VELKOMMEN TIL PINSEARRANGEMENT 2017 PÅ HESBJERG SLOT
Pladsen er åben kl. 10‐18 hver dag i pinsen, 3.‐5. juni
Entré til kunstudstillingen er 20 kr. – børn og unge under 18 år: gratis

Anders Gadegaard modtager Hesbjerg Fondens Fredspris 2017
Udstilling med værker af Lis Ehrenreich og Lone Borgen
Fire foredrag:
Anders Klostergaard Petersen – Anders Gadegaard –
Christian Krog Rasmussen – Filip Buff Petersen
Hesbjerg Fondens historie
Hesbjerg Landsbys historie – i store træk
Hesbjerg Slots Venner

HESBJERG FONDEN OG HESBJERG BEBOERFORENING BYDER
VELKOMMEN TIL PINSEARRANGEMENT 2017 PÅ HESBJERG SLOT
Pladsen er åben:
lørdag den 3/6 kl. 10‐18, søndag den 4/6 kl. 10‐18 og mandag den 5/6 kl. 10‐18.
Vi håber, du får en god og hyggelig dag på Hesbjerg, hvor du er velkommen til at benytte
dig af følgende tilbud. Præcis information om tid og sted finder du på de næstfølgende
sider:
 Overrækkelse af Hesbjerg Fondens Fredspris 2017 til Anders Borre Gadegaard for
hans virke for religionsdialog og for fredelig sameksistens mellem religioner.
 Slottet danner rammen om en kunstudstilling med værker af Lis Ehrenreich og Lone
Borgen, begge keramikere og billedkunstnere fra Aarhus.
 Besøg Hesbjerg Slot. Førstesalen er åben, og ud over kunstudstillingen kan du se
Jørgen Laursen Vigs bibliotek.
 På slottet er der foredrag hver dag:
o Anders Klostergaard Petersen: ”Vold og religion – en grim cocktail”
o Anders Gadegaard: ”Den nødvendige religionsdialog”
o Christian Krog Rasmussen: ”Bæredygtig omstilling og folkelig bevægelse”
o Filip Buff Petersen: ”Tros‐ og religionsfrihed – den forældreløse
menneskerettighed”
 Caféen er åben hver dag kl. 10‐18, og her kan du købe kaffe og kage.
 I landsbyen vil der være mulighed for at købe pandekager og sandwicher, men dog
kun i weekenden.
 Man kan nyde den dejlige natur og deltage i en guidet rundvisning på Hesbjerg
Vandresti rundt om slottet, eller gå turen på egen hånd. Stien er 2 km lang, og den
guidede tur varer knap en time. Info om tidspunkter for naturvandringerne vil blive
slået op ved caféen i Landsbyen.
 Lene Friis fortæller om Hesbjergs historie. Info om tidspunkter for Hesbjerg‐
fortællingerne vil ligeledes blive slået op ved caféen i Landsbyen.

PROGRAM
LØRDAG, den 3/6, 2017:
Kl. 10:
Slottet og udstillingen med Lis Ehrenreich og Lone Borgen åbner
Kl. 11:
Caféen på slottet åbner
Kl. 14:
Fernisering på udstillingen
Kl. 16:
Foredrag med Anders Klostergaard Petersen: ”Vold og religion – en grim
cocktail”
Kl. 18:
Slottet, udstillingen og caféen lukker

SØNDAG, den 4/6 2017:
Kl. 10:
Slottet og udstillingen med Lis Ehrenreich og Lone Borgen åbner
Kl. 11:
Caféen på slottet åbner
Kl. 14:
Overrækkelse af Hesbjerg Fondens Fredspris 2017 til Anders Borre Gadegaard.
Herefter foredrag ved Anders Gadegaard og efterfølgende reception.
Foredragets titel er: ”Den nødvendige religionsdialog”
Kl. 18:
Slottet, udstillingen og caféen lukker

MANDAG, den 5/6 2017:
Kl. 10:
Slottet og udstillingen med Lis Ehrenreich og Lone Borgen åbner
Kl. 11:
Caféen åbner
Kl. 11:
Foredrag med Christian Krog Rasmussen: ”Bæredygtig omstilling og folkelig
bevægelse”
Kl. 16:
Foredrag med Filip Buff Pedersen: ”Tros‐ og religionsfrihed – den forældreløse
menneskerettighed”
Kl. 18:
Slottet, udstillingen og caféen lukker

