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SANKT LUKAS STIFTELSEN I HELLERUP
INDBYDER TIL HØJSKOLEAFTNER
TRE TIRSDAGE I EFTERÅRET

”Gi’ os lyset tilbage”
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00
Rasmus Skov Borring

Ingen er vel i tvivl om, at vi i Danmark har arvet en enestående sangskat, bl. a. via
Højskolesangbogen. Netop i disse år ser det ud, som om vi har fundet ny værdi i
den, mødt ord og toner, der både kan hjælpe os fremad og samtidig støtter os i
at værdsætte den vældige arv, vi har modtaget.
Derfor er vi så glade for at vi har fået ja fra Rasmus Skov Borring til denne aften
at åbne for højskolesangbogens og fællessangens værdier. Rasmus Skov Borring
vil også invitere os inden for i sit arbejde med formidling af den danske sangskat,
og vi vil blive præsenteret for både gamle og nye sange, når han sætter sig til
flyglet. Vi ved, at fællessang kan noget. Også åbne for livsvigtige værdier, der er
større end os. Denne aften vil vi blive klogere på hvorfor – og mærke det på egen
krop.
Rasmus Skov Borring er pianist, komponist og cand.mag. i moderne kultur og
kulturformidling fra Københavns Universitet. Han har arbejdet sammen med bl.
a. digteren Jens Rosendal i syv år. Han modtog i 2019 Grundtvigs Pris, og det er
ham, der blandt andre sange har fået optaget ”Gi’ os lyset tilbage”, i den nye højskolesangbog – skrevet sammen med Per Krøis Kjærsgaard, forfatteren af ”Kære
Linedanser”. Se evt. mere på www.rasmusskovborring.dk
Sådan åbner vi for tre aftner til og om LIVSMOD i år.
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Vi er hinandens
Tirsdag den 1. november kl. 19.00

David Bugge

Velkommen til en aften, hvor vi byder på en rejse gennem teologen og filosoffen
K.E. Løgstrups verden.
”Vi er hinandens verden”, siger K.E. Løgstrup. ”Vi har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at vi holder noget af dets liv i vores hånd”. Det er blevet et uhyre
kendt citat af ham. Men magt kan, som vi alt for godt ved, bruges vidt forskelligt:
Til omsorg - eller til ødelæggelse. Nogen tredje mulighed gives ikke! Denne sårbare
udleverethed – i tilliden, i kærligheden og i lidelsen – når vi møder et andet menneske og de møder os, er et gennemgående tema i Løgstrups tænkning og især
udtrykt i bogen Den Etiske Fordring. I en let tilgængelig form og med eksempler fra
vor dagligdag og skønlitteraturen giver David Bugge os denne LIVSMODS-aften en
præsentation af grundtankerne i dette hovedværk i nyere dansk teologi og filosofi,
og dermed får vi kendskab til en forfatter og filosof, der bliver mere og mere kendt
herhjemme og ude i verden.
David Bugge er leder af Løgstrup-centret ved Aarhus Universitet. Det er en blændende formidler, vi har fået mulighed for at møde i Lukasstiftelsen denne aften.
David Bugge har om Løgstrup bl.a. skrevet bøgerne LØGSTRUP OG LITTERATUREN, HINANDENS VERDEN og LØGSTRUP & SKOLEN.
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Kristendommen har mere at sige
om os, end vi om den ...
Tirsdag den 8. november kl. 19.00
Jens Christian Grøndahl

Som så mange i sin generation var forfatteren Jens Christian Grøndahl afvisende
over for kristendommen, men ansporet af sine nærmeste har han i en moden
alder åbnet sig for tro. Vi skal høre den kendte forfatter fortælle om ånd, afmagt
– og friheden ved at slippe kontrollen. Om fremmedes venlighed og om den
svære udfordring, det er, at tage imod og være den svage. Om at være formet af
kristendommens historie og føle sig talt til af evangelierne, selv hvor de modsiger
erfaringen og den moderne selvforståelse.
I sin bog MIN SVAGE TRO (Eksistensen 2021) skriver han: ”Måske kræver det fortrolighed med døden at nære omsorg for åndslivet. Modernitetens åndløshed er
taget til i takt med dødens og de døendes forvisning til hospitalernes og plejehjemmenes kliniske gennemgangslejre”. Rammer han her hovedet på sømmet?
Gemmer vi sygdom og død væk i en grad, så vi mangler sprog, billeder, rollemodeller og ånd?
Jens Christian Grøndahl har skrevet mere end 30 bøger, heri blandt andet LUCCA, TAVSHED I OKTOBER, SOM GRÆSSET, EUROPA-TRILOGIEN og her nu MIN
SVAGE TRO. Han har modtaget Boghandlernes Gyldne Laurbær, Danske Banks
Litteraturpris og er tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse. Vi møder en dansk
forfatter, der er på bestsellerlisterne verden over, lige værdsat i Frankrig, Belgien og
Holland som her hjemme.
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Om arrangementerne
Hver LIVSMOD aften byder på sang, hovedforedrag og mulighed for spørgsmål
og debat. Vi byder i løbet af aftenen på et glas vin eller saft samt lidt snacks.
Arrangementet slutter ca. kl. 21.00

Mødetid og sted
Tirsdagene 25. oktober, 1. og 8. november 2022 kl. 19.00 i Sankt Lukas
Stiftelsens smukke festsal. Indgang gennem hovedporten på hjørnet af
Tuborgvej og Bernstorffsvej 20 i Hellerup. Der er god mulighed for parkering
ved hovedindgangen og på Bernstorffsvej.

Pris og tilmelding
Enkelt aften inkl. forplejning kr. 90. Alle tre aftner 220 kr. Billet sikres ved at
sende beløbet til MobilePay 60364 med tekst: dit navn + ”Livsmod”. Har man
ikke adgang til MobilePay, kontaktes Jakob Rönnow på Jaro@sanktlukas.dk.

Arrangør
Sankt Lukas Stiftelsen. Udvalget: cand. theol. Linda M. Rönnow, medlem
af Lukasfællesskabet Hanne Pedersen, hospicepræst Mette Devantier og
seniorpræst Jakob Rönnow.

– vilje og lyst til at leve,
ofte på trods af modgang eller svækkelse
Den Danske Ordbog
– tillid til at livet giver mening
og er i en større herres hænder
Ukendt

Sankt Lukas Stiftelsen er et forunderligt sted, der gennem årene har givet – og
stadig giver – mennesker livsmod og håb.
Med udgangspunkt i kristendommens budskab om med omsorg at tage vare på
alt liv og på hinanden, har man her i over hundrede år forsøgt at indgyde livsmod
og livsglæde og derved løfte ens medmennesker.
Det er derfor, vi ved disse højskoleaftner hvert efterår forsøger at belyse begrebet
LIVSMOD fra forskellige vinkler. Hvad kan hjælpe os videre i vort liv? Hvad tør vi
bygge på? Hvordan får vi kræfter til at blive ved?
Alle er meget velkomne.

LÆS MERE PÅ WWW.SANKTLUKAS.DK

