STUDENTERKREDSENS SOMMERMØDE 2011
GRUNDTVIGS HØJSKOLE, HILLERØD 3.-9. JULI

Søndag 3/7

15.30 - 17.30: Ankomst og indkvartering
19.30 Hans Fink, docent, dr.phil.: SANDHED OG DANNELSE – FØR
OG NU OG NU SOM FØR
22.00 Rystesammenaktivitet

STUDENTERKREDSENS SOMMERMØDE 2011

EFTER SANDHEDEN
Tid til gendannelse?

Mandag 4/7

09.00 Bent Meier Sørensen, , lektor, ph.d.: NÅR ARBEJDET
BLIVER SANDHEDEN BLIVER KARRIEREN DANNELSEN
14.30 Joakim Garff, lic. theol.: KIERKEGAARD - DANNELSE OG
IDENTITETSDANNELSE
20.00 Jørgen Demant, cand. theol., sognepræst: LITURGI OG
RITUAL
Tirsdag 5/7

09.00 Ole Vind, dr. phil.: DET LEVENDE ORD - OM GRUNDTVIG OG
DANNELSE
14.30 Steen Nepper Larsen, lektor: HVORDAN GENFINDER SKOLEN
SINE GRUNDE TIL AT VÆRE TIL?
20.00 Forfatteraften med Jens Smærup Sørensen
Onsdag 6/7

09.00 Povl Riis, professor emeritus: SUNDHEDSDYRKELSENS
UNIVERS - DOMINERENDE PERSONLIGT MÅL OVER FOR ALMEN
SUNDHEDSFREMME I FÆLLESSKABETS DANNELSESPERSPEKTIV
13.30 Udflugt
20.00 Sommermødebal m. Lancier m.v.
Torsdag 7/7

09.00 Filmforevisning: Huset Buddenbrook
14.30 Hans Hauge, dr. phil.: FRA FØR SANDHEDENS TID
20.00 Gudstjeneste ved sognepræst Peter Grane.
Fredag 8/7

09.00 Jes Fabricius Møller, ph.d., lektor: EMMA GAD –
DANNELSE SOM LOV ELLER EVANGELIUM?
14.30 Carsten Thau, professor: BAUHAUS OG SAMFUNDSDANNELSE OM DEN TYSKE BAUHAUSSKOLE OG DENS RECEPTION I DANMARK
17.30 Liedkoncert med Mezzosopran Nana Bugge Rasmussen og
Pianist Jacob Beck.
18.00 Festmiddag og revy.
Lørdag: Afrejse
www.grundtvigs.dk – www.studenterkredsen.dk

François Lemoyne: Tiden frelser Sandheden fra Løgnen og Misundelsen

Grundtvigs Højskole, 3.-9. juli
www.grundtvigs.dk – www.studenterkredsen.dk

STUDENTERKREDSENS SOMMERMØDE 2011
Hvad har dannelse med sandhed at gøre? At det overhovedet
giver mening at spørge, afslører at dannelsesbegrebet er
i krise. For kan man leve sit liv på løgn?
Det 20. århundrede var vidne til
massive angreb på alle hidtidige
forestillinger om hvad sandhed kunne
være. Frontlinierne var mange, fra tysk
og fransk filosofi og teologi til den
trompetbukseklædte populærkultur og
kunstnere og arkitekter som mente, at
tingene helst skulle være grimme. Men
også de politiske ideologiers
sammenbrud betød, at det ikke længere
var indlysende, at der fandtes en
fælles sandhed menneskelivet kunne
bygge på.
Modernisme blev erstattet af postmodernisme, og fra at handle om
virkeligheden, blev sandhed noget vi
”dersom det ogsaa var muligt, at
selv måtte skabe. "Teksten er en
Fornuften kunde udvikle sig i Sandhed
konstruktion", "Der findes ikke
uden foreløbig Sandheds-Kundskab,
saa var den dog ikke nogensinde under
religioner - kun religiøse mennesker",
Tidens Løb i stand til at fyldestgiøre
"Nationen er en myte" er nogle af denne
Mennesket,
give ham et fuldstændigt og
bevægelses slagord. Dette fungerede
måske nok i "de glade 90ere": Historien klart Begreb om Mennesket i sin hele
Fylde. […] hvad han skal komme til at
havde nået sin afslutning og det
begribe, maae han have troet; hvad
liberale demokrati havde sejret, mente
Fornuften skal fatte, maae den
man. Men med det nye årtusindes dystre
forefinde; ligesaalidt som Haanden kan
horisonter er der tegn på, at der på ny den frembringe, hvad den skal begribe”
er brug for en fast grund under
(N.F.S. Grundtvig, 1816)
fødderne.
Lever vi i en "eftertid" hvor dannelsen kun kan tage
udgangspunkt i det konkret givne, og hvor livets mening er
vækst, velfærd og sundhed? Hvilke -ismer er mulige i 2010'erne?
Skal post-modernismen blot have hæftet endnu et post på? Postpost-modernisme? Med teologi, kultur, historie og
samfundstænkning som omdrejningspunkter forsøger
Studenterkredsens sommermøde 2011 at svare på hvad dannelse kan
være idag.

Udover foredrag byder sommermødet på sommerbal, udflugt,
musik og meget andet.

Priser fra 1775,- for studerende under 35
Tilmelding på www.grundtvigs.dk

Hvad er Studenterkredsen?
Foredragsforeningen Studenterkredsen (eller bare Kredsen)
stiftedes 1888 som Frisindet Diskussionsklub (navnet blev
ændret 1892) af studerende med tilknytning til den
grundtvigske tradition.
Kredsen arrangerer en række foredrag inden for felter som
teologi, filosofi, æstetik og samfund. Håbet med disse
arrangementer er at kunne kombinere universitetets høje
faglige niveau med højskoleforedragets nysgerrighed i
forhold til livet og dets væsentlige spørgsmål.
Studenterkredsen
Århus.
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Siden 1901 har Studenterkredsen hvert år arrangeret en
uge med foredrag, diskussion og fest på en højskole et
sted
i
landet.
Det
første
møde
med
titlen
»Studenterkredsens Sommermøde«, hvorfra der kendes et
referat, var på Vallekilde Højskole i 1904. Det omtales
som det tredje af slagsen, hvoraf det første antagelig
har været mødet på Askov og det andet et lignende møde på
Testrup, hvor deltagerne bl.a. kunne høre om mulighederne
for trådløs telegrafi. Udgiveren af Grundtvigs udvalgte
skrifter, Holger Begtrup, talte i Vallekilde om, at der
var overordentlig god brug for de grundtvigske tanker i
nutiden. Det ser ud til at være et uopslideligt emne.
Se semesterets foredragsprogram og læs mere om Kredsen på
www.studenterkredsen.dk

