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VELKOMMEN

SILKEBORGS STØRSTE FESTIVAL

Hede Rytmer, Food Festival, Højland, Gade-
kunst, Riverboat, Stella Polaris, Outdoor, Young 
@ Heart, Gadeteater – og selvfølgelig Regatta-
en. Det skorter ikke på festivaler i Silkeborg. Det 
er faktisk næsten ikke til at komme til. Uanset 
om man er til jazz eller DJ's, graffiti eller gade-
teater, folkefest eller finkultur, så er der noget 
at komme efter her i byen. Det er simpelthen et 
overflødighedshorn af oplevelser at bevæge sig 
rundt i Silkeborg.

Hvad bilder vi os så ind? At komme her som 
endnu en festival i rækken sidst på året og 
ovenikøbet påstå, at vi er enestående. Enestå-
ende! 

Alligevel er der noget enestående ved KK44 Fe-
stival. Nu har jeg været koordinator for festivalen 
i tre år, og efterhånden som jeg har mødt og talt 
med alle de fantastiske mennesker, der er med 
til at lave KK44, er jeg kun blevet mere over-
bevist om det. For selv om vi bare er endnu en 
festival i rækken, så er vi også helt vores egen. 
Sådan lidt spredt ud over det hele, fra Thorning 
til Sorring og fra Vium til Bryrup. Selv om vi ikke 
gør et stort spektakel af os med fyrværkeri og 
stadionkoncerter, så synes jeg godt, at man 
med nogen ret kan kalde os Silkeborgs største 
festival.

Og i år fejrer vi for alvor det enestående. Over-
skriften for årets festival er nemlig ENE-STÅEN-
DE. Som altid er tegnsætningen vigtig, og den 

lille bindestreg, der så nemt kan overhøres, når 
man udtaler ordet ene-stående, er netop dét, 
der giver hele temaet sit eftertryk.

For at være enestående kan på den ene side be-
tyde at være unik, særlig, dygtig, speciel, god. 
Det er efterstræbelsesværdigt at være enestå-
ende. Det er at skille sig ud fra den kedelige grå 
masse. Men på den anden side kan man også 
stå ene. Man kan være uden for fællesskabet og 
kigge med længsel imod det. At være eneståen-
de er også mangel, ensomhed, savn.

Dette års festival undersøger begge sider af 
det ene-stående og de brudlinjer, gråzoner, 
sammenligneligheder og forskelligheder, der er 
mellem dem. Vi skal møde enestående bedrifter; 
høre om de mennesker, der har turdet at stå 
ene, når samvittigheden bød dem det; om de 
mennesker, der ikke står ene af eget valg; om 
det fælles og delte; om skurke og helte.

Jeg føler, at jeg med god samvittighed kan sige, 
at årets KK44 Festival i sig selv er et lille over-
flødighedshorn af enestående arrangementer. 
Vi har medrivende teater, betagende koncerter, 
fællessang en masse, foredrag, der nærer efter-
tanken og kunst, der indbyder til refleksion.

Jeg glæder mig til, at vi ses et sted mellem 
Thorning og Sorring,
Andreas Vinther Jensen
Koordinator, KK44 Festival
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AMALIE LANGBALLE
Forfatterforedrag

Amalie Langballe er forfatter, journalist og fore-
dragsholder. Hun debuterede i 2019 med den 
anmelderroste roman Forsvindingsnumre, hvis 
omdrejningspunkt er skismaet mellem sorg og 
kærlighed.

Amalie Langballe taler om sorg og litteratur med 
afsæt i sin prisvindende debutroman Forsvin-
dingsnumre. Foredraget handler både om hen-
des egen skriveproces, der ofte indebærer alt fra 
sammenbrud, tvivl og forløsning, og er ligeledes 
en diskussion og gennemgang af sorgens plads 
i litteraturen. Med både humor og viden giver 
Amalie Langballe indsigt i litteraturhistoriens 
bedste værker om død og sorg.

I sin hverdag arbejder Amalie Langballe som 
freelancejournalist for blandt andre iForm, Zet-
land og Berlingske, hvor hun fokuserer på klima 
og kultur. Derudover har hun også lavet radio for 
Radio24syv.

