
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

       
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Praktiske oplysninger: 
Start:        Tirsdag den 28. september 2021 – tirsdag d. 22. marts 2022 
Pris:         Kr. 1.900,-/ *1.540,- (*for pensionister og efterlønnere i Herning Kommune) 
Tid:           Formiddagshold: Kl. 10.00 – 12.00 inkl. pause m/kaffe 
         Eftermiddagshold: Kl. 13.30 – 15.30 inkl. pause m/kaffe 
Sted:        Festsalen, ”Huset No7”, Nørregade 7, 7400 Herning og 

Festsalen, Herning Gymnasium, H.P. Hansens Vej 8, 7400 Herning 
Arrangør: Kirsten Bjørn-Thygesen, forstander FOF 
 



Tirsdag d. 28. september: ”Den store udfordring” 
v/ tidl. generalsekretær Andreas Kamm Bemærk: Herning Gymnasium kl. 10:00 – 12:00 
Gennem de seneste 30 år har tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm set flygtningekrise 
på flygtningekrise udspille sig. Andreas Kamm fortæller historien om mødet med de vietnamesiske bådflygtninge i 
70’erne over 80’ernes palæstinensiske flygtninge til mødet med de syriske flygtninge i 2017. Vi får et indblik i, hvordan 
krigene rundt om i verden har påvirket Danmark, hvordan vi danskere forandrede os med dem, og hvordan vi 
håndterede dem. Det er ingen hemmelighed, at Andreas Kamm er skuffet over, at de europæiske ledere ikke har 
formået at samle sig om at løse den flygtningekrise, der ikke har set sin ende endnu, og som måske vil sende 100 
millioner på flugt. 

Tirsdag d. 5. oktober: ”At genvinde livsmodet” 
v/ International chef hos Bibelselskabet Synne Garff 
Synne Garff har rejst på kanten af krig, livstruende sygdom og religiøs fanatisme de sidste mange år og ført samtaler 
om tro, fortvivlelse og afmagt med forfulgte kristne, flygtninge, fængslede, aids-syge, børnesoldater, kirkeledere og 
traumeeksperter. Med udgangspunkt i sin seneste bog, Når Gud bøjer sig, tager Synne Garff tilhørerne med ud i 
verdens konfliktområder, viser billeder og reflekterer over, hvad det er Bibelens fortællinger kan, når de kombineres 
med psykologi og drøftes i grupper. Når Gud bøjer sig er Synne Garffs personlige beretning fra en verden, de 
færreste har adgang til. 

 
Tirsdag d. 12. oktober: ” Gå med fred” 
v/ skuespiller Bodil Jørgensen og præst Mikkel Wold - Bemærk: Herning Gymnasium kl. 
13:30 – 15:30  
Hvordan får man blik for det vigtige i livet? Hvordan genvinder man sit livsmod, når det er gået tabt? Hvor finder man 
trøst midt i sorgen og fortvivlelsen? Skuespiller Bodil Jørgensen og præst Mikkel Wold viser os veje tilbage til 
tilværelsens vidunderlighed gennem en varm og livsklog samtale. For de ved, hvilke skatte man kan finde i troen, 

kunsten og naturen - med forundring og forglemmelse som vigtige tilgange til livet. Bodil Jørgensen og Mikkel Wolds 

samtalebog "Gå med fred" er netop udkommet. 
 

Tirsdag d. 26. oktober: ”Hvor jernkorsene gror”  
v/ fotograf Jan Grarup 
I dette Jan Grarup foredrag tager han os med helt ind bag facaden. Fra han som ung fotograf dækker sin første 
konflikt, over sit misbrug af alkohol og stoffer, diagnosticeringen med PTSD og livet som ene forældre for tre børn 
efter ekskones død til en verden som prisvindende international krigsfotograf. Foredraget er en tour de force, med 

dybt personlige historier og private billeder, der aldrig tidligere er blevet vist, af en af verdens bedste krigsfotografer. 
 
