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Velkommen til sæson 2017-18
I dette katalog findes en oversigt over foredrag og særarrangementer i Helsingør Aftenskole og
Helsingør Folkeuniversitet i efteråret 2017. I november 2017 udsender vi program for foråret
2018. I et særskilt katalog findes en oversigt alene over kurser i Helsingør Aftenskole for hele
sæson 2017-18.
Helsingør Aftenskole og Helsingør Folkeuniversitet har særskilte hjemmesider. Man kan også
via Helsingør Aftenskoles hjemmeside let komme videre også til Helsingør Folkeuniversitet.
Tilmelding kan ske fra hjemmesiderne, eller man kan skrive til Helsingør Aftenskole og
Helsingør Folkeuniversitet.
Programmet for efteråret 2017 afspejler markant, at vi i Danmark (som mange steder i verden)
markerer 500-året for reformationen. Vi vil fortælle den historie og også søge at vise, at det
danske samfund i dag i særlig grad er dannet af reformationen. Vi er også med i den fælles
markering af reformationsjubilæet, som under overskriften Reformationens stemmer i
Helsingør gennemføres i Helsingør i tiden 20.-31- oktober. Særskilt program for dette store
arrangement vil foreligge i eftersommeren, hvor der også henvises til flere af de foredrag, vi
har ansvaret for, og som også indgår i nærværende program.
Men der er også plads til andet i vores efterårsprogram, som man vil se på de følgende sider. Vi
fortsætter bl.a. vores Shakespeare-gennemgang, og så vil vi i november markere 100-året for
Finlands uafhængighed.
Helsingør Aftenskole og Helsingør Folkeuniversitet
Værftet, Allégade 4, st., 3000 Helsingør
www.helsingor-aftenskole,dk , www.helsingor-folkeuniversitet.dk
e-mail Aftenskolen: kontoret@helsingor-aftenskole.dk
e-mail Folkeuniversitetet: fu@fu-nordsjaélland.dk
Tlf. 49212525
Kontortid: Mandag og onsdag kl. 10.00-14.00
Helsingør Folkeuniversitet
Folkeuniversitetet er grundlagt i 1898 med det formål at udbrede kendskabet til forskningens
metoder og resultater. Der er folkeuniversiteter i de store universitetsbyer, hvor der
samarbejdes direkte med universiteterne, og så er der ca. 85 folkeuniversitetskomiteer over det
ganske land, lokalt forankret og lokalt styret. Helsingør Folkeuniversitet er sådan en komite.
Bag Helsingør Folkeuniversitet står repræsentanter for uddannelses- og kulturinstitutioner i
Helsingør. Lektor Gorm Tortzen, Københavns Universitet, er fungerende formand; styrelsen
tæller videre repræsentanter for Helsingør Gymnasium, Espergærde Gymnasium, Helsingør
Museer og Biblioteker, Domkirken og Den internationale Højskole.
Helsingør Aftenskole er sekretariat for Folkeuniversitetet. Daglig leder af Helsingør Aftenskole
er Ulrik Schou, Sekretær: Jasmina Bajric. Daglig leder af Folkeuniversitetet: Poul Erik
Kandrup.
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Rudolph Tegner: Myte eller virkelighed?
Ved Kunsthistoriker Hans Jørgen Bonnichsen

Rudolph Tegner er først og fremmest kendt som billedhugger, men han
har også efterladt os en større produktion af skitser og malerier. De vises
på museet i denne sæson i en særudstilling, “Fra gulv til loft”.
De mange værker vil Hans Jørgen Bonnichsen tage udgangspunkt i – vi
skal sidde omgivet af dem - i et forsøg på et komme tættere på Tegners liv
og værk, herunder også forsøge at svare på spørgsmålet:
Var historien om den forfulgte kunstner mere myte end virkelighed?
Hans Jørgen Bonnichsen er kunsthistoriker – og fhv. operativ chef for
PET.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Gribskov Folkeuniversitet og
Rudolph Tegners Museum og Statuepark.