Tid: Tirsdag d. 25.10, kl. 19.30
Sted: Balle Sognegård
Entre: 30 kr. (inkl. kaffe/te)
Arrangør: Balle Kirke

PÅ EN BRO ER DER IKKE ENSRETTET TRAFIK
Pilgrimsvandring på Silkeruten

Som mennesker er vi hver især enestående. Men selvom vi hver især har en unik værdi, kan vi ikke 
stå alene. Vi kan ikke leve uden relationer. Fællesskabet, samtalen og kærligheden er det, som bærer 
os i vores liv. Vi er både helt særlige, og en del af et større fællesskab. Vi har brug for hinanden, i al 
vor forskellighed, for at skabe en helhed.

Vores liv handler på mange måder om at bygge broer. Vi bygger broer mellem forskellige overgange 
i vores liv – og mellem forskellige livsopfattelser. Broer er det, som forbinder det enestående med 
fællesskabet. Og de forskellige enestående med hinanden. 

På broer er der ikke ensrettet trafik – og derfor vil vi undervejs på vandringen fundere over, hvordan vi 
bedst bygger broer, konkret i vore egne liv og i vore relationer.

Vandringen indledes med en andagt i eller ved Silkeborg kirke og går ad Silkeruten med ophold ved 
Silkeborg Bad. Pilgrimsmiddag i konfirmandlokalet, præstegården, Vestergade 36 med herlig udsigt 
til Langsøen. Ankomst senest kl. 17.30. Middag kl. 18.00

Pilgrimsvandringen er på 8 km. Den er gratis, men der skal betales for middagen.

Ledere af vandringen er pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith og formand for Viborg Pilgrimscentrum 
Steen Rasmussen.
Kontakt: Ulla Sisseck, tlf. 42174906

Tid: Lørdag d. 22.10, kl. 12.30 - 17.30. Middag kl. 18.00.
Sted: Afgang fra Silkeborg Kirke, Torvet.
Entré: Tilmelding og betaling til Steen Rasmussen: 100 kr. på mobilepay 30345269
 - med tekst: pilgrimsmåltid + navn 
Tilmeldingsfrist: 10.10.2022
Arrangør: Silkeborg Kirke / Stilhed og fordybelse

FØR UGE 44FØR UGE 44

SVÆRD OG BÅL
– om hekseforfølgelser
i 1500- og 1600-tallet 
og deres årsager
Kirkehøjskole

Man brændte ikke hekse i middelalderen, men 
i renæssancen. Man brændte ikke hekse af 
overtro; hekseafbrændingerne foregik i en tid, 
hvor nye videnskaber og filosofier eksploderede. 
Det var enestående for Vesteuropa, at heksetro-
en udviklede sig til videnskab. Det var ikke de 
intolerantes, men de tolerantes ideer, der lå bag 
det, vi i dag kalder heksevanviddet. Det var ikke 
“oplysningsfilosoffer”, som fik forfølgelserne til 
at høre op, men bodskristne præster og deres 
indsats.

I foredraget følger jeg hekseprocesserne gen-
nem krigshelten, hofmanden og lensmanden 
Albert Skeels liv (1572-1639). Han var Tycho 
Brahes nevø, og på hans rejser til heksetroens 
“hotspots” i Paris, Skotland, til overværelsen af 
Macbeth i London og til Ribe, tjente han som 
hekseekspert for byens råd i flere processer.

Tid: Onsdag d. 26.10, kl. 10.00-12.15
Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5
Entré: 50 kr. (inkl. morgenkaffe)
Arrangør: Kirkehøjskolen i Alderslyst, Mariehøj 
og Silkeborg sogne

KATRINE MARIE GULDAGER
Forfatterforedrag

Katrine Marie Guldager er aktuel med romanen Det samme og 
noget helt andet og podcast-serien Fremmed i familien. Begge 
handler om det nogle gange ret komplicerede forhold til dem, 
der burde stå en nærmest: familien – om svigt og tillid, ensom-
hed og kærlighed. Guldager har før besøgt Mariehøj Kirke, og 
derfor ved vi allerede, at der venter os en spændende aften i 
selskab med en enestående forfatter.