HESBJERG FONDENS FREDSPRIS 2017
DOMPROVST ANDERS BORRE GADEGAARD
MODTAGER HESBJERG FONDENS FREDSPRIS 2017

Priskomitéens indstilling:
Prisen uddeles hvert andet år og har til formål at synliggøre og anerkende fremragende
arbejde inden for freds‐ og konfliktforskning eller tilsvarende anerkendelsesværdigt
arbejde for at skabe fredelig sameksistens mellem religion og folkeslag. Priskomitéen
består af Niels Grønkjær, Thomas Brudholm, Bjørn Møller, Tonny Brems Knudsen og
Carsten Bagge Laustsen. Det er anden gang, prisen uddeles. Første gang modtog professor
Ole Wæver prisen.
Prisen overrækkes søndag den 4. juni kl. 14 på Hesbjerg Slot i forbindelse med
pinsens åbne slot og kunstudstilling. Anders Gadegaard vil her holde en forelæsning,
hvorefter Fonden er vært ved en reception.
Indstillingen lyder således:
Domprovst Anders Borre Gadegaard (født 1952) modtager Hesbjerg Fondens Fredspris
2017 for sit vedholdende arbejde for forståelse og dialog religioner imellem. Hans store
engagement i interkonfessionelle forhold er sobert, respektfuldt og præget af stor indsigt,
uden at han går af vejen for konflikt.
Anders Gadegaard har – i regi af Udenrigsministeriet – ydet en stor indsats i
udarbejdelsen af et program for dialog mellem muslimske og kristne "ledere" i
Mellemøsten og Danmark. Han har i den forbindelse leveret konstruktive bidrag ved
internationale konferencer, bl.a. i Istanbul og København. Han er ligeledes medstifter af
en national kontaktgruppe, hvor fremtrædende medlemmer af islamiske og kristne
trossamfund udveksler erfaringer og drøfter spørgsmål, der bl.a. vedrører religiøs
radikalisering, sekularisering og religionsfrihed. Som repræsentant for Danske Kirkers Råd
var Anders Gadegaard f.eks. medlem af en delegation, som i 2016 mødte stormuftien i
Libanon og diskuterede religiøs ekstremisme og mulighederne for at imødegå den.
Det kendetegner Anders Borre Gadegaards virke, at han ikke alene søger drøftelser
med jøder og muslimer – internationalt og i Danmark – med et interkonfessionelt sigte,
men også i et samfundsmæssigt perspektiv. Han anser det for folkekirkens forpligtelse at
være med til at sikre, at minoriteter og deres trossamfund får gode vilkår. Det hænger
sammen med, at han i det hele taget forstår det kristne bud om næstekærlighed politisk.
Anders Gadegaard er også en vigtig stemme i forhold til socialt udsatte og flygtninge. At
hjælpe og at være stolt over at hjælpe er grundlæggende værdier i Anders Gadegaards
univers. Han arbejder for fred, men forveksler det heldigvis aldrig med fordragelighed.
Hesbjerg Fondens Fredspris gives for at minde og ihukomme Jørgen Laursen Vigs
arbejde for fred og fredelig sameksistens mellem religioner og folkeslag. Det er vores
opfattelse, at Anders Gadegaard på eminent vis repræsenterer værdier, som også var
grundlæggende for Jørgen Laursen Vigs virke. Vi er derfor stolte over at kunne give ham
prisen og håber, at den vil tjene som en anerkendelse for en stor indsats, men også som
en inspiration for at fortsætte det vigtige arbejde.

LIS EHRENREICH OG LONE BORGEN UDSTILLER PÅ HESBJERG SLOT
Lis Ehrenreich er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 1981.
Hun åbnede eget værksted i Århus samme år, som hun har haft
siden. Hun har en lang række udstillinger både herhjemme og i
udlandet bag sig, ligesom hun har modtaget en række legater
fra både ind‐ og udland. Hendes værker giver mindelser helt
tilbage til det gamle Persien samtidig med et nutidigt, klassisk
bud på krukken med Lis Ehrenreichs karakteristiske, ofte, lyse
askeglasurer. Hendes værker er solgt til bl.a. Museum
Ceramique, Sèvres; Rösska Musem, Göteborg; Designmuseum
Danmark, København; Statens Kunstfond; Ny Carlsbergfondet
og Skovgård Museet, Viborg.
Lis skriver følgende om udstillingen på Hesbjerg Slot:
Reduceret HVID – en udstilling om hvid i almindelighed og reduceret hvid glasur i
særdeleshed! Når den lyse krukke brændes, forekommer nuancer i glasurens ”hvidhed”
bestemt af asken fra bøg, eg, birk, raps o.a. Krukkens form, leret og den drejede krukkes
dekoration – fra de flade geometriske mønstre, det lave relief til den støbte krukke, hvor
relieffet ER krukken – bestemmer glasurens struktur. Ovenstående betingelser fremkalder
en mangfoldighed i HVIDT! Mit projekt er at udforske og vise glasurens muligheder i
krukkernes mangfoldige former, indsnævret, i mit tilfælde til Albarello’en (den taljerede
apotekerkrukke) i mange afskygninger: høje, lave – tykke og tynde i sammenligning med
mine støbte former! Desuden vil jeg vise monotypier. Her vil jeg udforske mulighederne i
papirets strukturs forskelligheder til at nuancere karakteren i farven HVID.

Lone Borgen er uddannet fra Croydon College of Art i London i
1976. Har siden 1977 haft eget værksted i Århus. Hun har en
lang række udstillinger i ind‐ og udland bag sig, ligesom hun har
modtaget en række legater. I sine værker forsøger hun at bygge
bro mellem polariteter – mellem det nye og det gamle, mellem
kaos og klarhed, mellem drøm og virkelighed, og kombinerer
stilarter, metoder og materialer på nye, overraskende måder og
skaber derved sit eget kunstneriske udtryk. Lone Borgen
arbejder både med keramik og maleri. Hun har solgt sine værker
til bl.a. Statens Museum for Kunst og Kirsten Kjærs Museum i
Frøstrup.

FOREDRAG PÅ HESBJERG SLOT ALLE 3 DAGE
Vold og religion – en grim cocktail
Foredrag ved Anders Klostergaard Pedersen,
lørdag den 3/6, kl. 16‐18.

"I foredraget viser jeg, hvordan der hersker en tæt relation mellem religion og vold –
uafhængigt af religions‐ og kulturelt stade. Jeg præsenterer et biokulturelt evolutionært
perspektiv på drøftelsen funderet i den grundlæggende antagelse, at vi kun kan opnå en
fyldestgørende forståelse af biologi, kultur, religion og samfund ud fra et evolutionært
synspunkt. Jeg hævder yderligere, at forbindelsen mellem religion og vold skærpes med
fremkomsten af det, man nogle gange har betegnet aksiale religioner (DuPerron, Hegel og
Jaspers) eller i min terminologi kosmosreligioner, fordi de i nidkær insisteren på egen
sandhed må afvise ethvert rivaliserende krav på sandheden. Endelig viser jeg konturerne
for en fremtidig farbar vej for religion, kultur og samfund uden vold. Også det kan der
baseret på grundlæggende evolutionære overvejelser ikke alene argumenteres for, men
der kan faktisk også – funderet på matematiske modeller og med evidens i forsøg –
fremhæves en vis grund til optimisme – trods alt. Mennesket er hverken ædelt, hjælpsomt
eller godt, men det kan det blive, skriver Goethe. Just det. Det kræver imidlertid en særlig
konstellation af religion, kultur og samfund. Jeg vover et øje og forsøger at udfolde den."

Den nødvendige religionsdialog
Foredrag ved Anders Borre Gadegaard,
søndag den 4/6, kl. 14‐16.
I forbindelse med modtagelsen af Hesbjerg Fondens Fredspris holder Anders Borre
Gadegaard en forelæsning. Han præsenterer den således:
"I en globaliseret verden, hvor konflikter ofte legitimeres religiøst, er det blevet bydende
nødvendigt at føre religionsdialog og samarbejde på tværs af trossamfundene – såvel for
samfundets som for trossamfundenes egen skyld. De store religioner indeholder et ofte
overset politisk potentiale for konfliktløsning og kan – sammen – bidrage til et samfunds
etiske værdigrundlag. De har en række lighedstræk, som kan aktiveres og danne
sammenhængskraft i et samfund. Mens forskellene mellem dem ikke skal forties, men
tværtimod gøres tydelige som berigende bidrag til et multikulturelt samfund."

Bæredygtig omstilling og folkelig bevægelse
Foredrag ved Christian Krog Rasmussen,
mandag den 5/6, kl. 11‐12.

"Med udgangspunkt i nyligt afleveret speciale i kulturstudier og aktiv deltagelse i den
folkelige bevægelse for bæredygtig omstilling, holdes foredrag omkring, hvordan det
moderne globaliserede forbrugssamfund hænger sammen med globale klima‐ og
miljøproblematikker. Der rettes bl.a. fokus på underliggende samfundsstrukturer, der
fordrer en bestemt adfærd, og hvordan dette opretholdes som en global, national og lokal
drivkraft. Der gives eksempler, historier og erfaringer fra den danske folkelige
omstillingsbevægelse undervejs."