178001
Søndag d. 27.08.17 kl. 15.00 – 16.30
Rudolph Tegners Museum, Dronningmølle
Hans Jørgen Bonnichsen
Pris kr. 100,- inkl. entré og forfriskning
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Verdenslitteratur – set fra en kvindelig synsvinkel
Denne sæsons 2 semestre vil med deres store bredde i både tid og genre søge at
favne de strømninger og bevægelser, der udgør et tidsrum - og som afspejler sig i
det enkelte individ. Kurset vil blive fortolket ud fra en kvindelig synsvinkel. Eneste
krav er at den udvalgte litteratur bliver læst!
Vi byder ”veteranerne” velkommen tilbage og ser også meget gerne nye deltagere i
denne litteraturkreds, som gennem en længere årrække har arbejdet sig gennem en
ganske imponerende mængde god litteratur, ny blandet med det bedste af det ældre.
Undervisningsforløb 2017-18
20.9.17

David Grossman: En hest kommer ind på en bar

Marianne Larsen

4.10.17

John Steinbeck: Vredens druer

Jytte Larsen

18.10.17

Elisabeth Åsbrink: 1947

Jytte Larsen

1.11.17

George Orwell: 1984

Jytte Larsen

15.11.17

Sten Steensen Blicher: En landsbydegns dagbog

Marianne Larsen

29.11.17

Margaret Atwood: Tro tjenerinde

Marianne Larsen

24.1.18

Thomas Mann: Doktor Faustus

Marianne Larsen

7.2.18

Orphan Pamuk: Sne

Marianne Larsen

21.2.18

Zadie Smith: Swingtime

Marianne Larsen

7.3.18

Emma Donoghue: Underet

Kirsten Holst Petersen

21.3.18

Ian McEwan: Nøddeskal

Kirsten Holst Petersen

11.4.18

Katja Ketu: Natsværmeren

Kirsten Holst Petersen

177001
Onsdag kl. 17.00 - 18.45
Helsingør Aftenskole, Værftet
Pris kr. 1150,-
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Saloner på Skibsklarerergården
Det er os en glæde atter at kunne indbyde til saloner på Museum
Skibsklarerergården – et samarbejde, vi som arrangører er meget glade for, lige
som vi ved, at deltagerne – vores aktive, engagerede salonpublikum - har givet
udtryk for stor glæde over de venlige, imødekommende omgivelser i et af byens
fineste huse.
Efteråret 2017 byder på et salon-program, som afviger noget fra de 2 foregående,
idet emner omkring reformationen fylder meget.
Begivenhederne i 1517 og derefter fik så gennemgribende konsekvenser for stort
set alt i vores samfund; det mente vi, vi burde se nærmere på. For det er ikke kun
en sag, der vedrørte kirken – men stort set alt i samfundet.
Alle salonerne har gratis adgang, idet der til alle saloner vedr. reformationen er
blevet ydet tilskud fra A.P. Møllers Fond, og andet tilskud til de øvrige saloner.
Efter aftale bliver salonerne om reformationen offentliggjort på den officielle
”Reformationsjubilæums-hjemmeside”. Alle har således adgang, og det bliver så
efter først til mølle princippet. Og der er begrænset plads!
Det er ikke rart, hvis man ønsker at være med uden at skulle konkurrere om
pladsen hver gang. Man vil derfor kunne købe et partoutkort for kr. 100 som
giver adgang til samtlige saloner på Skibsklarerergården- og de 3 saloner i
Laxmandssalen.
Vi reserverer pladser til partoutkort-holdere, og holder
pladserne indtil 15 minutter før hvert foredrag. Vi håber, det – efter
forholdene – er en acceptabel fremgangsmåde.
I foråret 2018 forventer vi at kunne vende tilbage til en mere ”normal”
salonpraksis, og flere af foredragene er allerede bestilt.
Program for hele foråret forventer vi at kunne præsentere i november.