Tirsdag d. 2. november: "Fra hjerte til hjerte”  
v/ præst og forfatter Kathrine Lilleør - Bemærk: Herning Gymnasium kl. 13:30 – 15:30  
Et collageforedrag om frygt, tab, kærlighed og tilgivelse med eksempler fra Kathrine Lilleørs eget liv, andres liv og den 
store litteratur. 
.  
 

Tirsdag d. 9. november: ”Tro mod politik”  
v/ domprovst Anders Gadegaard 
Når tro og politik stilles overfor hinanden, tænker mange, at der er tale om et modsætningsforhold.  
I politik skal man ikke tro, men vide. Og religion handler om evigheden, mens politik handler om denne verden. 
Jeg vil i foredraget hævde det modsatte, nemlig at god politik behøver tro. Troen bidrager med etiske værdier som 
grundlag for en politisk holdningsdannelse. Jeg vil give eksempler på en række etiske værdier, som udspringer af 
kristendommen, og som har gavnet den politiske udvikling i Danmark, men som er truet i dag. Jeg vil hævde, at den 
politiske samtale i Danmark lider under for meget spin og for lidt holdning. At der er behov for, at vi alle viser os ”tro 
mod det politiske”. Også præster fra prædikestolen. 
. 

Tirsdag d. 16. november: “Men, jeg er jo kun en dråbe i havet” 
v/ bioetiker Mickey Gjerris 
Hvor kan vi finde vilje til at handle i en tid, hvor klima- og biodiversitetskriserne hærger og den enkeltes bidrag 
samtidig er så uendeligt lille? I en tid, hvor politikerne bliver ved at hævde, at de voksne har styr på det og firmaerne 
greenwasher forbrugssamfundet for øjnene af os, så vi kan leve videre i illusionen om, at alt kan blive ved det gamle. 
Bioetiker Mickey Gjerris vil tage udgangspunkt i disse spørgsmål og udfolde, hvorfor han mener, at det ikke alene 
giver etisk, men også åndelig mening at handle, når Jorden brænder, selvom man kun er en dråbe. For også en dråbe 
har et ansvar for at se situationen i øjnene uden at lyve for sig selv. Og selv en dråbe kan ændre sin forståelse af 
menneskets forhold til naturen og sin forståelse af, hvad ”det gode liv” er - og måske få øje på, at det at tage ansvar 
ikke er at miste men at finde hjem til mere-et-menneskeligt fællesskab båret af naturforundring og respekt 
 

 



 
 
Tirsdag d. 23. november: ” Epidemier gennem 10.000 år – 10 ting man kan lære” 
v/ historiker Poul Duedahl 
I slutningen af 2019 følte den 57-årige rejehandler Wei Guixian i Wuhan sig småsløj. Hun opsøgte læge for at få hjælp 
til at dulme symptomerne og vendte derpå tilbage til sin stadeplads på dyremarkedet. Tre måneder senere var smitten 
ude af kontrol og havde spredt sig spredt i hele verden. For langt de fleste af den moderne verdens indbyggere var 
det første gang, de så effekten af en verdensomspændende epidemi med den angst og destruktion, som følger i dets 
slipstrøm. I et historisk perspektiv var den til gengæld forventelig. Epidemier er uden sammenligning verdenshistoriens 
største dræber og overskygger i den sammenhæng klart naturkatastrofer og krige. Flere gange har epidemier ændret 
historiens gang og været afgørende for, om imperier bestod eller bukkede under, og om krige er blevet vundet eller 
tabt. De berørte samfund har altid set anderledes ud efter en epidemi. I dette foredrag fortæller Poul Duedahl hele 
historien, fra de første epidemier blandt de tidligste stenalderbønder, til situationen i skrivende stund, hvor hele 
verdens befolkning er blevet ramt af COVID-19. 
 

Tirsdag d. 30. november: "Det forunderlige univers" 
v/ professor Hans Kjeldsen 
Nysgerrighed og fascination har altid været væsentlige drivkræfter bag vor trang til at undersøge naturen 
i et forsøg på at forstå sammenhængene i den verden, som omgiver os. Selv i dag rummer universet et 
utal af spændende gåder - både løste og uløste. Foredraget vil komme ind på, hvad vi finder derude 
blandt stjernerne og blandt andet omtale Big Bang, solsystemet og søgning efter planeter omkring andre 
stjerner. I foredraget vil også indgå en diskussion af, hvordan naturvidenskab undersøger verden, og 
hvilke typer af spørgsmål og svar naturvidenskaben rummer. Foredraget vil blive illustreret med en serie 
af billeder fra det forunderlige univers. 
 
