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”Strømninger” 
1. juli – 3. juli 2015 

 

Arrangør: Sorø Sogns Menighedsråd 
Skoleleder: Sognepræst Kristian Østergaard 

 

Det er trist at leve i en tid, hvor det almene er 
blevet et speciale, skrev digteren og filosoffen 

Villy Sørensen engang. Så det er der jo grund til 
at gøre noget ved. Og i adskillige år har vi da også 
forsøgt at gøre det med sommerhøjskolen på 
Sorø Akademi.  
 
Således præsenterer vi følgende foredragshol-

dere i 2015: 
Lykke Friis er prorektor for Københavns Univer-
sitet. Tidligere klima- og energiminister og mi-

nister for ligestilling. 
Mette Marie Trankjær er sognepræst på Falster og 
forfatter til den meget roste prædikensamling 
”Omgivelser”. 

Bent Falbert er tidligere ansvarshavende chef-
redaktør på Ekstra Bladet. 
Lilian Munk Rösing er ph.d i litteraturvidenskab, 
kritiker og kulturkommentator på Information. 
Sørine Gotfredsen er sognepræst ved Jesuskirken 
i Valby og kendt som debattør og forfatter.  

Claes Kastholm er cand.phil., forfatter, skribent 

og samfundsdebattør. 
Lars Sandbeck er teolog, ph.d og forfatter til en 

lang række bøger, herunder ”Afsked med 
almagten”. 

Mikael Jalving er journalist, debattør, forfatter til 
flere bøger, senest ”Søren Krarup og hans tid”. 
 

 

Når Grundtvig i sin tid skulle forklare, hvorfor 
man i særlig grad skulle lytte til hans ord og 
anliggende, svarede han gerne: ”Jeg er selv 
beviset!” 

Og uden at årets foredragsholdere i øvrigt skal 
kautionere for Grundtvig, så er det givetvis det, 
som gør sig gældende for deres bidrag. De taler 
om det, de har forstand på, om det, som de har 
brugt megen tid til at tænke over, skrive om eller 
arbejde med. Ja, sommerhøjskolens foredrags-

holdere er ”selv beviset” – beviset på, hvad livet 

kan lære et menneske. 

Sommerhøjskolen 2015 er sprængfyldt med 
spændende foredragsholdere, masser af sang og 
musik og bægerklang. Men først og sidst er der 

lagt op til, at man får inspiration til samtaler og 
refleksioner over det almene: det vil sige det liv, 
vi hver især lever. 
                    

 
”Skolen i Soer” blev grundlagt af Grundtvig ud fra en  

erkendelse af, hvis man skal forstå noget væsentligt, så 

kan man ikke forstå det alene. Man skal have nogen at 

forstå det sammen med.  

”Skolen i Soer” var Grundtvigs bud på 

et fortolkningsfællesskab eller en 

ramme, hvori vi kan tolke tilværelsen 

eller tage livtag med de store 

spørgsmål i den. 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Cand.phil.
http://da.wikipedia.org/wiki/Forfatter
http://da.wikipedia.org/wiki/Debatt%C3%B8r


  

 

 

 

        
 
 
  
 
 
 

 
 
 

ONSDAG 1. JULI 

 

9.00-10.00  Ankomst og indkvartering 

 

10.00 Velkomst: 

Formand for Sorø Menighedsråd Margit 

Schelde 

Præsentation af årets tema: 

Sognepræst Kristian Østergaard 

 

10.30  Lykke Friis: Danmarks rolle i Europa   
            - med særligt henblik på Danmarks 

forhold til  Tyskland 

           Lykke Friis er prorektor for Københavns 

Universitet. Hun var klima- og energiminis-

ter 2009-2011, i de sidste to år endvidere 

minister for ligestilling, og medlem af 

Folketinget for Venstre 2011-2013. 

 

13.00  Mette Marie Trankjær: Med fødderne på 

jorden og hovedet i himmelen 

           - om  ritualets teori og praksis med 

fokus på kirken som krop 

           ”Imidlertid ved jeg kun alt for godt, og jeg 

vil på ingen måde forsøge at skjule det, at 

jeg - selv i min forskning - i virkeligheden 

kun lidt efter lidt opdagede de principper, 

der styrer min praksis”  - Citat af Pierre 

Bourdieu ”Udkast til en selvanalyse”. 

 

15.00   Bent Falbert: ”41 statsministre – fra 

oven og nedefter” 

Bent Falbert fortæller muntert ud fra sin bog 

om ministrene. Han var i 24 år chefredaktør 

for Ekstra Bladet og inden da politisk 

medarbejder. Han har selv kendt de seneste 

otte regeringschefer og giver et nådesløst 

signalement af dem og kommer også ind på 

deres ægtefæller.  

16.30  Rundvisninger 

Sorø Akademis Skole, Akademihaven, 

Møllediget og Fægangen, Hauchs Physiske 
Cabinet og Sorø Kunstmuseum. 

 

20.00 Koncert 

The Sydney Consort – musikensemble. 