171080 (hel sæson)
Onsdage kl. 19.00 (samt andre dage kl. 19.30)
Skibsklarerergården (samt Laxmandssalen),
Strandgade 91, Helsingør (samt Vor Frue Kloster)
Pris kr. 100,(Bemærk at 3 saloner afholdes i Laxmandssalen,
Vor Frue Kloster)
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500-ÅRET FOR REFORMATIONEN
Ingen har kunnet undgå at bemærke, at vi markerer 500-året for reformationen i
år. Det er en glædelig overraskelse, at begivenheden allerede har påkaldt sig
megen opmærksomhed med særdeles mange aktiviteter over det ganske land.
Også hjulpet af tilskud fra såvel private som offentlige fonde. Vi har således fået
tilskud fra A.P. Møllers fond til at indbyde til 6 foredrag om reformationen og
dens følger for det danske samfund. Flere af foredragene indgår også i den
reformations-festival, der gennemføres i Helsingør i tiden 20.-31.oktober.
De foredrag, vi indbyder til, tager alle udgangspunkt i ny forskning og nye
publikationer, der kaster nyt lys over det danske samfund, som det udviklede sig
efter oprøret i 1517 og med de udfordringer, vi står over for i dag. F.eks.
følgende: Hvis reformationen bidrog til at udvikle en stærk ”kaldsprofil” i mange
professioner, omsorgspersonale, pædagoger, lærere m.fl. er det ikke mærkeligt, at
man fra samme side møder skepsis over for den neoliberale økonomi og New
Public Management, hvor et opgør nu måske er på vej…

Salon I-II
Luther – et bekymringsfrit hjerte
Ved forfatter, fhv. studenterpræst Steffen Støvring
Forfatteren og teologen Steffen Støvring indleder foredragsrækken om
reformationen ved over 2 aftener at præsentere os for mennesket,
universitetsprofessoren og den troende kristne Martin Luther. Hvem var Luther,
hvad var det, han troede på, hvad var det, han ville gøre op med, og hvad betyder
han for os i dag? Det er de temaer, Støvring arbejder med i sin lille, meget roste
bog, Luther – et bekymringsfrit hjerte. (Akademisk forlag, 2016, med forord af
fhv. biskop Kjeld Holm.
Steffen Støvring afholdt for 3 år siden nogle meget velbesøgte forelæsninger i
Helsingør over sin bog om 5 eksistenstænkere. Foredragene gennemføres med
tilskud fra A.P. Møllers fond, og der er gratis adgang. Vi tilråder tilmelding, enten
ved partoutkort, eller særskilt til disse 2 foredrag.

178002
Onsdag d. 29.9.17 og 4.10.17 kl. 19.00 – 21.00
Skibsklarerergården
Steffen Støvring
Gratis adgang – men tilmelding anbefales
(begrænset plads) (Partoutkort)
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Salon III
Viljens frihed - den uafsluttede samtale
mellem Luther og Erasmus af Rotterdam
Ved lektor Gorm Tortzen, phd. studerende Mikkel Christoffersen m.fl.

Martin Luther havde lært meget af Erasmus af Rotterdam, som også nøje havde
fulgt oprøreren fra Wittenberg. Men i 1525 kom det til et endeligt og voldsomt
brud mellem de 2, da Erasmus udsendte sin bog om Viljens frihed; vi er alle givet
en vis frihed til selv at kunne vælge og handle derefter i livets store spørgsmål.
Luther reagerede voldsomt herpå i sit svarskrift om Den trælbundne vilje. Alt
beror på guds nåde.
Luther anså dette skrift for at være det vigtigste i sit forfatterskab, sammen med
den lille katekismus, og det er da også blevet oversat til dansk flere gange.
Erasmus’ skrift er mærkelig nok aldrig blevet oversat i sin fulde længde, men lå i
en ufærdig oversættelse blandt forfatteren Villy Sørensens efterladte skrifter. Nu
har lektor Gorm Tortzen færdiggjort oversættelsen, som udsendes på Gyldendals
Forlag i det tidlige efterår.
Diskussionen, og dens heftighed, må forekomme næsten uforståelig for et
moderne menneske. Men sagen var af afgørende betydning for Luther. Derfor er
den værd at se nærmere på.
Oversætteren Gorm Tortzen vil med indbudte teologer drøfte denne historie – nu
hvor vi endelig har fået en oversættelse af Erasmus’ skrift til dansk.
Der er gratis adgang (tilskud fra A.P. Møllers fond), men vi anbefaler tilmelding
grundet begrænset plads.