Tros‐ og religionsfrihed – den forældreløse menneskerettighed.
Ikke bare i dansk udenrigs‐ og udviklingspolitik, men også
globalt
Foredrag ved Filip Buff Pedersen, projektleder i Dansk
Missionsråd,
mandag den 5/6, kl. 16‐18.
"Verden over diskrimineres og forfølges millioner af mennesker på grund af deres tro,
overbevisning eller mangel på samme. To regeringsgrundlag i træk har annonceret et
særligt fokus på internationalt samarbejde for at beskytte forfulgte kristne, men den
konkrete opfølgning har været svær at få øje på. Den danske tradition for åndsfrihed har
gennem mange år stået stærkt, men i frygten for andre totalitære overbevisninger har vi
været hurtige til at gå på kompromis."

HESBJERG FONDENS HISTORIE
Af Bo Morthorst Rasmussen
Inden Jørgen Laursen Vigs død den 28/12 2005 i Indien havde han samlet flere af sine nære
venner som Yvonne Sosu Jacobsen, Jørgen Vilsgaard og Bent Døssing Hansen, hvor de
drøftede oprettelsen af en fond til videreførelse af Vigs Hesbjerg Peace Research College.
Vennen Jørgen Vilsgaard blev den første formand for Hesbjerg Fonden, der sammen med
især Yvonne Sosu Jacobsen, Vigs sekretær, og Fondens næste formand Gunnar Schmidt,
tidligere elev på Hesbjerg Højskole, fik etableret og godkendt Hesbjerg Fonden efter Vigs
testamentariske ønsker. En oversigt over Fondens nuværende medlemmer kan ses på
Fondens hjemmeside: www.hesbjergfonden.dk
Formålet med Fonden var at drive Hesbjerg som et videnscenter (Peace Research
College) og et eller flere klostersamfund for derigennem at fremme følgende almennyttige
formål: At formidle resultaterne af freds‐ og konfliktforskning i bred forstand. At videreføre
stifteren Jørgen Laursen Vigs opbyggede bibliotek. At give opholdsmuligheder til personer,
der i kortere eller længere tid ønsker at benytte videnscentrets faciliteter. At opretholde
og udbygge de internationale kontakter til organisationer og personer, der arbejder for
fred. At drive stedet i respekt for mennesker og natur og i respekt for det enkelte individs
egenart og etisk‐religiøse praksis.
Fonden overtog Vigs forhandlinger med den russiske kirke og nonnen Amvrosija om
oprettelsen af et russiskortodoks kloster på Hesbjerg Slot. Efter flere års forhandlinger
valgte den russiske kirke ikke at underskrive kontrakten, og nonnen Amvrosija flyttede til
Bogø. Det skyldes muligvis de store omkostninger, der er forbundet med restaurering af
slottet. Fonden gjorde et sidste forsøg på at etablere et kloster (Hesbjerg Monastery and
Peace College) i samarbejde med den ukrainske abbed Fader Trifon, men også dette forsøg
strandede. Nu fungerer slottet alene som Peace Research College under hensyntagen til
Fondens almene formål.
I 2011 underskrev Hesbjerg Fonden en ”uopsigelig” lejekontrakt med
Beboerforeningen for den økologiske landsby beliggende på Hesbjergs jorde, og hermed
blev en stor del af Hesbjergs liv og ånd sikret.
Slottet trænger stadig kraftigt til at blive restaureret, og Fonden arbejder på at rejse
penge dertil. I 2014 blev Fonden færdig med restaurering af ”annekset”, der fungerer som
refugium for studerende og forskere, som samtidig kan anvende slottets bibliotek. Den 22.
maj 2015 tildeltes professor Ole Wæver som den første Hesbjerg Fondens Fredspris, og der
blev samtidig afholdt udstilling med den aarhusianske kunstner Tine Hind.
Pinseudstillingen 2016 viste værker af Patrizia Fiumara, Anette Lilja Larsen & Erling
Tingkær – de tre kunstnere bor eller har boet på Hesbjerg.
Der var ligeledes åbning af Hesbjerg Stien, som er en offentlig sti, der giver mulighed
for at nyde den smukke natur omkring Hesbjerg. Fonden arbejder i forlængelse heraf
sammen med en række samarbejdspartnere på at etablere et Naturarium på Fondens jord,
ligesom der arbejdes med planer om at udvikle slottet som et centrum for
kulturaktiviteter, foredrag, udstillinger, koncerter m.m. Har man lyst til at bidrage til
udviklingen af disse aktiviteter, er man meget velkommen til at kontakte Fondens
bestyrelse.

