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Lørdag 1. februar 2020

          

 



LIVSKRISER 

Årets fælles højskoledag vil beskæftige sig med, hvad der sker med 
os, når vi rammes af tvivl, tab og sorg og gennemgår kriser, hvor 
vores livsværdier og identitet vakler og måske fornys. Dagen vil 
også sætte fokus på, hvordan både kunst og fællesskaber kan være 
med til at afhjælpe smerten og give indsigter, som vi kan vokse med 
i kriserne. 

Doris Ottesen er forfatter og fortæller, cand. 
theol. og en stor kender af litteratur.  

Hun har specialiseret sig i nordisk litteratur, 
bl.a. H.C. Andersen, Kerstin Ekman, Göran 
Tunström og Selma Lagerlöf. 

Esben Kjær er journalist, radiovært på Bagklog 
på P1. 

Han har bl.a. skrevet bogen ”Min usynlige søn” 
om tabet af sin syvårige søn – en bog, der fik 
stor omtale. 

Og sidste år udgav han bogen Døden – en 
overlevelsesguide. 

Birgitte Bech er forfatter, cand.theol. og mag. og formidler 
teologiske og kunsthistoriske perspektiver i bl.a. malerkunst. 

Alle tre foredragsholdere er fremragende formidlere. 



PROGRAM 

9.30-10.00 Andagt i kirken v/ Annemarie Lund 

10.15-12.00 Doris Ottesen 

NÅR KRISEN KRADSER – LITTERATUR SOM 
LIVSTYDNING OG LIVSHJÆLP 

Med udgangspunkt i en række klassiske forfatterskaber som fx H.C. 
Andersen, Sigrid Undset, Selma Lagerlöf og Kerstin Ekman vil Doris 
Ottesen sætte fokus på, hvordan litteraturen kan være med til at 
afklare og afhjælpe et livsproblem.  Og det spørgsmål vil forsøgt 
besvaret: Hvorfor netop litteraturen kan være den forløsende faktor, 
når de store livsspørgsmål trænger sig på!   

12.00-13.15 Frokost 

13.15-15.00 Esben Kjær 

DØDEN OG SORGEN 

Hvad stiller man som efterladt op med døden og sorgen? Hvordan 
navigerer man i sorgen, hvordan kan man handle, og hvornår skal man 
bare lade sig slæbe med? 

Esben Kjær giver sit bud på, hvad der er galt med den sorgkultur, vi 
har i Danmark, og formidler konkrete indsigter og erfaringer fra sit 
eget liv med sorg, men også viden fra forskellige sorgforskere. Esben 
Kjær vil også fokusere på sorgen som en eksistentiel erkendelsesrejse, 
der påvirker alt, hvad vi tænker om livet, døden, universet og Gud. 

15.00-15.30 Kaffe og kage 

15.30-17.00 Birgitte Bech 

SORGENS BILLEDER  

Sorg er ofte kærlighed, som mangler sin modtager, men som ikke 
behøver være husvild. Den kan huses af fx digte, salmer, musik og 
billeder.  

Birgitte Bech viser i sit billedforedrag righoldige eksempler på især 
danske billeder, som sorgen kan ‘bo i’ med sin mangfoldighed af 
følelser, lige fra det afsindige skrig til det dæmpede vemod. Vi ser på 



sorgens udsagn i fx taknemmelig gravkunst, nænsomt medfølende 
genrebilleder og lidenskabelig ekspressionistisk malerkunst. 

17.00 Farvel og tak 

                                                                         

PRAKTISKE 

OPLYSNINGER 
# STED 

Præstevang kirke 

Tamsborgvej 2 

3400 Hillerød 

# TID 

9.30-17.00 

# DELTAGERGEBYR 

Kr. 225,- inkl. frokost 

# TILMELDING 

Hans Aue 

tlf. 4814 0217 / 2165 6233              

hans@aue.dk 

# TILMELDINGSFRIST 

17. januar 2020 

# ARRANGØR 

Kirker i Hillerød Provsti 

mailto:hans@aue.dk


                                                                                           