178003
Onsdag d. 11.10.17 kl. 19.00 – 21.00
Skibsklarerergården
Gorm Tortzen m. fl.
Gratis adgang – men tilmelding anbefales
(begrænset plads) (Partoutkort)
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Salon IV
Hvorfor reformationen?
Ved professor Martin Schwartz Lausten
Reformations-festivalen i Helsingør, Reformationens stemmer i Helsingør,
indledes lørdag d. 21. oktober kl. 14.00 af professor Martin Schwartz Lausten.
Martin Schwartz Lausten vil tegne et billede af Europa i opbrud i begyndelsen af
1500-tallet. En ny verden var blevet opdaget, og nye økonomiske og politiske
kræfter rykkede voldsomt ved det ellers så stabile middelaldersamfund. Og så
kunne nye tanker hurtigt spredes via den moderne kommunikationsteknologi –
bogtrykkerkunsten.
Det er i den sammenhæng Luther formår at tænde et bål – og også undgå selv at
blive brændt på det.
Der havde været adskillige år med ulmende uro og begyndende reaktioner over
for magtmisbruget i den katolske kirke, men det tog fart i Wittenberg i 1517 og
spredtes hurtigt i de følgende år, også hurtigt til Danmark, selvom det formelle
trosskifte først fandt sted hos os i 1536.
Professor Martin Schwartz Lausten er nok vores fremmeste kirkehistoriker. Han
lukker os ind i denne vældige historie og kaster også et kort blik på, hvor vi nu
står 500 år efter, også i forhold til den katolske kirke.
Foredraget finder sted i Laxmandssalen i Vor Frue Kloster i Helsingør. Vi kan
være ganske mange, men alligevel råder vi til forudgående tilmelding. Så er man
sikret en plads. Der er gratis adgang.

178004
Lørdag d. 21.10.17 kl. 14.00 – 16.00
Laxmandssalen, Vor Frue Kloster, Helsingør
Martin Schwartz Lausten
Gratis adgang – men tilmelding anbefales
(begrænset plads) (Partoutkort)
8

Salon V
Hvorfor taler vi dansk?
Ved redaktør, dr.phil. Marita Akhøj Nielsen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Med reformationen fulgte et krav om, at gudstjenesten skulle være på det
nationale sprog, og at Biblen skulle kunne læses på samme sprog;
Altså måtte man i gang med at oversætte Biblen og med hjælp af den forholdsvise
nye bogtrykkerteknik også få den trykt og bredt ud til befolkningen.
I det multinationale Danmark taler man dansk, norsk, tysk, stribevis af dialekter
samt plattysk, og hvis man skriver, så gør man det på mange af de samme.
Hvilket sprog og hvilke sprognormer skulle man nu vælge. Ligesom Luther med
sin bibeloversættelse til tysk lagde grunden til en tysk sprognorm, lagde
sprogkyndige danskere tilsvarende grunden til et standardiseret dansk, som fører
direkte frem mod dagens sprog. Her skal ikke mindst Christiern Pedersen, som
man vil vide om i Nordsjælland, erindres. Men var det ikke sket, og altså som en
følge af reformationen, så havde vi nok talt plattysk i Danmark i dag. Og det
mener jeg helt alvorligt, siger seniorforsker Marita Akhøj Nielsen fra Det Danske
Sprog- og Litteraturselskab.
Foredraget afholdes mandag d. 23. oktober.

