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Fredag, den 2. maj 2014

- en
fordums
hilsen
fra
Holberg

Generalforsamling og årsmøde i Støtteforeningen
Kl. 15:30 Velkomst v/formanden Jan Zimmermann

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af stemmetællere

Valg: Bestyrelsen består af Jan Zimmermann (formand), Jakob Sandal,
Hanne Mette Jensen, Rita Jensen og Lars Olsson. Suppleant Astrid Sandal, revisor Thorkil Sohn og kasserer Eva Dahl. Rita Jensen ønsker ikke
genvalg

Evt. indkomne forslag

Regnskab v/Eva Dahl

Kontingent

Evt.
Kaffe og orientering om årets gang
på Centeret v/Gudrun Aspel
Vi planter et træ for Norge
Kl. 16:30 - 18:30 Norden i ord og toner
v/fhv. organisationskonsulent Johan Herold
med indslag kl. 17:30 - 18 af kunstneren
Tove Hoppe, som vil fortælle om sine og slæg
ten Hoppes relationer til godset Jarlsberg ved
Tønsberg i Norge
- Læs omtalen på næste side ….
Pris 50,- kr.
- og
fra
Wessels
hånd

Kl. 19:00 Spisning - Nordisk gæstebud og fejring af 200 året for Norges
Grundlov med underholdning fra Den Danske Skueplads i form af uddrag fra
Ludvig Holberg og Johan Herman Wessels dramatik og vers v/skuespiller Christian Steffensen og pianist Henrik Metz
Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig senest 1. maj - pris 150,- kr.

Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk

Wedel-Jarlsberg netop på to afgørende historiske tidspunkter:
1) Herman Wedel-Jarlsberg (1777-1840), havde i 1814 en særlig position i
det norske samfund som lensgreve på Jarlsberg, som han havde arvet i 1811.
Han var central kraft i forsamlingen på Eidsvoll og ledende inden for Unionspartiet. Ved det ekstraordinære valg i efteråret 1814 blev han valgt til Stortinget og fik til opgave at danne en ny norsk regering, hvor han selv blev finansminister. Han havde endvidere medvirket ved grundlæggelsen af universitetet
i Oslo, der optog de første studenter i juli 1813. Senere i historien møder vi
2) Frederik (Fritz) Wedel-Jarlsberg (1855-1942), som i 1905 ledede forhandlingerne ved valget af prins Carl til norsk konge. Han ejede godset Skaugum, det senere kongeslot, som han skænkede til kronprins Olav i bryllupsgave.

Det 10. Thorkil Kristensen seminar

den 24. maj

Arrangeret i samarbejde med Grundtvigsk Forum
Er der behov for ny økonomisk/politisk tænkning, for at vi kan holde hus med
vores fælles goder?
Program
9:00

9:15 Ankomst og kaffe

9:15

9:30 Åbning af konferencen v/Hanne Severinsen

9:30 10:00 Arven efter Thorkil Kristensen v/Gudrun Aspel

Jarlsbergs historie går tilbage til sagatidens kongsgård, der i 1673 erhvervedes som grevskab af Peder Schumacher Griffenfeld og senere af Ulrik Frederik Gyldenløve, som solgte det til Gustav Wilhelm von Wedel (1641-1717).
Jarlsberg blev stamhus i 1893 og er måske Nordeuropas eneste tilbageværende stamhus.

10:00 11:00 Muligheder og barrierer for en bæredygtig global økonomi
Erfaringer fra 4 års arbejde som EU’s klimakommissær
v/Connie Hedegaard

Tove Hoppe, som har besøgt Jarlsberg, vil fortælle om virksomheden i dag.
Den 14. maj holdes i øvrigt en stor fejring af 1814-begivenheder, netop på
Jarlsberg.

12:00 13:00 Frokost

Den 14. maj

sker der også noget på Skærum Mølle i form af et

Debatmøde om ny styringsreform for Folkekirken kl. 20:00
Udvalget for en »mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for
folkekirken« har netop fremlagt betænkning om Folkekirkens styre. Der er
høring om betænkningen frem til udgangen af maj og derfor inviteres til debatmøde om fremtidens Folkekirke. Professor Lisbet Christoffersen med flere
giver oplæg.
En ny struktur for Folkekirken








Det skal kirkeministeriets udvalg
 Udvalget har til opgave at komme
Et flertal i udvalget for en moderne stymed anbefalinger til, hvordan
ringsstruktur for Folkekirken har 4 anbefaFolkekirken skal styres i fremtilinger:
den, med særligt fokus på den
Statens tilskud til Folkekirken omlægges til
fælles, landsdækkende del af
et ikke-øremærket bloktilskud, der udbetafolkekirkens økonomi, og indre
les til Fællesfonden.
kirkelige anliggender som gudstjenesteordning, ritualer, dåb,
Der oprettes et demokratisk baseret folkekonfirmation, salmebog og bibelkirkeligt organ, Folkekirkens Fællesudvalg,
oversættelse.
som får kompetence vedr. Fællesfonden og

Udvalgsmedlemmerne tæller bl.a.
del i kompetencen vedr. indre anliggender.
biskopperne Karsen Nissen og
Bispekollegiet lovfæstes.
Peter Skov-Jakobsen, Helle Christiansen, chef for Kirkens KorsDe indre anliggender skal stadig være reguhær, Charlotte Dyremose, kirkeleret ved kongelig resolution eller anordordfører (K) og professor i kirke–
ning.
og religionsret Lisbet Christoffersen.
Betænkningen indeholder også mindretals Inden udgangen af marts måned
forslag, bl.a. fra udvalgsmedlemmerne
Charlotte Dyremose (K), professor Lisbet
afleverer udvalget sit forslag.
Christoffersen og Britta Schall Holberg (V).

11:00 12:00 Diskussion
13:00 14:00 Naturens regnskab og livets værdi
v/Morten Skriver (billedkunstner og forfatter)
14:00 15:00 Er der plads til kollektive hensyn i økonomien
v/Torben M. Andersen, Århus Universitet
15:00 15:15 Kaffe
15:15 16:15 Sammenfatning og plenumdiskussion
under ledelse af Charlotte Sahl-Madsen
16:15

Afslutning v/Hanne Severinsen

Priser:
Hele seminaret: Foredrag, kaffe og frokost m. 1 øl/vand 400 kr.
Formiddag: Foredrag, kaffe 125 kr.
Eftermiddag: Foredrag, kaffe 175 kr.
Studierabat ½ pris
Tilmelding:
Skriftlig tilmelding til Grundtvigsk Forum, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K eller pr. mail til mailto:gth@vartov.dk senest den 12. maj 2014
Girokort tilsendes umiddelbart efter tilmeldingsfristen
-------- (eller kopier)------------------------------------------------Navn: _____________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________
Postnr. By: _________________________________________________
Tlf./e-mail: _________________________________________________
Hele seminaret 400 kr. ___ Formiddag 125 kr. ___ Eftermiddag 175 kr. ___
Evt. bemærkninger

Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk

