PRESSEMEDDELELSE

Ekkodalen den 15. oktober 2019

Tillykke Danmark
– med højskolerne
Den 7. november 2019 er det 175 år siden, den første højskole blev
oprettet i Danmark. Dette bliver markeret over hele landet. Også på
Bornholms Højskole, hvor vi slår dørene op og inviterer indenfor!
Den 7. november 1844 åbnede Danmarks første folkehøjskole i Rødding, og
dermed var grunden lagt til en bevægelse og en skoleform, som har haft afgørende
betydning for udviklingen af det danske samfund.
På højskolerne har dannelse og uddannelse gået hånd i hånd og medvirket til
at oplive og oplyse, så vi i dag har et af de mest sammenhængende og oplyste
samfund i verden. N.F.S. Grundtvigs banebrydende tanker om højskolen og
livsoplysning har bredt sig verden over, og højskolen har det godt. Der er i dag 70
højskoler i Danmark, og der kommer stadig flere elever, både unge og ældre.
Jubilæet bliver markeret landet over. Ikke blot ved at se tilbage og fejre fordums
bedrifter, men ved at invitere ind til en samtale om, hvordan vi fortsat kan medvirke
til at præge udviklingen af det danske samfund og fællesskabet. Vi håber, at mange
vil komme forbi Bornholms Højskole, som inviterer til Sang, Grundtvig, lidt Madvig,
Bornholms Øl og en konstruktiv dialog. Alt i alt - alt hvad hjertet kan begære på
sådan en aften i Højskolernes ånd.
Program for aftenen den 7. november 2019
19.00 Velkomst ved Bornholms Højskoles forstander Allan Gardersøe
med et kort Historisk rids af Højskolens Historie.
19.15 Korsang til taget løfter sig v/ Arnt Ravn
20.00 Pause hvor vi byder på Pølsebord og Svaneke Øl v/ Svanekes
Brygmester Jan Paul
20.15 Foredrag: Dannelsesstriden v/ Kulturskribent Peter Tiemroth,
der på finurlig vís vil berette om Dannelsesstriden i 1850 og
trække paralleller til vor tid.
21.00 Korsang - En uropførelse.
21.30 Ordet er frit.

Arrangementet er støttet af Folkehøjskolernes
forening og således gratis - Vel Mødt!
Kontakt:
Bernitta Bjørn Andersen
bba@bornholmshojskole.dk
+45 3071 2161