178005
Mandag d. 23.10.17 kl. 19.30
Laxmandssalen, Vor Frue Kloster, Helsingør
Marita Akhøj Nielsen
Gratis adgang – men tilmelding anbefales
(begrænset plads) (Partoutkort)
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Salon VI
Skole, menneskesyn og pædagogik efter reformationen
Ved lektor Morten Fink Jensen, Københavns Universitet
Reformationens kirkeordinans af 1537 fastsatte også nye bestemmelser for
”børneskolen” – som før havde været den katolske kirkes ansvar.
I den nye tids opfattelse af skolen mødes humanismens ønske om omsorg for
barnet, som ikke må udsættes for psykisk eller fysisk tugtelse eller skade, med det
synspunkt, at lader man ikke barnet lære det gode – om man så må slå det for at
det kan lære det – så lærer det, det onde. Her stod kampen mellem humanismens
radikale krav om respekten for det enkelte menneske, og lutheranismens frygt for,
at det onde skulle få overtaget, hvis ikke….En debat som vel endnu ikke helt er
afsluttet!
Men ønsket om at alle skulle kunne læse Biblen havde i hvert fald den sideeffekt,
at alle skulle lære at læse – måske en nøgle til forståelse af, at de protestantiske
lande gennemgik en udvikling, der overgik alle andre. En utilsigtet sideeffekt,
eller med Hegel: Historiens list!
Disse spørgsmål har Morten Fink Jensen også arbejdet med i det store værk om
Dansk skolehistorie (bind 1). Vi forventer denne aften også at se mange med
interesse for historien om skolen!
Afholdes mandag d. 30. oktober.

178006
Mandag d. 30.10.17 kl. 19.30
Laxmandssalen, Vor Frue Kloster, Helsingør
Morten Fink Jensen
Gratis adgang – men tilmelding anbefales
(begrænset plads) (Partoutkort)
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SHAKESPEARE SÆSON 2017-18
Henry VIII
Ved lektor Anne Kristensen
Siden 2001 har vi hvert år gennemgået 1 eller 2 af Shakespeares dramatiske
værker. Det er blevet til mange, men der er også mange at tage af! Det har i alle
årene været lektor Anne Kristensen, der har stået for gennemgangen, som sker
over 3-4 på hinanden følgende lørdage, i disse år på Espergærde Gymnasium.
Der benyttes billeder, video-og lydklip, og almindeligvis benyttes Niels
Brunses oversættelse.
Nye deltagere kan sagtens være med, og er altid velkomne. Når tiden er inde,
slutter vi med the Tempest – Stormen – Shakespeares sidste og 38. dramatiske
værk. I efteråret 2017 bliver det Henry VIII. I anledning af reformationsåret
kunne vi passende kalde værket: Martin Luther og den engelske reformation:
Luther slog sine teser op i 1517, brændte pavens bandbulle i 1520 og stod foran
rigsdagen i Worms og holdt fast på sit i 1521.
Henrik den Ottende – konge af England fra 1509 til 1547 – var en from katolik.
Netop i 1521 skrev han en afhandling, som kritiserede Luthers tanker. Som tak
for dette gav paven ham titlen TROENS FORSVARER. Henrik den Ottende
forsvarede i sin afhandling først og fremmest ægteskabets ukrænkelighed og
pavens ufejlbarlighed som kirkens overhøjhed og guds repræsentant på jorden.
Tolv år senere havde Henry brudt med paven, bevilget sig selv skilsmisse fra
sin første kone og giftet sig med den næste - og gjort sig selv til overhoved for
den engelske kirke.
Det er disse tolv år, Shakespeare sammenpresser i sit sidste historiske skuespil,
Henry VIII.
Her møder vi ikke den overvægtige konge, som vi kender fra Holbeins maleri,
– men en ung og stærk konge, hvis Akilleshæl er en panisk angst for at stå uden
en mandlig arving til sin trone.
Hans spanske dronning og hans magtfulde kardinal er de første store tabere i
kongens spil…

