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Beskriv kort projektets overordnede 

formål:  

Møde mellem Hillerødborgere og højskolen om foredrag med 

debat om almentmenneskelige og aktuelle emner i kristent 

perspektiv 

Hvem har været projektets primære 

målgruppe?  

Borgere i Hillerød og omegn sammen med skolens egne elever 

Hvor mange personer har medvirket i 

projektet som deltagere?  

120-150 pr gang 

Hvor mange personer har projektet i 

øvrigt berørt, og hvem drejer det sig 

om?  

Ikke andre udover dem, som har været udsat for vores PR i 

byen, lokalaviser og på sociale medier. 

Hvilke konkrete aktiviteter er blevet 

gennemført i regi af projektet?  

Tre foredragsaftner: 

28. november 2019: Nenia Zenana: Händels Messias 

23. januar 2020: Jann Sjursen: Fattigdom - fakta og etik 

27. februar 2020 Carsten Hjorth Pedersen: Kønsidentitet i en 

kønsneutral tid 

Hvilke dele af projektet er lykkedes 

bedst? 

 

Uddyb hvilke forhold der har haft 

betydning for, at disse elementer er 

lykkedes?  

Det har været godt, at der har været to borgere fra byen, som 

ikke er ansat på skolen, som har været med i 

planlægningsgruppen. 

Hvilke dele af projektet har medført flest 

udfordringer? 

 

Vi har haft en positiv udfordring med pladsmangel i vores 

foredragssal, så vi er rykket til spisesalen. Det fungerede fint. 

Vi har inviteret bredt i byen, men mest oplevet at deltagerne er 



Uddyb, hvorfor de har været en 

udfordring  

kommet fra de forskellige Folkekirker og andre menigheder, og 

kun ret få, som ikke er den del af de kirkelige miljøer i byen. Vi 

ville gerne have haft flere med for at give bredde i debatten. 

Fremover vil vi være opmærksom på om vi kan gøre mere mht. 

PR. 

Er der elementer fra projektet, som vil 

blive forankret I jeres fremtidige 

højskolepraksis? 

 

Hvis ja, uddyb gerne  

Ja, vil vil fortsætte med at have en planlægningsgruppe med 

borgere fra byen. 

Ja, vi oplevede det meget relevant at elever og gæster var 

sammen om aktuelle emner i kristent perspektiv og at det gav 

en dynamik i debatten efter foredragene. 

Hvad er jeres samlede vurdering af 

projektets forløb i forhold til de 

opstillede projektmål?  

Det er lykkedes at temasætte en ret bred vifte af aktuelle og 

relevante emner i kristent perspektiv på en kvalificeret måde. 

Der har været godt fremmøde, så vi skønner, at vi har ramt et 

behov, som findes i vores by. 

Desuden har vinterforedragene været med til at åbne skolen 

mod den og været en god platform for mødet mellem eleverne 

og nogle af byens borgere i en samtale om relevante temaer. 

hvad er de væsentligste erfaringer fra 

projektet i forhold til højskolernes 

folkeoplysende arbejde?  

Kristendommen kan være en god vinkel på aktuelle emner af 

kulture, eksistentiel og etisk karakter. 

Det giver god mening at planlægge offentlige foredrag i et 

udvalg, hvor der også deltager borgere fra byen, som ikke selv 

er ansat på skolen. 

 
 