Tid: Tirsdag d. 25.10, kl. 19.30
Sted: Mariehøj Kirke
Entré: 100 kr. Billetten købes på 
billetto.dk
Arrangør: Mariehøj Kirke
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SILKEBORG SYNGER
MORGENSANG
– Grundtvig Special
Fællessang

En efterhånden lang tradition fortsætter i 
efteråret 2022: Alle sangglade silkeborgensere 
inviteres sidste torsdag i hver måned ind på Ke-
delhuset for at synge med på kendte og mindre 
kendte danske sange. Den 27. oktober har vi alli-
eret os med spillestedsleder Johannes Konstan-
tin Neergaard, som sammen med Steffen Juul 
Hansen udvælger en stribe sange, der relaterer 
sig til N. F. S. Grundtvig – i anledning af 150-året 
for den store digters død. 

Morgensangen akkompagneres af Marianne 
Hougaard (klaver), Freddy Dencker (kontrabas) 
og Steffen Juul Hansen (klarinet). Den 27/10 
sætter også Johannes Konstantin Neergaard sig 
ved klaveret. 

Velkommen til morgensang fra kl. 9.00 til 10.00 
efterfulgt af formiddags-kaffe/brød i godt sel-
skab!

Ingen tilmelding nødvendig, men vi har kun plads 
til 240 – så kom i god tid!

Tid: Torsdag d. 27.10, kl. 9.00-10.00
Sted: Kedelhuset, Papirfabrikken
Entré: 20 kr. (kaffe kan tilkøbes for 20 kr.)
Arrangør: Kedelhuset og Silkeborg Kirke

SANGEFTERMIDDAG
– med musikholdet fra
Silkeborg Højskole
Kirkecafé

Musikeleverne fra Silkeborg Højskole vil i grup-
per fortælle om en sang, de har valgt at akkom-
pagnere på både klaver, guitar, bas og rytmein-
strumenter.

Musikholdet ledes til daglig af Simon Nielsen og 
Asker Bjørk, som også synger og spiller med på 
sangene. Efter kaffepausen vil der være mulig-
hed for at ønske en sang fra højskolesangbogen, 
hvor musikholdet vil akkompagnere.

Tid: Torsdag d. 27.10, kl. 13.30-15.15. Dørene 
åbner kl. 13.00
Sted: Silkeborg Kirkes sognelokaler, Torvet 10E
Entré: 30 kr. (inkl. kaffe)
Arrangør: Silkeborg Kirke

GRUNDTVIG FOREVER
I anledning af 150-året for hans død invi-
terer Silkeborg Kirke, Silkeborg Højskole, 
Gødvad Efterskole og Silkeborg Synger 
Morgensang i løbet af efteråret til en ræk-
ke arrangementer om Grundtvigs efterliv 
på Silkeborgegnen.

Hent folderen i Silkeborg Kirke eller hold 
øje på Silkeborg Kirkes hjemmeside og 
facebookside.
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I en salme af Peter Dass synger vi om, at Gud er 
Gud, om alle land lå øde, og alle mand var døde. 
Det er nummer 7 i salmebogen.

Hele verset lyder sådan her:

Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mand var døde.
Om slægter svimle, blandt stjernestimle
utallig vrimle i høje himle
Guds grøde.

Men passer det virkelig? Er Gud så meget sig 
selv, at han også ville være Gud, hvis vi alle var 
døde? Er Gud så enestående, at han slet ikke 
behøver at være en del af et fællesskab med 
levende mennesker, eller er fællesskabet noget 
af det, som gør Gud så enestående?

Selv holder jeg meget af salmen, og jeg synger 
glad og gerne med på den. Det er en lovsang 
for fuld udblæsning, og jeg har brug for salmens 
ord om, at Gud bliver ved med at være Gud. 

Uanset hvad der sker. 

Gud ville stadig være Gud, hvis alt andet ram-
lede, men det betyder ikke, at Gud så ville være 
den samme Gud. Hvis alle land lå øde, og alle 
mand var døde, ville Gud være en anden, end 
han er, for Gud er ikke upåvirkelig.

Hvis vi mistede alle dem, der er omkring os, ville 
vi ikke længere være de samme. Så ufølsomme 
er der ingen af os, som er, og Gud ville heller 
ikke være den samme, hvis vi alle døde. 

Så Gud ville ikke være en helt anden, end han 
er, men dog en anden, for fællesskabet betyder 
virkelig noget for Gud, og hvis vi alle var døde, 
ville det gøre noget ved ham.