            Arrangør: Sorø Internationale Musikfesti-

val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORSDAG  2. JULI 

 

 8.30  Morgensang i Sorø Klosterkirke 

 

9.00   Lilian Munk Rösing: Kierkegaard er sjov 

              Humoren spiller en vigtig rolle i Kierkegaards 

stil og tænkning. Han kan være uhyre vittig, 

og i ”Afsluttende uvidenskabeligt efterskrift” 

ophøjer pseudonymet Climacus ligefrem 

humoren til at markere overgangen mellem 

det etiske og det religiøse. Foredraget vil 

søge at overbevise publikum om at 

Kierkegaard ER sjov og forsøge at forstå, 

hvordan Climacus skelner mellem ironi og 

humor, og hvorfor han ser et slægtskab 

mellem humor og kristendom. 

10.30 Sørine Gotfredsen: Hvorfor læser vi 

skønlitteratur? 

           Vi læser romaner for at lære mere om, hvem 

vi selv er. Og efter endnu en afsluttet bog 

kan man overveje, om man er blevet 

opbygget til mere håb eller har mistet en lille 

del af sin tro på livet og menneskene. At 

læse er en udfordring for livet, og foredraget 

vil med afsæt i blandt andre Dostojevskij og 

Charlotte Brontê beskrive hvor meget, der er 

på spil. 

 

13.00 Claes Kastholm: ”Mennesker, jeg har    

           mødt” 

I ”Mennesker, jeg har mødt” fortælles om en 

række personligheder, der hver især på 

deres måde har haft varig betydning i skri-

bentens liv. Nogle af dem mødte han som 

helt ung, nogle mødte han på universitetet, 

nogle i kunstens verden, og nogle har han 

mødt gennem 30 år som journalist og 

redaktør.  

15.00  Rundvisninger  

 Sorø Klosterkirke, Sorø Museum og Mærsk 

Mc-Kinney Møller Videncenter (videncenter 

for talentpleje). 

 

19.00  Festmiddag 

 

 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Klima-_og_energiminister
http://da.wikipedia.org/wiki/Klima-_og_energiminister
http://da.wikipedia.org/wiki/Minister_for_ligestilling
http://da.wikipedia.org/wiki/Folketinget
http://da.wikipedia.org/wiki/Venstre


FREDAG 3. JULI 

 

8.30 Morgensang i Sorø Klosterkirke 

 

   9.00  Lars Sandbeck:  Skal præster tro?  
- om Gud og opstandelsen 

Det lader til, at der med mellemrum dukker 

præster op, der benægter noget af det, vi 

traditionelt forbinder med den kristne tro. I 

2003 benægtede Thorkild Grosbøll troen på 

en skabende Gud, og nu har Per Ramsdal og 

andre benægtet troen på Jesu opstandelse. 

Men hvad betyder disse ord - Gud og op-

standelse - i grunden? Og kan man forlange 

af en præst, at han/hun personligt tror 

derpå? 

10.30  Mikael Jalving: Samtiden i aktuel-  

kritisk belysning 
Mikael Jalving  er journalist, debattør, for- 

fatter, foredragsholder og politisk kom-

mentator. Han er ansat af Jyllandsposten og 

har bl.a. skrevet bogen ”Absolut Sverige, en 

rejse i tavshedens rige”, der til dels er et 

svar på Lena Sundströms dansk-kritiske bog 

”Världens lyckligaste folk”. 

 

 

 

   

 

 

   

   

Kristian Østergaard 

 

 
 

Sorø Akademi/Indkvartering  
 

Møderne afholdes i Sorø Akademis festsal, og mål-

tiderne indtages i Akademiets spisesal. 

For overnattende sker indkvartering på Akademiets 

elevværelser. Alle værelser er enkelt-værelser, dog 

således, at 2 værelser er fælles om 1 toilet/bad. 

Sengelinned og håndklæder er inkluderet. 

Det er desværre ikke muligt at benytte værelset før 

datoen for kursusstart. 

Rygning ikke tilladt på matriklen. 

 

Deltagelse i Sommerhøjskolen kan ikke anbefales 

hørehæmmede og gangbesværede.  

 

Rundvisninger  

Sorø Akademis Skole, Sorø Kunstmuseum, 

Akademihaven, Møllediget og Fægangen, Hauchs 

Physiske Cabinet, Sorø Klosterkirke, Sorø Museum 

og Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter. 

 

Koncert  

i Sorø Klosterkirke arrangeret af Sorø Interna-

tionale Musikfestival. 

 

Pris 

for 3 dage med foredrag, koncert, rundvisninger og 

alle måltider incl. festmiddag med vin er 2.000 kr. 

Med 2 overnatninger er den samlede pris 2.800 kr. 

 

Tilmeldingsbetingelser 
 
Elektronisk tilmelding på  
www.soroeklosterkirke.dk 
 
Tilmelding anses for bindende, når betaling er op-

krævet og modtaget. Beløbet kan således ikke for-

ventes tilbagebetalt. 

Det anbefales evt. selv at tegne en afbudsforsikring. 
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Sommerhøjskolen - "Skolen i Soer" 

Sekretariat - Sorø Klosterkirkes Kontor 

e-mail: suto@km.dk 

www.soroeklosterkirke.dk 

Sørine Gotfredsen 

Mikael Jalving 

Claes Kastholm 

Lykke Friis 

 

Mette Marie Trankjær 

Lars Sandbeck 

       Bent Falbert Lilian Munk Rösing 

http://da.wikipedia.org/wiki/Jyllandsposten
http://da.wikipedia.org/wiki/Lena_Sundstr%C3%B6m
http://www.soroeklosterkirke.dk/

