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HOLD HÅBET OP 
KULTURARV, IDENTITET OG DANNELSE

HELE DANMARKS MØDESTED

Med titlen ”Hold håbet op” sætter vi fokus på en række vigtige eksistentielle og  
samfundsmæssige emner, som trænger sig på i disse år. 

Med krigen i Europa er vi i Vesten blevet udfordret på vores grundlæggende værdier:  
Frihed og demokrati. Hvilke konsekvenser har det for os?

Økonomi spiller en afgørende rolle for den samfundsmæssige udvikling.  
Hvilke værdier danner grundlag for de økonomiske dispositioner?  

Når man ser, hvordan kulturelle mindesmærker smadres i krige, rejses spørgsmålet:  
Hvilken betydning har kulturarven?

Er identitet en fast størrelse, eller er der mange identiteter?

Hvorfor er dannelse de seneste år blevet et centralt begreb i opdragelse og uddannelse?     

Hvordan formulerer vi kristendommens indhold i et samfund, der stadig forandres?

Det er nogle af de spørgsmål, vi tager fat på i de fire dages påskehøjskole, men ud over det  
samles vi til fællessang, samtale, teater, koncert og lidt revy. 

Velkommen til Nyborg Strand i gode rammer ved skov og strand.    

bl.a. 14 af Shakespeares stykker. Har skrevet digte, prosa 
og teaterstykker.

TrioBarok, barokensemble bestående af Jytte Kusk, 
blokføjte; Dorte Rolff-Petersen, cello; Charlotte Schiøtz, 
continuo/flygel.

Louise Fabian er ph.d. og lektor i idéhistorie ved 
Aarhus Universitet. I sin forskning anlægger hun et 
idéhistorisk perspektiv på det moderne menneskes vilkår, 
på køn, identitet, byrum og kultur.

Torben M. Andersen er ph.d. i økonomi og professor 
ved Aarhus Universitet. Tidligere overvismand og p.t. ak-
tivt involveret i økonomisk politisk rådgivning i Danmark 
og andre lande.

Sven Wortmann er skoleleder og en central skikkelse 
i Knirkerevyen.

Marlene Wind er professor i statskundskab og leder af 
Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet og 
særlig rådgiver for vicepræsidenten i Europakommissionen. 
Hun har skrevet en række bøger om europæiske forhold.

Ellen Warring er historiker og tidligere museumsinspektør.

Hans Rønne er skuespiller og sceneinstruktør. Stifter og 
daglig leder af den selvejende institution ”TEATRET”. Han 
har modtaget adskillige priser og legater for sit arbejde.

Lene Tanggaard er rektor på Designskolen i Kolding 
og professor i pædagogisk psykologi ved Institut for 
Kommunikation på Aalborg Universitet. Hun er forfatter til 
en lang række bøger og artikler indenfor sit område.

Niels Brunse er forfatter og oversætter. Han har 
oversat ca. 150 bøger, skuespil og radiomontager fra 
engelsk, tysk og russisk, i de senere år mest klassikere, 
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Lørdag den 1. april Mandag den 3. april - fortsat

Søndag den 2. april

Mandag den 3. april

Kl. 15.00............... Velkomst ved Nyborg Strand

Kl. 15.30............... ”Kampen står mellem demokrati og autokrati” ved Marlene Wind.  
Den største udfordring i dag er demokrati overfor autokrati. Når det kommer til stykket, er det den helt store 
skillelinje i al politik. Vi skal erkende, at vi står i en ny geografisk uorden. Europæiske stater må stå fast og 
ikke vakle i forhold til demokrati og retsstat.   

Kl. 18.00............... Middag

Kl. 19.30............... Kaffe/te

Kl. 20.00............... Sangtime ved udvalget, kunsten på Nyborg Strand ved Bent Martinsen

Kl. 09.15............... Bus afgår til Nyborg Kirke

Kl. 12.00............... Frokost

Kl. 15.00............... Kaffe/te

Kl. 15.30............... ”Kulturarv, fortid og nutid” ved Ellen Warring 
Historiker Ellen Warrings udgangspunkt er, at kulturarv skal være levende. Med afsæt heri besvarer hun  
spørgsmålene om, hvad kulturarv er for en størrelse, og hvilken betydning kulturarven har?  
Hvad skal vi egentligt anno 2023 med gamle dages bygninger og genstande?

