i verdens største nationalpark.
Rasmus starter med at fortælle om
optagelsesforløbet, og hvad der kræves, før
man overhovedet står på Grønland. Herefter
følger et historisk oprids af slædepatruljens
historie, hvorefter han gennem egne
videoklip og billeder fortæller om de 26
måneder, han var deroppe. Hovedvægten er
lagt på 12 måneders slæderejse i verdens
største nationalpark. Her møder vi isbjørne,
moskusokser og færdes i et unikt landskab
med masser af udfordringer i forhold til vejr,
vind og hunde.

Vi skal synge om livets store overgange,
mørketimen, fødselsøjeblikket og lysets
genkomst. Og så skal vi høre om de bittesmå
og kæmpestore opstandelser, livet næsten
hver dag lyses op af – hvis vi ellers har blik
for dem.

19. april
Som sædvanlig afslutter vi
Formiddagshøjskolen med en udflugt.
Turen går til Mors, hvor vi ser på
landskaber og kulturhistorie.
Karlo Jensen vil være vores guide.
Mere information kommer.

Velkommen i Formiddagshøjskolen!
I foråret 2022 byder vi igen på mange
spændende foredrag.
Alle foredragene begynder kl. 10.
Kl. 11 er der smørrebrød, hvorefter
foredragsholderen besvarer
eventuelle spørgsmål.
Vi slutter ca. kl. 12.
Man betaler 60 kr. ved indgangen
(inkl. 2 stk. smørrebrød og kaffe).
MobilePay kan bruges.
Vi synger her gang fra
Højskolesangbogen,
og der er tid til at snakke sammen!
Vel mødt!
Styregruppen for
Formiddagshøjskolen