Det ville forandre ham. 

Allerede på Bibelens første blade hører vi i for-
tællingerne om skabelsen om Guds trang til ikke 
bare at stå alene, men til også at være en del af 
et fællesskab. Det er ikke godt for mennesket at 
være alene, siger Gud, og vi fornemmer, at det 
heller ikke ville være godt for Gud selv at være 
det, så han nøjes ikke med at skabe, men besø-
ger skaberværket og ikke mindst mennesket, og 
han viser omsorg for det. 

Gud vil ikke stå alene, så i den forstand er han 
ikke enestående. 

Op igennem Det gamle Testamentes fortællinger 
kan vi endda sige, at der udspiller sig en ulyk-
kelig kærlighedshistorie, for Gud vil mennesket, 
men meget af tiden vil mennesket ikke Gud. Det 
bølger frem og tilbage, men da Gud selv bliver 
fader, sker der noget nyt og afgørende. 

Fra da af er Gud ikke bare i verden som en be-
søgende. Som Jesus er Gud selv både Gud og 
menneske, og det endnu tættere bånd mellem 

Gud selv og mennesket bliver en del af Gud 
selv.

Gud er Fader og Søn og Helligånd, så Gud er tre 
og alligevel én, og det fællesskab i Gud selv kal-
der vi for en treenighed, men lige siden kirkens 
første århundreder har mennesker bokset med 
at sætte ord på, hvad det betyder. 

For Gud er treenig, men hvad betyder det?

Nogle vil sige, at når Gud er treenig, kan Gud 
aldrig bare være enestående, for så er der ikke 
alene et fællesskab mellem Gud og mennesker. 
Fællesskabet mellem Gud og mennesker kan 
Gud i princippet trække sig fra, men der er også 
et fællesskab i Gud selv. Det er der mellem 
Faderen og Sønnen og Helligånden. 

Der er en indbygget dynamik i treenigheden. 
Der er en dynamik, som er en del af Gud selv, 
og det sikrer, at Gud altid vil være i bevægelse.

Så Gud er noget helt enestående, men alligevel 
er Gud aldrig bare enestående.

Gud er tre-i-enestående, så han står aldrig bare 
alene, og både i Gud selv og med mennesket 
er der et fællesskab. Måske kan vi endda sige, 
at ingen kan leve uden at være en del af et fæl-
lesskab, og at det også gælder for den treenige 
selv?

TREENIGT
ENESTÅENDE
af Poul Geil
sognepræst og formand for KSK
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STEMME MED, STEMME IMOD
Fællessang og fortælling

– “I er nødt til at tænke selv! I er alle individer!” siger Brian, der noget modvilligt er blevet Messias 
for en kæmpe skare af mennesker i Monty Pythons klassiske Life of Brian.

Skaren svarer i perfekt samstemmighed: “Ja! Vi er alle individer!”
Brian bliver tydeligt frustreret og prøver igen: “I er alle forskellige!"
– “Ja! Vi er alle forskellige,” lyder det igen fra skaren. Men pludselig er der en enkelt stemme, der 

bryder ud af koret:
– “Jeg er ikke…”

Sådan kan en enkelt stemme, der insisterer på ikke at være noget særligt, pludselig blive til den 
mislyd, der bryder monotonien. I årets KK44 Festival hylder vi harmonien og dyrker dissonansen. 
Og hvordan gør man det bedre end med en veloplagt fællessang?

Hans Holm styrer showet og guider os igennem en række kendte og mindre kendte sange fra den 
danske sangskat. Vi skal synge i samstemmighed og lade stemmerne spille med og mod hinanden.

Undervejs vil koret blive afbrudt af små intermezzoer, hvor enkelte, enestående stemmer stiller op 
og reflekterer over, hvad det egentlig vil sige at være “enestående”.

Og så skal vi synge en ny sang, som Hans Holm og Erik Lindebjerg har skrevet til KK44 Festival i 
anledning af åbningen.

