
Kertemindedage 2018  
Højskoledage i Kerteminde 4/10 – 6/10 2018 
 

Det moderne livs stigende kompleksitet kan få os til at længes 

efter overskuelighed og enkelhed, og vi kan tilmed komme i tvivl, 

om vores hjernefunktion ligefrem bliver påvirket af vores hekti-

ske digitale liv. 

Både udfordringer og bekymringer vil blive behandlet af spæn-

dende fagpersoner.  

Så længslen efter enkelhed vil blive anskuet fra både naturviden-

skabelige, eksistentielle og sociologiske synsvinkler. 

Som afslutning kan forstanden hvile sig i musikalsk enkelhed. 

 

Billetter kan købes kontant på kirkekontoret, Præstegade 4, Kerteminde. 

Der er åbent tirsdag, onsdag, fredag 9.00 – 14.00 og torsdag 13.00 – 17.00. 

Tlf. 65 32 23 89. Mail: limp@km.dk  
Usolgte billetter kan købes kontant ved indgangen. 

Arrangeres i et fællesskab mellem 
Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd og Kerteminde Biblioteks Venner. 

www.kertemindedrigstrupkirker.dk og www.kertbibvenner.dk 

Programmets baggrundsbilleder er Fritz Syberg (1862-1939): Sommerhytterne. Korshavn. Fyns Hoved. 1910. 

Akvarel på papir, 47 x 63 cm. Johannes Larsen Museet. 

”Længsel efter enkelhed”  
Alle arrangementer foregår i Skt Laurentisalen,Langegade 13,  Kerteminde 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Det enkle liv – en moderne længsel efter 
en dybere og større sammenhæng? 

 

 
 
 
 

 
Dorte Odde,  

Kultursociolog og filosofisk rådgiver 
Lørdag den 6. oktober kl 13.30 – 15.30  

Kierkegaards kamp  
for det simple liv 

 

Tonny Aagaard Olesen 
Kierkegaardforsker. 

Fredag den 5. oktober kl. 17 – 19  

Det enkle liv  
– når verden bare bliver for kompliceret 

 

 
Karen Schousboe,  etnolog og forfatter 

Torsdag den 4. oktober kl. 19 - 21 

Enkelhed er et mål  
for hjernens arbejde 

 

 
 

Albert Gjedde 
Hjerneforsker 

Lørdag den 6. oktober kl. 10 – 12   

 

KONCERT 

 

 

 

Jesper Gram Petersen 
organist 

Lørdag den 6. oktober kl. 16.00 – 17.00  

Højskoledage i Kerteminde 4/10 – 6/10 2018 

mailto:limp@km.dk
http://www.kertemindedrigstrupkirker.dk
http://www.kertbibvenner.dk


Torsdag den 4. oktober  2018 kl 19-21 

DET ENKLE LIV – NÅR VERDEN BARE BLIVER FOR KOMPLICERET . 
Karen Schousboe, etnolog og forfatter. 

Vi kender det godt: trangen til at rydde op, flytte væk, gøre op, ændre kurs – bare ét 
eller andet, der kan gøre vores tilværelse mere overskuelig. De fleste mennesker lader 
det dog blive ved dagdrømmene. De ved nemlig godt at omkostningerne hurtigt kan 
blive for svære at bære. Med til en generel oprydning hører jo nemlig også at man 
ender med at skrotte nogle af de nære og kære. Når Moster Annas vase fra brylluppet 
ryger ud, så ender hun ofte med også at blive streget i telefonbogen.  
Foredraget vil give et rids af de væsentligste enkelt-livsbevægelser i historien – fra 
Jesu tid og frem til vores dages dybgrønne veganere. På vejen vil vi så også få tips til 
hvordan man griber projektet an – hvis nogen af os skulle have lyst til at opsøge det 
efterfølgende! 
Sted: Langegade 13, Kerteminde. Entre 60 kr. 
 

Fredag den 5. oktober  2018 kl. 17-19 

KIERKEGAARDS KAMP FOR DET SIMPLE LIV.  
Tonny Aagaard Olesen, Kierkegaardforsker. 

Skønt Kierkegaards verden er kendetegnet ved mangfoldighed og kompleksitet, så er 

hensigten i hans mange værker at nå frem til det simple liv. Det er ikke i den ydre ver-

den, der skal ske forandring eller ryddes op. Kierkegaards blik er rettet indad mod det 

evige og usynlige, som hverken kan måles eller vejes, men som altid må forudsættes. 

Kun det menneske, der bliver sig bevidst som ånd, kan leve et sandt og simpelt liv i 

nærvær og glæde. Foredraget vil med udgangspunkt i Kierkegaards liv og værker kom-

me med en nærmere forklaring. 

Sted: Langegade 13, Kerteminde. Entre 60 kr. 

Fredag den 5. oktober  2018 kl. 19.15 

FÆLLESSPISNING OG SAMTALE PÅ RESTAURANT FIRENZE 

Mad bestilles på restauranten og er for egen regning.  

Tilmelding til kirkekontoret – se bagsiden 

Sted: Trollegade 2F, Kerteminde  

 
 

Lørdag den  6. oktober  2018 kl. 10-12 

ENKELHED ER ET MÅL FOR HJERNENS ARBEJDE 
Albert Gjedde, hjerneforsker 
Ifølge den nyeste hjerneforskning er hjernen en forudsigelsesmaskine, hvis evne til 
at forudsige mulige fremtidsscenarier kræver en indpakning (“kompression”) af in-
formation om omverdenen i håndterbare små pakker. Man kan frygte, at den nød-
vendige pakning modarbejdes af den fremadskridende digitalisering, og det kan gøre 
forberedelserne til fremtiden stadig mere ufrugtbare.   

Sted: Langegade 13, Kerteminde. Entre 60 kr 

 

Lørdag den  6. oktober 2018 kl. 12.00-13.15 

FÆLLES FROKOST, GRATIS for deltagere i foredragene 
Sted: Langegade 13, Kerteminde.  

 

Lørdag den  6. oktober 2018 kl. 13.30-15.30 

DET ENKLE LIV  
– en moderne længsel efter en dybere og større sammenhæng?  
Dorte Odde, Kultursociolog og filosofisk rådgiver 
Med udgangspunkt i en kritisk fremstilling af simple living som trend og tankerne 
bag bevægelsen af samme navn, vil foredraget sætte fokus på den længsel, som vi 
senmoderne mennesker har imod en dybere og større sammenhæng i tilværelsen og 
vores sociale liv.  
Sted: Langegade 13, Kerteminde. Entre 60 kr 

 

Lørdag den  6. oktober  2018 kl. 16-17 

KONCERT  
Jesper Gram Petersen, organist ved Kerteminde kirke. 

Musik af komponisterne: Bach, Reger, Franck og Guilmant. 
Som indledning på koncerten motiverer Jesper Gram Petersen sit valg af værker og 
sætter den ind i Højskoledagenes tema 

Sted: Kerteminde kirke, Langegade 4, Kerteminde. Gratis entre. 

 

 

 