177002
Lørdage d. 11., 18., og 25.11.17 kl. 11.00 – 13.00
Espergærde Gymnasium
Anne Kristensen
Pris kr. 250,-
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Bibelvandring – og reformationen
I efteråret 2016 begyndte vi en ny gennemgang af Biblen; denne gang kalder vi
det Bibelvandring, tidligere har det heddet Bibelmarathon, men for begge gælder,
at det er en vandring uden at benene skal røres. Det sker alt sammen i
Laxmandssalen i Vor Frue Kloster i Helsingør.
Vi er nået langt, og det er kun 7 mødegange tilbage i efteråret 2017, men nye
deltagere kan alligevel godt være med.
Biblen er for os alle, kristne, ateister, muslimer osv. Det er centralt dokument til
forståelse af vores historie, kultur, sprog – og tro. Alle er derfor velkomne til at
være med. Undervisningen forestås af universitetsuddannede teologer, som også
har deres virke i folkekirken – men sigtet er forståelse – ikke forkyndelse.
For at få det bedste udbytte af gennemgangen – og samtalerne – bør man
forberede sig ved at læse teksterne. Ved tilmelding eller ved kursusstart får man
udleveret en læseplan.
Den aktuelle anledning er det forestående reformationsjubilæum, som fejres i
2017 – i 500-året for Luthers berømte opslag af de 95 teser på kirkedøren i
Wittenberg i oktober 1517. Det var Luthers intense arbejde med de bibelske
tekster, der gav ham den nye forståelse, der førte til opgøret med den katolske
kirke – og til reformationen.
Ved en række øvrige foredrag i efteråret 2017 vil vi vise, hvordan reformationen
betød en gennemgribende ændring af de danske samfund – og at Danmark i dag i
meget høj grad er et samfund skabt af reformationen.
Undervisningen finder sted på lørdage kl. 10.00-11.30 i Laxmandssalen i Vor
Frue Kloster i Helsingør.
Der læses efter Bibelselskabets nye oversættelser, Det Nye Testamente således
efter Den nye aftale. De nye oversættelser kan i begrænset omfang lånes i
kirkerne. Og ellers kan 1992-oversættelsen af Biblen benyttes.
Underviserne er: Anne Sofie Grandorf, Domkirken: Jørgen Ingberg Henriksen,
Skt. Mariæ Kirke; Kirsten Grønbech, Skt. Mariæ Kirke, Kirsten Winter,
Domkirken; Troels Bak Stensgaard, Vestervang Kirke.
I efteråret 2017 undervises følgende dage: 19.8, 9.9. 30.9, 21.10, 11.11. 2.12.,
16.12 (i alt 7 gange).
178007
Lørdage kl. 10.00 – 11.30
Laxmandssalen, Vor Frue Kloster, Helsingør
Kirsten Grønbech m. fl.
Pris kr. 175,14

Finland i 100 år
Finland blev en selvstændig stat d. 6. december 1917. Oktoberrevolutionen i
Rusland var den chance, Finland kunne gribe for at bryde med Rusland, nu
Sovjetunionen, og Lenin accepterede. Man kunne jo altid komme igen! Men
Finland blev frit, endeligt, efter århundreder under først svensk, siden russisk
overherredømme.
Begivenheden fejres stort i Finland hele dette år. De nordiske statsoverhoveder
har allerede været der for at lykønske, og på dagen, d. 6. december, forventes det
også, at den forsmåede part, Rusland, vil lade sig repræsentere ved præsidenten.
Man skal nok ikke forvente, at han også indbydes til at se den til lejligheden
genindspillede film om Vinterkrigen, Den ukendte Soldat, men der er jo også
andet, man kan tage sig til.
Vi vil også fejre Finland med et 3 dage langt seminar i Helsingør i samarbejde
med (Odd Fellow) Palæets venner. Det sker i dagene 23.-25. november. Her vil
være film og foredrag om historie, kunst, kultur, musik, samt historien om
finnebørnene i Danmark. Vi planlægger også at føje finsk mad til arrangementet.
Medvirkende bl.a. Jan Ahtola Nielsen, Marianne Just, Christian Schnettler m.fl.
Vi håber også på en officiel repræsentation ved arrangementet.
Et partoutkort til en beskeden pris vil give
adgang til det hele (dog særlig pris for spisning).
Arrangementet gennemføres i samarbejde med Palæets Venner.
Nærmere program vil foreligge ultimo september.