Kl. 18.00............... Middag

Kl. 19.30............... Kaffe/te

Kl. 20.00............... ”Det begynder at blive koldt om fødderne” ved Hans Rønne  
Teaterforestillingen ”Det begynder at blive koldt om fødderne” er ikke nogen sygdomshistorie. Det er deri-
mod et forsøg på, uden berøringsangst og forhåbentlig med god plads til humor, at sætte nogle ord på det 
uigenkaldelige, men temmelig tabuiserede livsvilkår, at vi skal dø. 

Kl. 09.30............... Morgensamling ved Inger Maibom & Jens Maibom Pedersen

Kl. 10.00............... ”Man kan ikke være dannet alene” ved Lene Tanggaard 
Dannelse er blevet in igen, og begrebet udfoldes i mange forskellige sammenhænge. 
Men hvad betyder dannelse egentlig, og hvorfor er begrebet de seneste år igen blevet centralt i  
spørgsmålet om opdragelse og uddannelse?     

Kl. 12.00............... Frokost

Kl. 15.00............... Kaffe/te

Kl. 15.30............... ”Jeg er kristen kulturradikal” ved Niels Brunse 
Da Niels Brunse var ung, meldte han sig ud af Folkekirken. I 1997 meldte han sig ind igen, da han følte, det 
var mere ærligt at sige ”Jeg tror” end det modsatte. Nu har Niels Brunse skrevet en lille bog ”Tro er ikke 
viden”, hvor han fortæller, hvordan og hvorfor troen betyder noget for ham. Emner er bl.a. tro, religion, bøn, 
synd, kunst og Gud. Foredraget vil således omhandle troens vished og erfaring.  

Program Program

Tirsdag den 4. april

Onsdag den 5. april

Kl. 09.30............... Morgensamling ved Jette Buttenschøn Dammeyer & Hans Dammeyer 

Kl. 10.00............... ”Identitet og identitetspolitik” ved Louise Fabian  
Køn og identitet er begreber, der har sat dagsordenen de seneste år, og som rejser vigtige spørgsmål. Er køn 
og identitet faste størrelser, eller er der mange identiteter? Hvad er identitetspolitik, og hvordan  
italesættes identitetspolitiske spørgsmål? 

Kl. 12.00............... Frokost

Kl. 15.00............... Kaffe/the

Kl. 15.30............... ”Værdier og økonomi” ved Torben M. Andersen 
Økonomi spiller en afgørende rolle for den samfundsmæssige udvikling og prioriteringer. Hvilke værdier 
ligger bag, når vismænd og andre økonomer rådgiver politikere om behovet for og effekterne af økonomisk 
politik? Hvordan kan man tage hensyn til effekter for fordeling og fremtidige generationer?

Kl. 19.00............... Festmiddag med sang, musik og underholdning ved Sven Wortmann

Fra kl. 07.00 ......... Morgenmad

Tilrettelæggelse og mødeledelse:  
Bent Martinsen, Mariann Martinsen, Inger Maibom,  
Jens Maibom Petersen, Jette Buttenschøn Dammeyer og  
Hans Dammeyer

Dagligt:

Fra kl. 07.00 ......... Morgenmad

Kl. 12.00............... Frokost

Kl. 18.00............... Middag

Kl. 18.00............... Middag

Kl. 19.30............... Kaffe/te

Kl. 20.00............... Koncert med TrioBarok 
Blokfløjte, cello og flygel går op i en højere enhed, når TrioBarok spiller og giver indblik i nogle af barok-
musikkens mange musikalske kringelkroge. 

FIT & RELAX-OMRÅDE
Slå hjernen fra og kroppen til 
Som gæst på Nyborg Strand kan du nyde godt af det 
500 m2 store Fit & Relax-område med indbydende  
wellness-faciliteter og moderne træningsredskaber.

Hele området er selvbetjent og kan frit benyttes fra  
kl. 06.30-22.00. Ophold og brug sker på eget ansvar.

Husk badetøj