Tid: Lørdag d. 29.10, kl. 14.00-16.00
Sted: Silkeborg Gymnasium, Oslovej 10
Entré: Gratis
Arrangør: KK44 Festival

19

FILOSOFI OG FADØL
med Carsten Fogh Nielsen
Samtalesalon og ølsmagning

Den græske filosof Heraklit sagde engang, at når 
en mand er blevet beruset, føres han af en ung 
dreng, idet han vakler afsted og ikke agter på, 
hvor han går med fugtig sjæl. Den tyske filosof 
Immanuel Kant skrev, at i beruset tilstand er 
mennesket kun som et dyr og skal ikke behand-
les som menneske. For Kierkegaard gjaldt det 
om at blive ædru. Og Friedrich Nietzsche sagde, 
at Europa led under to store narkotika: alkohol 
og kristendom.

Filosofferne har måske ikke haft store tanker 
om alkohol – men det betyder ikke, at alkohol 
ikke kan give store tanker. Vi vil i hvert fald gøre 
forsøget, så to gange i løbet af festivalen byder 
KK44 på filosofi og fadøl. 

Vi besøger lokale bryghuse, får smagsprøver 
– og vigtigst af alt: vi filosoferer! Vi har inviteret 
to dygtige filosoffer til at reflektere over temaet 
Ene-stående og til at hjælpe med at få tankerne 
på gled.

Denne lørdag er det Carsten Fogh Nielsen, 
ekstern lektor på Syddansk Universitet og tegne-
serieekspert, der vil holde et oplæg med titlen 
“Noget helt enestående? Et filosofisk blik på 
helte, superhelte og historier”.

Tid: Lørdag d. 29.10, kl. 17.00-19.00
Sted: Grauballe Bryghus,
Hagemannsvej 6D 8600 Silkeborg
Entré: 100 kr, tilmelding til koordinator@kk44.dk 
senest onsdag d. 26.10.
Arrangør: KK44 Festival
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I ET NYT LYS
– Udvalgte salmer fortolket og 
bearbejdet af pianist Lars Fiil
Koncert

Med udgangspunkt i et udvalg af de smukkeste 
salmer fra den danske salmebog skaber den 
prisvindende jazzpianist Lars Fiil en meditativ 
og intens koncertoplevelse. Her inviterer han lyt-
teren indenfor i et helt særligt klangligt univers, 
hvor han udforsker de stærke salmers helt unik-
ke melodier og harmonier. Med en stor respekt 
for det kompositoriske og lyriske udgangspunkt 
vender og drejer han de velkendte sange og får 
dem til at fremstå i nyt lys.

Lars Fiil har udgivet fem anmelderroste album-
mer i eget navn og har derudover medvirket på 
mere end 10 albummer som sideman. Han har 
spillet koncerter i hele verden og har flere gange 
været nomineret til Danish Music Award Jazz.

http://www.larsfiil.dk/ietnytlys/

Tid: Søndag d. 30.10, kl. 15.00
Sted: Virklund Kirke
Entré: Gratis
Arrangør: Virklund Kirke

PRØV ET KIRKE-
ESCAPE ROOM
I KK44 Skoletjenesten har vi lavet et escape 
room-kirkebesøg for mellemtrinselever. Men nu 
får du mulighed for at prøve kræfter med de sne-
dige opgaver, selvom du ikke er skoleelev. Det er 
svært – men trods alt ikke sværere end at 5. og 
6. klasse-elever har kunnet klare det. Og så er 
der jo altid hjælp at få, hvis det kniber.

Man arbejder sammen i grupper på 3-6 perso-
ner.

En god familieaktivitet for jer, der har lidt større 
børn (10-13 år) – og for alle voksne, der kan lide 
at lege lidt.

Tilmelding til Laila Henriksen på mail: 
LEH@kk44.dk senest d. 25.10

Tid: Søndag d. 30.10, kl. 13.00
Sted: Dybkær Kirke, Arendalsvej 1, 
8600 Silkeborg
Entré: Gratis
Arrangør: KK44 Skoletjenesten

FANGEKORET
Koncert

Velklingende toner fra de hardcore sangere med 
de rå stemmer! Fangekoret består af indsatte på 
udgang samt tidligere indsatte, som fortsat er 
med til at synge efter løsladelsen. Korleder igen-
nem 26 år, Louise Adrian, synger med indsatte i 
5 fængsler, og koret optræder rundt i de danske 
kirker. 