178008
23.11.17 kl. 19.00
24.11.17 kl. 16.00
25.11.17 kl. 10.00
Odd Fellow Palæet,
Strandgade 93, Helsingør
Partoutkort pris kr. 50,-
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SALON VII
De nye stemmer
Umiddelbart efter angrebet ved Krudttønden i København og drabet på en
sikkerhedsvagt ved Synagogen i København, tog Jødisk Informationscenter
initiativ til at samle en gruppe unge jøder, muslimer og kristne til et 8-måneders
uddannelsesforløb om integration og fordomme, historie, dagligliv osv.
Formålet skulle være at uddanne en gruppe unge, der efterfølgende kunne
besøge andre unge på skoler, i ungdomsklubber m.v. for at drøfte, hvad vi kan
gøre for at styrke vores muligheder for at leve sammen i forskellighed og i
gensidig respekt og forståelse.
Vi indbyder repræsentanter for ”de nye stemmer” for at høre om de erfaringer,
de hidtil har gjort med deres indsats, ligesom vi indbyder repræsentanter for
kristne og muslimske organisationer i Helsingør til at være med.
Vi vil efterfølgende søge at aftale et besøg i Islamisk kulturcenter og, om det
ønskes, besøg på privatskoler i Helsingør med muslimsk idegrundlag.

178010
Onsdag d. 15.11.17 kl. 19.00
Skibsklarerergården,
Strandgade 91, Helsingør
Gratis – ved tilmelding (eller Partoutkort)
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SALON VIII
Dansk Vestindien – hvad nu?
Ved Helle Stenum og elever fra Virgin Islands
I foråret 2017 markerede man mange steder i Danmark 100-året for salget af
Dansk Vestindien til USA. Det gjorde vi også i Helsingør med en hel uges
foredrag, film m.v.
Med kort varsel rejste også statsministeren til Øerne for at være med til at
markere ”Transfer-day” d. 31. marts. En forinden meget omdiskuteret
undskyldning fra Danmark for slaveri i mere end 200 år medbragte
statsministeren ikke, men derimod en klar erklæring om, at det skete var
utilgiveligt. Det blev vel modtaget, men hvad så efterfølgende?
Vi har helt sikkert fået genåbnet den del af vores ellers næsten glemte historie, og
nye historiebøger får sikkert nye tilføjelser. Men sker der mere?
I Helsingør har vi i hvert fald en uafsluttet sag med en indbydelse til skoleelever
fra Øerne til et besøg på Helsingør Gymnasium. Vi så meget gerne det kunne føre
til gensidige besøg i de kommende år, hvis?
Med hjælp fra konsulatet i New York prøver vi endnu engang at indbyde til et
besøg i efteråret 2017. Når – hvis - vi får en dato, arrangerer vi et møde – og
indbyder alle interesserede til at være med.
(Følg vores hjemmeside og se i dagspressen).
Vi vil også indbyde lektor Helle Stenum, som har arbejdet med historiens
betydning i nutiden, senest med sin film om de Vestindiske Øer, We carry it
within us. Og med sit forslag om en årlig markering af vores koloni-fortid.

178011
(Dato oplyses senere) kl. 19.00
Skibsklarerergården,
Strandgade 91, Helsingør
Helle Stenum, elever fra Virgin Islands
Gratis – ved tilmelding (eller partoutkort)
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Vel mødt til efteråret 2017

Luther og Erasmus af Rotterdam på spillekort. Se flere arrangementer i
programmet vedr. 500-året for reformationen

Helsingør Aftenskole og Folkeuniversitet
Værftet, Allégade 4, st. 3000 Helsingør
E-mail: kontoret@helsingor-aftenskole.dk – fu@fu-nordsjaelland.dk
www. Helsingor-aftenskole.dk

