PROGRAM

ÆRØ SOMMERUNIVERSITET 15.-17. juni 2022

Menneskelivet på godt og ondt – hvad giver os retning?
Vi lever i en tid, hvor mange forhold kan give anledning til
usikkerhed, det være sig klimasituationen, coronapandemien
og andre problemer. Der er nok af udfordringer, der skal
håndteres både internationalt, nationalt og ikke mindst som
enkeltindivid. Vi stiller skarpt på, hvordan viden fra psykologi,
samfundsvidenskab, filosofi, naturvidenskab, litteratur og
teologi kan gøre os klogere og måske skabe et lidt mere oplyst
grundlag at reflektere på, når vi skal forsøge at skabe mening
og guide os selv og hinanden gennem et liv, hvor store
spørgsmål og dilemmaer i verden er et vilkår. I programmet
indgår også udflugt og fællessang.

Hotel Ærøhus, Vestergade 38, Ærøskøbing, hvor Ærø Sommeruniversitet 2022 afholdes.

Onsdag d. 15. juni
Kl. 13.45
Kl. 14.45
Kl. 15.00
Kl. 18.00
Kl. 19.30
Kl. 21.00

Ankomst, kaffe, kage og registrering
Henny Kvist og Gitte Duus: Velkomst og introduktion
Psykolog Lars J. Sørensen: Selvglad - at blive det menneske, man gerne vil være.
Middag
Professor Sebastian Mernild: Et klima i forandring - på vej mod en varmere verden.
Aftensang med pianist Jørn Munksgaard ved klaveret

Torsdag d. 16. juni
Kl. 09.00
Kl. 9.45
Kl. 10.00
Kl. 11.15
Kl. 12.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 15.00
Kl. 18.00
Kl. 20.00
Kl. 21.00

Udflugt: Vi kører med bus til Søby Kirke
I kirken: Morgensang og refleksion
Projektleder Halfdan Abrahamsen: Verdens længst rækkende el-færge, Ellen
Halfdan Abrahamsen: Sejltur med og rundvisning på Ellen.
Frokost-sandwich og kaffe ombord på færgen
Afgang fra Søby til Hotel Ærøhus, Ærøskøbing
Kaffe og kage
Seniorforsker Vibeke Graven: Håb trods dødens nærvær
Festmiddag: 2 retter
Organist og pianist Paul Nedergaard: Fra barok til Broadway. Klaverkoncert i
Ærøskøbing kirke
Socialt samvær og evt. aftensang med pianist Jørn Munksgaard ved klaveret

Fredag d. 17. juni
Kl. 09.00
Kl. 11.00
Kl. 13.00

Sognepræst Pia Søltoft: Kierkegaard om æstetikeren, etikeren, spidsborgeren og den
religiøse
Forfatter Jens Christian Grøndahl: Min svage tro
Frokost og hjemrejse

Lars J. Sørensen er psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og har 1979-2015 været
chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. Han har arbejdet med psykoterapi både i
psykiatrien og i privat praksis, og han har gennem mange år undervist på forskellige
psykoterapiuddannelser og skrevet flere bøger bl.a. om skam. Lars J. Sørensen holder oplæg ud fra
sin bog Selvglad fra 2018, hvor han bl.a. skriver: ”Tænk, hvis værdien af mit liv – meningen med
mit liv – ikke afhænger af det gode, livet giver mig, og heller ikke afhænger af det gode, jeg kan
gøre i mit liv, men er bestemt af, om jeg kan være sammen med mig selv. Eller mere specifikt, om
jeg kan lide mig selv, når jeg gør godt, eller livet gør godt med mig?”
Sebastian Mernild er Prorektor på Syddansk Universitet og professor i klimaforandringer og
Glaciologi. Han er en af verdens førende forskere inden for klimaforandringer og global
opvarmning og er blandt hovedforfatterne på IPCCs klimarapport 2018. Han blev ph.d. fra
Københavns Universitet i klimaforandringer, glaciologi og hydrologi i 2006 og dr.scient. i 2016 for
en afhandling om Mittivakkat-gletsjeren i Sydøstgrønland og dens betydning for forståelsen af
klimaforandringer. Efter ansættelser ved forskningsinstitutioner i Alaska, Los Alamos og Chile blev
han i 2016 professor i klimaforandringer og glaciologi i Norge. Sebastian Mernild modtog i 2018
Rosenkjærprisen for at formidle tung viden på en let tilgængelig måde, og han optræder ofte i
medierne med sin ekspertise.
Halfdan Abrahamsen er cand.mag. og ansat som Projektleder og presse/informationsansvarlig hos
Ærø EnergyLab (Ærø Kommunes energikontor). Han har gennem de sidste 3 år været ansvarlig for
formidling af området for vedvarende energi på Ærø med særligt fokus på elfærgen Ellen. Halfdan
Abrahamsen er qua sin stilling erfaren i at holde foredrag om elfærgen Ellen både inden- og
udenlands og vil inden sejlturen fortælle om elfærgen, ligesom han vil vise os rundt under
sejlturen.
Vibeke Graven er seniorforsker ved REPHA: Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Region
Syddanmark og Syddansk Universitet Hun er Ph.d. og cand. mag i humanistisk palliation og
thantologi og har forsket i palliation gennem en lang årrække. Om foredraget: ”Vores kultur er
ekstremt optaget af overlevelse – at leve sundt, leve godt og ikke mindst, at leve længe.
Livstruende sygdom rejser for mange mennesker spørgsmålet: Har jeg levet forkert? Og hvordan
kan fejlen rettes? Når livet er truet af sygdom, er det oplagt at læne sig op ad et ”medicinsk håb”
rettet mod helbredelse af sygdom og forlængelse af livet. Det er et vigtigt men også skrøbeligt
håb. Foredraget vil belyse, hvordan det ”medicinske håb” trods lidelse og forestående død kan
balancere med et eksistentielt håb rettet mod livet selv.”
Paul Nedergaard er uddannet som klassisk pianist og klaverlærer med diplomeksamen efter
studier på Vestjysk Musikkonservatorium. Efterfølgende har han taget præliminær
organisteksamen og har en lang årrække arbejdet som organist på Ærø. Paul Nedergaard inviterer
publikum på en rejse op gennem musikhistorien på det nye flygel i Ærøskøbing Kirke: ”Med
udgangspunkt i barokmusik, skrevet for datidens spinkle klaverinstrumenter af Scarlatti og Bach over Mozart og Beethoven, videre til romantik og impressionisme repræsenteret bl.a. ved Frans
Liszt og Debussy. Og så slutter vi med den amerikanske populærmusik i starten af det 20.
århundrede hos Gershwin, komponisten af de store musicalhits.”
Pia Søltoft er sognepræst og forfatter. Hun er tidligere leder af Søren Kierkegaard
Forskningscenter, og det er netop hendes viden om Kierkegaard, hun særligt vil berige os med i