 

Tirsdag d. 7. december: ” Syng julen ind – koncert og fællessang ” 
v/ Ole Jørgensen og GospelD’Light – Bemærk: Herning Gymnasium, kl. 10:00 – 12:00 
Der er dømt jul, nostalgi, harmoni, energi og rigtig julestemning, når Ole Jørgensen og Gospel D’Light indbyder til 
koncert og fællessang. Traditioner er vidunderlige, og til jul elsker vi dem måske endnu mere end resten af året. 
Det er også, hvad vi lægger vægt på når Gospel D’Light og Ole Jørgensen byder ind til julekoncert og fællessang. 
Der vil være en masse af de sange, vi kender så godt og slet ikke kan undvære – sange som vi alle kan synge med 
på. Vi vil også byde på nogle af de nye sange, der har fundet ind i vores julerepertoire godt blandet med, julegospel, 
salmer og sange. 

 
Tirsdag d. 4. januar: ”Smilende fællessang med mening” 
v/ sociolog Anette Prehn og Pianist Kristian Bisgaard AFLYST pga corona 
 

Tirsdag d. 11. januar: ”Edith Piaf” 

v/ højskoleforstander Lillian Hjort-Westh AFLYST pga corona 
. 

 
Tirsdag d. 18. januar: ”Den inderste fare” 
v/ forfatter Birgithe Kosovic 
Birgithe Kosovic vil i dette foredrag fortælle om sin roman "Den inderste fare". Romanen er et politisk-personligt 
romanportræt af den mand, som i manges øjne er Danmarkshistoriens største landsforræder: Erik Scavenius. 
Hvordan kan vi forstå Scavenius i dag, hvor vi igen er konfronteret med spørgsmålet: Hvor meget af din frihed vil du 
opgive for freden? Og hvor meget af din fred vil du ofre for friheden? Hvor går grænsen mellem integritet og 
underkastelse? Scavenius svarer. Som politiker i krig. Som ægtemand i utroskab og dyb forelskelse. Og som det 
menneske, vi alle er, der kæmper med at få tilværelsens store regnskab til at gå op. Det handler om værdier. Og 
hvordan vi kan håndtere de sværeste af alle spørgsmål i vores kærlighedsliv såvel som i det åbne samfund uden at 
forråde os selv og vores fællesskab. Hvad er vores idealer? Og hvilke idealer kræves hvornår? 

 

 
Tirsdag d.25. januar: "Hernings nye borgmester" 
v/ Dorte West 
Hernings nye borgmester vil præsentere os for planer og visioner for Herning 2022 og frem 

 
Tirsdag d. 1. februar ” Det bæredygtige velfærdssamfund” 
v/ professor emeritus Steen Hildebrandt  
Foredraget vil fokusere på FN’s bæredygtighedsmål og sætte dem ind i en dansk kontekst. Danmarks udfordringer og 
muligheder i en verden, hvor bæredygtighed ikke er et spørgsmål, men en selvfølge. Hvordan udvikles Danmark til 
ikke bare at være et velfærdssamfund, men et bæredygtigt velfærdssamfund? Er det muligt, ønskeligt, nødvendigt? 

 

http://www.litteratursiden.dk/boeger/det-begyndte-med-jomfru-soerensen


Tirsdag d. 22. februar ”Det meningsfulde liv”  
v/ kommunikationsekspert Rune Strøm 
Hvad skal der til for at leve et rigt, vitalt og meningsfuldt liv? Et liv hvor vi som mennesker samtidig kan rumme og 
acceptere den modstand og tyngde, vi alle møder på vores vej? Hvilken enkeltstående faktor sandsynliggør, at vi 
lever et langt liv? Kan denne enkeltstående faktor hjælpe os til at håndtere smerte og sygdom. Foredraget baserer sig 
på den nyeste psykologiske forskning og de ældste menneskelige mekanismer. Og så er der en masse god 
gammeldags snusfornuft. Rune Strøm kommer med jordnære redskaber til brug i parforholdet samt livets andre 
bærende relationer. 
 
