Højskoledage i Jørlunde ”At læse er at
leve”
Lørdag og søndag d. 29 og d. 30
august slår vi dørene op til to
indholdsrige dage.
Program:
Lørdag
Kl. 9.00 Velkomst i Sognehuset med
morgenkaffe og morgensang ved
sognepræsten
Kl. 9.30 ”Mig og Andersen” – Katrine
Lilleør fortæller om vores storslåede
forfatter H.C. Andersen
10.45 Pause og forfriskning
Kl. 11 Biografi og identitet – Pernille
Nederland fører os ind i dette
spændende univers
Kl. 12.15 Pause og samvær
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.30 ”Mig og Knausgård” – Dorte
Dideriksen fortæller om en autofiktiv
norsk forfatter
14.30 Pause og samvær
Kl. 14.45 Film -”The reader”introduktion ved sognepræst
Kl. 16.15 Tak for I dag og på gensyn i
morgen
Søndag
Kl. 10 Gudstjeneste i Jørlunde kirke
ved sognepræst Dorte Dideriksen
Kl. 11.30 Pause og samvær – evt. med
en tur på kirkegården
Kl. 12 Brunch i Sognehuset
Kl. 13 ”At læse er at leve” – Frank Visti
udfolder levende forholdet mellem
læsning og liv
Kl. 14 Pause og samvær
Kl. 14.15 Musikfortælling på orgel –
Frederik Magle
Kl. 15.15 Afslutning med fællessang fra
Højskolesangbogen
Pris per deltager: 200 kr.
Tilmelding – senest søndag den 23.
august
Ved tilmelding og betaling oplys:
HØJSKOLE
Tilmelding til: jlkirke@gmail.com eller
tlf.:
2026 5675 Marika Thinggaard,
Kirketjener
Betaling: MobilPay 591316 Jørlunde
Sogns menighedsråd ell. overførsel til:
Regnr. 5365 Kontonr. 0246074
Arbejdernes Landsbank.
Kontant betaling kan gøres lørdag d.
29. aug.

”At læse er at leve”
Jørlunde kirke slår dørene op �l to
indholdsrige højskoledage.
Lørdag d. 29. august
Vi lægger ud med sognepræst i Sankt Pauls kirke,
Katrine Lilleør, og H.C. Andersen. Et foredrag
hvor vi gennem hans eventyr går på
opdagelsesrejse i et forfa�erskab, som er
allemandseje.
Dere�er vil foredragsholder og forfa�er Pernille
Nederland bibringe os interessante vinkler på
sammenhængen mellem biografi og iden�tet,
hvilket får en ekstra vridning, når sognepræst
Dorte Dideriksen fortæller om den norske
forfa�er Karl Ove Knausgårds autofik�ve verden.
Dagen slu�er med filmen ”The reader” som
begynder i e�erkrigs�dens Tyskland, hvor den
15-årige Michael Berg pludseligt bliver dårlig på
vej �l skole. Han får hjælp af den dobbelt så
gamle Hanna – og de to indleder en uventet og
lidenskabelig affære, som senere skal vise sig at
få langstrakt betydning for dem begge.
Søndag d. 30. august

Foredragsholder og operasanger Frank Vis� vil
føre os ind i en spændende verden, som han selv
kalder ”sprog, rytme, melodi – en livslang
opdragelsesrejse”.
Dagene afslu�es i kirken, hvor organist Frederik
Magle vil underholde med en musikalsk
fortælling på Jørlunde kirkes orgel.
Begge dage er der morgenkaffe og frokost i
Sognehuset i Jørlunde. Se program og �lmelding
i annoncen.

Med venlig hilsen Jørlunde
menighedsråd