HESBJERG SLOTS VENNER
Vil du gerne være med til at gøre Hesbjerg Slot til et levende sted for kulturelle
arrangementer – udstillinger, koncerter, foredrag m.m.? Kan du noget med hænderne og
vil gerne bidrage til at sætte slottet i stand? Eller er du bare interesseret i at følge arbejdet
med slottet? Så meld dig ind i Hesbjerg Slots Venner. Det gør du på vores hjemmeside:
http://www.hesbjergslot.dk
Hvis du registrerer dig som frivillig, får du besked, når vi laver arrangementer og har
brug for hjælp. Hvis du har lyst og tid, kan du tilmelde dig de enkelte aktiviteter. Der er
ingen forpligtelse i det – man hjælper, når man har tid og lyst. Vi håber også, at der er
nogle, der har nogle idéer til arrangementer – en udstilling, de gerne vil arrangere, en
koncert, de gerne vil afholde, eller måske vil man blot gerne bruge slottet til et eller flere
møder. Vi vil gerne puste liv i slottet og er åbne for gode idéer.
Indtil videre har vi afholdt nogle arbejdsweekender. I år hjælper Venneforeningen til
ved pinsearrangementet og igen ved Mod.strøms Kunst‐ og Kulturfestival 2017 i perioden
8. til 17. september 2017.
På vegne af Venneforeningen
Carsten Bagge Laustsen
Email: cbl@ps.au.dk
Tlf.: 4078 9910

HESBJERG LANDSBYS HISTORIE – I STORE TRÆK
Hesbjerg Landsby har sin oprindelse som en udløber af Højskolen på Hesbjerg. En lille
gruppe unge mænd og kvinder, billedkunstnere og musikere stod i begyndelsen af
1970´erne faddere til et lille kunstnerkollektiv, som havde atelier og værksteder på
Hesbjerg Slot. Der blev indrettet bolig i Hesbjergs ældste bevarede hus (i dag Det Lille
Fælleshus) og stillet først en, så to og flere skurvogne op på det areal, hvor tidligere
hovedbygningen til herregården Store Hesbjerg lå.
Den smukke natur og det romantiskforfaldne slot tiltrak kreative sjæle, som søgte
fristeder, hvor der kunne afprøves alternativer til de traditionelle boformer/levevis,
dyrkning af jorden, husdyrhold, energiforsyning og meget andet.
I midten af 80´erne var Landsbyen vokset til 16 bopladser, og den blev af Odense
Kommune tildelt status som Eksperimenterende Økologisk Landsby. Gennem de 30 år
siden da har Hesbjerg Landsby udviklet sig og består nu af 18 bopladser, der huser ca. 30
voksne og en halv snes børn. Hesbjerg Beboerforenings ”kassedamer” administrerer
beboernes indbetalinger til jordleje til Hesbjerg Fonden, renovation og fællesforbrug af
vand, el og drift af Fælleshuset. Det Lille Fælleshus fungerer som dagligstue, spisestue,
møderum, legestue, vaske‐ og baderum samt fælleskøkken efter behov.
I Den gule Svale, det store fælleshus – der stadig bygges på – er der plads til større
arrangementer som det årlige julemarked, hvor der kan købes kunsthåndværk og
billedkunst af høj kvalitet. Hvert år i august er Svalen indrettet som storkøkken under det
traditionelle Gøglertræf, som arrangeres af foreningen Luis, Langt Ude I Skoven. Træffet
holdt 30 års jubilæum i 2014 og var vært for ca. 600 mennesker.
De fleste bopladser består af sammenbyggede skurvogne og tilbygninger under
samme tag; alle huse er blevet registreret i BBR. Kun et par huse har indlagt vand og
kloakering. Fælleshuset, Svalen og Slottet bliver forsynet med kommunevand, og disse tre
bygninger er tilsluttet et mindre økologisk rensningsanlæg, som gør spildevandet
genanvendeligt til brug i f.eks. vaskemaskiner og toiletter.
Hesbjerg Landsby er også i dag et eksperimenterende fristed med nøgleord som
økologisk bæredygtighed, nye metoder til dyrkning af grøntsager, skovhaver, bier, honning,
opsamling og brug af regnvand, Solens Energi og endnu flere, der sammen med
blomsterne, træerne, fuglene, søen, hestene, hønsene, musikken, malerierne og Stupaen
gør, at man som ”hesbjergenser” føler sig meget privilegeret.

Kontakt:
Vedrørende Hesbjerg Fonden:
Bo Morthorst Rasmussen
E‐mail: bmra@ucsyd.dk