Koret er en særlig indsats, som de første 10 år af 
Fangekorets virke i Vridsløselille Statsfængsel le-
vede et stille liv. Koret var gemt af vejen, men da 
de udgav en cd i 2004 fik offentligheden øje på 
dem. Der startede en efterspørgsel efter koret 
udenfor murene og med tiden fik Direktoratet for 
Kriminalforsorgen lavet nogle særlige udgangs-
regler, som i dag muliggør en koncertvirksom-
hed. Koret optræder med sange, som korsan-
gerne selv har skrevet samt information om 
korets virke og livet bag murene. Teksterne er 
vedkommende og handler om skyld, tro, fejltrin, 
tilgivelse, had, håb og anger.

Tid: Lørdag d. 29.10, kl. 19.00
Sted: Alderslyst Kirke
Entré: 50 kr. Billetter købes på
Alderslyst Kirkes kontor
Arrangør: Alderslyst Kirke Escape room er en slags rollespil, hvor man 

skal arbejde sammen om at løse koder, åbne 
hængelåse og finde skjulte ting for at løse en 
fælles opgave. Ofte er opgaven at slippe ud fra 
et grumt sted. Men til vores kirke-escape room 
skal deltagerne finde ud af, hvad der er sket med 
6 forsvundne elever. Et mysterium der kræver 
opfindsomhed, snilde og samarbejde.
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FYRAFTENSSANG
Fællessang

Vi gentager sidste års succes med fyraftenssang mandag til torsdag i festivalugen. Fra Højskolesang-
bogen synger vi både “de gode gamle” og nogle af de fine nye sange, der er kommet med i 2020-ud-
gaven af “Den Blå”. 

Så kom glad til 30-45 minutters opløftende fællessang under ledelse af dygtige lokale kirkemusikere.

Fire forskellige sogne 
Fire gange veloplagt fællessang

Mandag d. 31.10 kl. 16.30 
Fællessang i Rema – butikschef Carsten åbner døren til musik og fællessang.
REMA Funder Bygade 49 på Funder Bakke
Musikalsk ledelse: Kresten Thue Andersen og Gorm Olesen

Tirsdag d. 1.11 kl. 16.30
Them Kirke, Silkeborgvej 23, 8653 Them
Ved: Organist Jost van Ingen. Kirkens kor deltager.

Onsdag d. 2.11 kl. 16.30
Dybkær sognegård, Arendalvej 1, 8600 Silkeborg
Ved: Organist Annette Søvndal Rauh og sognepræst Julie Keinicke Sommer Bostrup

Torsdag d. 3.11 kl. 16.30
Sognelokaler ved Sejs-Svejbæk Kirke, Julsøvej 130, 8600 Silkeborg
Ved: sognepræst Betina Hjorth Præstegaard, kirkesanger Birgitte Stenhøj Andresen og organist 
Christian Holdensen.

SØNDAG D. 30.10 HELE UGEN

VI KOMMER TIL DIT HUS
Koncert

Velkommen til release-koncerten Vi kommer 
til dit hus med sanger og komponist Marianne 
Søgaard i selskab med ungdomskoret Aarhus U 
under ledelse af Jonas Rasmussen samt kor fra 
Silkeborg Højskole. I anledning af node- og kor-
udgivelsen Vi kommer til dit hus – 12 nye salme-
melodier af Marianne Søgaard, inviterer vi til en 
koncert, hvor nye salmer om klimahåb, eksisten-
tiel afmagt og Guds kærlighed som de uskrevne 
love i hjerternes rosenbuskads præsenteres i en 
afvekslende koncertform, hvor solistisk fremfø-
relse, korsang og fællessang vil afløse hinanden, 
og hvor vi også skal høre spændende vokalmu-
sik fra Aarhus U’s repertoire. Velkommen til en 
aften, hvor stemmer vil stå ene og stå sammen 
ved hinandens hjælp, og hvor publikum inviteres 
til at synge med på nye salmer!

Ungdomskoret Aarhus U består af 40 dygtige 
korsangere i alderen 15 – 26 år fra det aarhu-
sianske kormiljø. Aarhus U blev dannet i 2015 
og siden oktober 2017 ledes koret af Jonas Ras-
mussen. Aarhus U er kendetegnet ved at synge 
lige dele klassisk og rytmisk musik. Mange af 
de stykker, der synges, er let koreograferet, og 
koret stræber efter at eksperimentere med for-
ventningerne til en “normal” korkoncert.