Tirsdag d. 1. marts: "Verdens længste familieekspedition i kajak” 

v/ eventyrer Lars Simonsen”  
Lars Simonsen, hans kone Suzi og deres to børn Tiuri på 7 år og Liva på 5 år tog ud på, verdens længste 
familie ekspedition i kajak. 7300 km fra København til Istanbul. Med udgangspunkt i dette fantastiske 
eventyr, fortæller Lars, med en utrolig livsglæde, humor, røverhistorier, flotte billeder og video om; at 
miste alt, vende det til noget positivt, parforholdets udfordring, undervisning af børnene, mentale og 
fysiske tilstande på godt og ondt, glæden ved det simple liv og fantastiske oplevelser. Oplevelser som 
sæler rundt om kajakkerne i Danmark, 274 sluser ned gennem Europa, kæmpe bølger i Middelhavet og 
kryds fra Italien til Grækenland på over 90 km uden land i sigte. En af de helt store oplevelser var da 
familien i flere minutter havde besøg af en grindehval lige ved siden af og under kajakkerne. ”Børnene 
kunne ikke tro deres egne øjne, det var en magisk oplevelse” 
 

Tirsdag d. 8. marts: ”Verden efter Trump – med Biden ved roret”  
v/ USA-analytiker Mads Fuglede 
Uanset om man kan lide det eller ej, så er Washington D.C verdens politiske hovedstad. De politiske 
beslutninger i Washington påvirker resten af kloden i et omfang, der gør, at man kan hævde, at 
amerikanernes ledere ikke blot er deres egne, men hele verdens ledere. Amerikansk politik er meget 
mere end præsidentembedet. Efter fire hektiske år med Trump er det nu Joe Biden, som er den frie 
verdens leder. Hvordan ser verden og USA ud efter Trump, og hvilke udfordringer står Joe Biden overfor. 
Det er blot en af de mange områder, som Mads Fuglede vil tale om i sit foredrag 
 

Tirsdag d. 15. marts: ”Den politiske situation” 
v/ journalist Søs Marie Serup - Bemærk: Herning Gymnasium kl. 10:00 – 12:00 
Et foredrag hvor Søs fortæller om den aktuelle politiske situation. Personer, temaer, styrkeforhold, strategier og et bud 
på fremtiden, krydret med anekdoter, eksempler og levende dialog. 

Tirsdag d. 22. marts: "Baggrund og virke - Realdania”  
v/ direktør Jesper Nygaard - Bemærk: Herning Gymnasium kl. 10:00 – 12:00 
Gennem 6 konkrete mål og årlig databaseret opfølgning arbejder Realdania filantropisk på at løse nogle af 
samfundets udfordringer i samarbejde med alt fra helt små til store nationale partnere i hele Danmark.  
 

Tirsdag d. 29. marts: "Er spionage et nødvendigt onde?”  
v/ Fhv. PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen 
I dette foredrag vil Hans Jørgen Bonnichsen have fokus på spionage i forbindelse med efterretningstjenestens 
opgaver og arbejdsmetoder. På baggrund af sin tid som spionjæger vil han bl.a. sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt 
spionagen er et nødvendigt onde i politiets arbejde. Kan spionage undværes? 

 
Tirsdag d. 5. april: "Håb i en håbløs tid”  
V /forfatter Michael Bach Henriksen 
Hvis man vil forstå sin samtid skal man læse skønlitteratur. De store forfattere har nemlig bud på, hvad der sker både 
politisk og privat i disse tid. Mange føler, at fremtiden er håbløs: klimakrise, politisk populisme og diagnosesamfund er 
begreber, vi har lært at leve med. Men hvor er håbet i en håbløs tid? Det har de store romanforfattere svar på. 
 

 


