EUROPAS GRÆNSELANDE –
Europas styrke og forskellighed,
erfaringer og muligheder.
v/ Peter Dragsbo, fhv. overinspektør, Museum
Sønderjylland. Torsdag d. 21. april 2022 kl. 19.30
Med grænsedragningerne efter 1. Verdenskrig opstod
en lang række nationale mindretal – også her i grænselandet. Grænselandene kan være "forkanter" ude i
Europa, men det kræver mentalitetsændringer hos
flertalsbefolkningerne. Foredraget berører også
Slesvigs historie med dets flere kulturer, sprog og
idenditeter. I samarbejde med Folkeuniversitetet

GRUNDLOVSMØDE
Søndag d. 5. juni 2022 kl. 16.00 ved forsamlingshuset.
Grundlovstaler er Lise Von Seelen, tidligere MF-er og
næstformand i Etisk Råd. Løjt Kirkebys Lillekor
medvirker. Spejderne sælger pølser og der kan købes
kaffe og kage. Arrangeres i samarbejde med Løjt
Menighedsråd og Grænseforeningen Aabenraa.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Medlemskab:
Årligt medlemskab 100 kr. pr. husstand – indbetales på
konto nr. 7045–0001082336.
Entré til alle foredrag, forudsat medlemskab:
400 kr. pr. person. Indbetales på ovennævnte konto.
Entré for enkelt arrangement:
Medlemmer kr. 75,-. Ikke medlemmer kr. 100,Kan betales ved indgangen.

MUSIKFORTÆLLING BERLIN:
Berlinmuren – en skæbnefortælling.
v/ Thurø Musikteater. Onsdag 11. maj 2022 kl. 19.30
En musikalsk tidsrejse ved Uta Motz (sang, violin) og
Anders Allentoft (guitar, sang) Med sange i øst og vest
på tysk, jiddish, dansk og engelsk, kommer de to
sprælske musikere igennem det sidste århundrede og
gør Berlinmurens historie levende på ny. Fra 20erne til
90erne på 60 minutter.
Musikfortællingen er en påmindelse om at her, midt i
Europa, kan politiske systemer ændre sig i hastigt
tempo.

Alle foredrag afholdes i Løjt Forsamlings- og Kulturhus,
med mindre andet sted er nævnt.

KONTAKT
Anette Jensen, formand
email: aneje@km.dk - mobil: 51856512
Povl Callesen, næstformand
email: callesenpovl@gmail.com - mobil: 30749190
Peder Luckmann, kasserer
email: luckmann@email.dk - mobil: 22703084
Læs mere på lojt-hojskoleforening.dk

PROGRAM
2021 - 2022
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VORT SMUKKE OG MORSOMME
SPROG
v/ Niels Holck, fhv. rektor og højskoleforstander
Torsdag d. 23. september 2021 kl. 19.30
Det danske sprog har det godt. Det er smidigt og fornyr
sig, og vi bruger det i alle livets forhold. Men hvor
kommer det danske sprog fra? Hvorfor er dansk så
svært for udlændinge? Hvad siger vi, når vi møder
hinanden: Godmorgen, Hej, Mojn? Er vi du´s eller De´s
Hvad står der i de frække graffiti?
I samarbejde med Folkeuniversitetet.

NORDEN TIL EJDEREN:
Skandinavisme, højforræderi og krig.
v/ Rasmus Glenthøj, ph.d., lektor ved SDU
Torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 19.30
På baggrund af ny forskning fortæller Rasmus Glenthøj
den politiske skandinavismes historie. En historie om
europæisk, skandinavisk og dansk politik samt om krig,
konspirationer og højforræderi, der kulminerede i
1864. Rasmus Glenthøj udsender til efteråret en bog
med nye indsigter i forståelsen af skandinavismen.
I samarbejde med Grænseforeningen, Aabenraa.

HVILKET LIV OG HVILKET VÆRK.
Den russiske forfatter Fjodor Dostojevskij skildret gennem sine breve
v/ Jørgen Bork Hansen, fhv. sognepræst i Ribe
Torsdag d. 18. november 2021 kl. 19.30
I år markeres 200-året for den store russiske forfatter.
Hans mange breve er en fin indgang til liv og værk. Han
var en mester i at skildre nød, vold og lidelse. Samtidig
kunne han skrive om lykke, harmoni og livets skønhed
på en poetisk måde, som kun få mestrer.
I samarbejde med Folkeuniversitetet.

KEJSEREN AF PORTUGALIEN
v/ Doris Ottesen, teolog, forfatter og fortæller.
Tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 19.30
Romanen ”Kejseren af Portugalien” fra 1914 anses af
mange for Selma Lagerlöfs (1858-1940) største
kunstneriske præstation. Den er lettilgængelig, men
måske alligevel Selma Lagerlöfs mest gådefulde roman.
Den er dog frem for alt en fortælling om den
alttilgivende kærlighed, der indeholder både sorg og
glæde. I samarbejde med Menighedsrådet. Støttet af
Rislum Fonden.

MENNESKESYN TIL EFTERSYN

LEG

v/Jacob Birkler, cand.mag. i filosofi og psykologi og
formand for Det Etiske Råd fra 2010 - 16
Tirsdag, den 25. januar 2022 kl. 19.30
Menneskesynet er i forandring, og det udfordrer vores
etik. Hvor den samaritanske pligt førhen stod stærkt, er
det nytte, som er blevet målestok for de fleste
beslutninger og valg. Hvordan tackler vi den
udfordring, som et forandret menneskesyn indebærer?
Foredraget er støttet af Fabrikant Mads Clausens Fond.

v/ Marc Malmdorf Andersen, PhD, legeforsker,
adjunkt ved Aarhus Universitet.
Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 19.30
Leg er ikke kun for børn og barnlige sjæle. Voksne leger
også, og leg er også en form for videnskab, hvor vi ved
at afprøve det ene skøre påfund efter det andet ikke
bare bliver bedre voksne og mere kreative. Vi kan også
få kærligheden til at blomstre og redde hele verden. Og
så er det tilmed smadderskægt. I samarbejde med Løjt
Skole. e