dette foredrag. For Kierkegaard er et menneske ikke blot biologi og bevidsthed. Det er først og
fremmest et væsen, der skal gøre en aktiv indsats for at blive sig selv. Det skal vælge, vinde, finde
eller overtage sig selv for at fremstå for andre som den det er og for at kunne forblive sig selv og
sine værdier tro gennem tiden. Foredraget vil kaste lys over, hvad det vil sige at vælge sig selv
samt beskrive forskellige typer: Æstetikeren, etikeren, spidsborgeren og den religiøse, der hver på
deres måde forholder sig eller ikke forholder sig til opgaven at vælge sig selv.
Jens Christian Grøndahl er dansk prisbelønnet forfatter med udgivelser i over 30 lande. Han har
modtaget en lang række litterære priser og hædersbeviser i både ind og udland. Han er kendt for
at skildre nutidens kærlighedsforhold på baggrund af det moderne menneskes eksistentielle
grundvilkår, hvor han belyser emner som længsel, begær og kærlighed. Af anmeldere bliver Jens
Christian Grøndahl i særdeleshed rost for sin evne til at afdække psykologiske temaer, skildre
menneskets grundlæggende vilkår og for at tage aktivt del i den politiske debat. I hans seneste bog
Min svage tro (2021) beskriver han sit forhold til kristendommen og vejen dertil.
Jørn Munksgaard er cand.theol., tidligere provst og har derudover mange års virke som pianist bag
sig. Han har gennem sit efterhånden lange arbejdsliv fordybet sig i forskellige salmedigteres liv og
holdt mange foredrag, ligesom han også selv organiserer foredrag og musikalske arrangementer.
__________________
Sommeruniversitetet organiseres af Folkeuniversitetet Ærø og finder sted på Hotel Ærøhus, der ligger
centralt i eventyrbyen Ærøskøbing, fem minutters gang fra færgen til Svendborg. Mødeledere er ø-præst
Henny Kvist og forkvinde for Ærø Folkeuniversitet Gitte Duus.
Pris for foredrag, udflugt samt de i programmet angivne måltider: 1950 kr. Bindende tilmelding ved at
sende en mail til Jørgen Mikkelsen: boe.mikkelsen@mail.dk eller en sms til 21432324 senest 10/5, eller så
længe, der er plads. Vigtigt: Angiv venligst navn, adresse og mailadresse på den eller de personer tilmeldingen
vedrører. Efter at have modtaget bekræftelse af sommeruniversitetets gennemførelse, indbetales beløbet
senest 20/5 på vores konto 0847 000 02 58954 i Rise Sparekasse. Spørgsmål vedr. program rettes til Gitte
Duus: info@gitteduus.dk eller tlf. 53708320.
Vi forventer aktuelt ikke, at der bliver krav om ”coronapas” eller øvrige restriktioner relateret til covid-19.
Der er begrænset deltagerantal. For tilrejsende deltagere kan der bookes overnatning på Hotel Ærøhus
www.aeroehus.dk. Andre muligheder kan ses på Ærøportalen www.aeroe.dk. Prisbillig overnatning kan fås
på vandrerhjemmet Villa Blomberg www.villablomberg.dk, 10 minutters gang fra Ærøhus.

Arrangementet er støttet af Folkeuniversitetets Komitéstyrelses udviklingspulje.
Velkommen
Alt er vand ved siden af Ærø

