
950 kr. inkl. frokost
– alle er velkomne

på Mellerup Fri- og Efterskole 
Almisbakken 19, 8930 Randers NØ

Daghøjskole
8.–9. & 11.–12. juli 
9.30–13.00
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Livsoplysning



Program for daghøjskolen

Mandag & tirsdag

Stine Slot Grumsen: 
Litteratur og etik med afsæt i Steen Steensen Blichers forfatterskab

I dette forløb vil vi gennem nærlæsning fordybe os i et udvalg af Blichers 
noveller og diskutere de etiske spørgsmål teksterne rejser. Det er kende-
tegnende for en lang række af Blichers noveller, at de implicerer læseren 
direkte og gør læserens domme over karakterer og fortællere til en del af 
de etiske dilemmaer som teksterne omhandler. Læsningens etik og for-
tælleaktens etik interagerer i Blichers tekster. Forløbet vil introducere til 
litteraturanalytiske værktøjer hentet fra bl.a. den amerikanske narratolog 
og litteraturteoretiker James Phelan, der kan hjælpe os til i fællesskab at 
kaste nyt lys over forholdet mellem etik og læsning af Blichers noveller.

Bjørn Rabjerg:  
Livsoplysning set i lyset af K.E. Løgstrups tænkning

Det er blevet almindeligt at tænke på den måde, at hvis man skal forstå 
sig selv, så skal man beskæftige sig med sig selv. Vil du forstå dine reak-
tioner og ønsker, må du analysere dig selv. Vil du udrette noget, må du 
finde kræfterne i dig selv. Du skal have et mål og en plan med dit liv, og 
grundlaget for dette finder du i dig selv. I Løgstrups filosofi finder vi en 
problematisering af denne tanke om, at vi bliver klogere på livet ved at be-
skæftige os med os selv. I stedet peger Løgstrup på det i livet, som vi ikke 
skylder os selv, og som ifølge ham er det mest fundamentale – herunder 
bl.a. andre mennesker, naturen og kærligheden. Selvudvikling er således 
mere at ”vikle sig ud af sig selv”, at end endeløst beskæftige sig med sig 
selv.



Torsdag & fredag

Jonas Holst:  
“Kend dig selv” – et menneskeligt mål                                                                               

I de fleste af verdens kulturtraditioner findes der en forestilling om men-
neskets opnåelse af sublim selverkendelse. Mest kendte i dag er vel nok 
de orientalske varianter, som lægger vægt på indre fordybelse igennem 
kropslige og meditative teknikker, der kan give mennesket adgang til en 
højere dimension i dets egen tilværelse og i den kosmologiske verdens-
orden. I en vestlig tradition er det imidlertid fra den græske filosofi og 
religion, at vi har fået overleveret de gådefulde ord, ”Kend dig selv”, der 
stammer fra oraklet i Delphi, og som Sokrates udtaler flere steder i Pla-
tons dialoger. Hvad skal vi i dag forstå ved selverkendelse? Er der tale om 
en selvcentreret optagethed af sig selv eller ligger der i begrebet et forhold 
til andre og til historien? Hvordan forholder idealet om selverkendelse sig 
til en kristen tradition? Kan oldtidens traditioner fortsat give os indsigt i 
vore egne livsmønstre og er denne indsigt anvendelig i dag? Foredragene 
vil tage disse spørgsmål op og forsøge at besvare dem i dialog med delta-
gerne.

Hans Henrik Hjermitslev: Højskole, dannelse og selvudvikling i lyset 
af Jakob Knudsens livsfilosofi

I dag tales der meget om selvudvikling og selvrealisering og samfundet er 
inficeret af kravet om at kigge ind i sig selv og udvikle ens personlige kom-
petencer. Vi lever kort sagt i en terapeutisk, psykologiseret og narcissi-
stisk kultur, hvor det handler om at pille i sin egen navle. Med inspiration 
fra Jakob Knudsens livsfilosofi vil vi i dette forløb rette et kritisk blik mod 
disse modefænomener og slå til lyd for, at dannelse og livsoplysning, der 
traditionelt har været højskolens livsnerve, ikke handler om at kigge ind 
i sig selv, men snarere om at se ud over sig selv og se sig selv som en del 
af en større sammenhæng. En sammenhæng, der er rodfæstet i historien, 
kulturen og menneskelige fællesskaber.



Tilmelding og praktisk information

Daghøjskolen finder sted på Mellerup Fri- og Efterskole, Almisbakken 19, 
8930 Randers NØ og koster 950 kr. pr. person inkl. formiddagskaffe og 
frokost alle dage. Fagene foregår i tidsrummet 9.30-12.00 afbrudt af en 
kaffepause hvorefter der er frokost i spisesalen. Du kan tilmelde dig dag-
højskolen på to måder: På hjemmesiden www.melleruphojskole.dk eller 
ved at udfylde skemaet herunder og sende det til kursusleder 

Hans Henrik Hjermitslev 
Ballevej 41
7182 Bredsten

Om højskolen
Mellerup Højskole er en højskole fra 2010, som tager tråden op efter den 
første Mellerup Højskole, der lukkede for knap 100 år siden. Bag højsko-
len står Mellerup Højskoleforening. Daghøjskolen er en del af højskolens  
familiekursus ”Livet, legen og musikken – en uge for hele familien”, der af-
holdes 7.–13. juli. Læs mere om højskolen på www.melleruphojskole.dk.

-----------------------------------------------------------

Tilmelding til Mellerup Højskoles daghøjskole 2013

Personlige oplysninger
Navn Fødselsår

Adresse
(vej, 
postnr. 
og by)

E-mail-
adresse
Telefonnr.

Fag (vælg et mandag & tirsdag og et torsdag & fredag)
Mandag & 
tirsdag

 □ Litteratur og etik med afsæt i St. St. Blichers forfatterskab
 □ Livsoplysning set i lyset af K.E. Løgstrups tænkning

Torsdag & 
fredag

 □ “Kend dig selv” – et menneskeligt mål                                                                               
 □ Højskole, dannelse og selvudvikling i lyset af Jakob Knudsens 
livsfilosofi

Dato og 
under-
skrift


