
Foredrag ved forfatter  
BIRGITHE KOSOVIC:

“Det du ikke vil vide” 

Mød Birgithe Kosović og hør hende fortælle om sin anmelderroste 
roman “Det du ikke vil vide”. Romanen fortæller historien om hen-
des familie, om kultursammenstød og om det, der splittede hendes 
familie ad.

Birgithe Kosović (1972) fik sit gennembrud med romanen “Det 
dobbelte land” baseret på historier fra sin jugoslaviske familie, som 
vandt Weekendavisens Litteraturpris 2010, DR’s Romanpris 2011 
og Danske Banks Litteraturpris 2011. Hendes roman om Erik Sca-
venius, “Den inderste fare”, vandt Politikens Litteraturpris 2018.  

LØRDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 17.30 – 19.30:

SØNDAG DEN 27. FEBRUAR KL.10.30:

KL. CA. 12.30-13.00:

LØRDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 12.30:

Foredrag, kaffe og kage: kr. 100,-

Sandwich inkl. kaffe og afsluttende musikalsk indslag: kr. 100,-

Efter gudstjenesten er der sandwich og en kop kaffe

Gudstjeneste  
i Herning Valgmenighedskirke 

Liturg: Valgmenighedspræst  Prædikant: Skuespiller 
MORTEN KVIST  THURE LINDHARDT

Thure Lindhardt
interviewes af  MORTEN KVIST

LØRDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 15.00:

Foredrag ved 
JAKOB BO LAUTRUP KRISTENSEN:

“Dømmekraft og kritisk tænkning” 

Immanuel Kant, den vigtigste af  oplysningstidens filosoffer, hæv-
dede i 1781 at mangel på dømmekraft er det vi kalder dumhed. Hvis 
vi skal undgå dumhed skal vi ikke bare erhverve os viden – dumhed 
er ikke bare uvidenhed. Vi skal udvikle evnen til at tænke og be-
dømme. Men hvad er det at tænke, og er det forskelligt fra det at 
bedømme? Kants svar var på en gang simpelt og kompliceret, og de 
kan få os til at reflektere over, hvorfor dannelse af  vores evne til selv 
at tænke og bedømme kritisk er den mest 
nødvendige og uundværlige evne for et-
hvert moderne menneske og samfund.

Jacob Lautrup Kristensen, PhD. Han 
underviser på Center for Anvendt Filosofi, 
Aalborg Universitet, og har skrevet af-
handling om Immanuel Kant bl.a. om be-
greberne ‘pligt’ og ‘lykke’ og om det, vi i 
dag kalder moralske værdier.

Foredrag, kaffe og kage før foredraget: kr. 100,-

HELE LØRDAGEN - kl. 12.30-15.00-17.30:  kr. 250,-

Vin, tapas og sang: kr. 100,-

Vin, tapas og sang 

Herning Valgmenighed inviterer til  

Højskoledage i februar
på Herning Friskole
LØRDAG DEN 26. OG SØNDAG DEN 27. FEBRUAR 2022 
... alle er meget velkomne til at deltage!