Marianne Søgaard er sanger, sangskriver og 
højskolelærer på Silkeborg Højskole. Hun er re-
præsenteret med syv melodier og en tekst i Høj-
skolesangbogens 19. udgave samt i Kirkesang-
bogen, Morgensangbogen og andre sangbøger. 
Hun udgav i 2020 det anmelderroste album 
Skybrud, og i efteråret 2022 er hun aktuel med 
node- og korudgivelsen Vi kommer til dit hus – 
12 nye salmemelodier af Marianne Søgaard på 
forlaget Dansk Sang. Lydsiden til nodehæftet 
er indspillet af Aarhus U, og musikvideoer til to 
af salmerne er indspillet af Silkeborg Højskoles 
store kor.

Tid: Søndag d. 30.10, kl. 19.30-21.30
Sted: Dybkær Kirke
Entré: Gratis
Arrangør: Dybkær Kirke og KK44 Festival
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ER VI ENESTÅENDE?
– Hvad robotter lærer os
om mennesket
Foredrag

Det er nemt at få det indtryk at kunstig intelli-
gens og robotter med eksponentiel fart udkon-
kurrerer mennesket på snart sagt alle parametre 
der har med intelligent adfærd at gøre. Men er 
det sandt? Og hvis det er, hvordan kan vi så sige 
at mennesket er enestående? Hvordan kan vi 
bruge robotten som et spejlbillede til at forstå, 
hvad der er unikt ved os mennesker?

Foredragsholder Simon Nøddebo Balle er 
ph.d.-studerende ved Teologi på Aarhus Univer-
sitet i et forskningsprojekt om robotter, etik og 
teologi.

Tid: Tirsdag d. 1.11, kl. 19.30
Sted: Oasehøjskolen,
Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup
Entré: Gratis
Arrangør: Oasehøjskolen

FRA VRED TIL VOKSEN
Foredrag

Lisbeth Zornig Andersens barndom bar præg af 
fattigdom og massive svigt i form af seksuelle 
overgreb og vold. En opvækst, der blev genfor-
talt i dokumentarfilmen Min barndom i helvede 
fra 2012.

Alligevel formåede Lisbeth at være mønster-
bryder, få en universitetsuddannelse, blive mor 
til fem børn samt formand for Børnerådet. Her 
kunne den lykkelige fortælling stoppe, men 
gør det ikke. For hvordan lever man et såkaldt 
normalt liv, når ens barndom trækker dybe spor 
ind i voksenlivet? Hvordan tilpasser man sig de 
sociale kodekser andre mennesker lever efter, 
når man aldrig har lært det?

Kom og hør Lisbeths gribende historie i Sorring 
Forsamlingshus tirsdag d. 1 november kl. 19.00.

Dallerup Kirke er desuden vært ved en øl/vand/
kop kaffe.

Tid: Tirsdag d. 1.11, kl. 19.00-21.00
Sted: Sorring Forsamlingshus, Hovedgaden 21, 
8641 Sorring
Entré: 75 kr. Billetter købes på www.svoda.dk 
Arrangør: Svostrup-Voel-Dallerup pastorat

KANDIS FOR LIVET
Filmvisning og artist talk

I dokumentarfilmen Kandis for livet følger vi den 
karismatiske Johnny Hansen og dansktop-ban-
det Kandis – og ikke mindst deres loyale fans.

Publikum får et blik bag facaden hos Danmarks 
største dansktopstjerne, Kandis-Johnny, og 
møder en gruppe af fans, som ikke kender 
hinanden, men som hver især har et usædvanligt 
og stærkt personligt forhold til Skandinaviens 
største underholdningsorkester, hvor Johnny 
optræder som deres helt egen Personal Jesus.

Kandis for livet portrætterer dybt personlige 
fortællinger om ulykkelig kærlighed, ensomhed, 
at tage afsked med dem, man elsker og hvor-
dan musikken kan bruges til at komme igennem 
livets problemer.

Jesper Dalgaard har tidligere vundet en Ro-
bert-pris for sin afgangsfilm Weltschmerz. Inden 
filmen vil han være i samtale med tidligere sog-
nepræst Kirsten Vase om filmen og dens temaer.

Tid: Mandag d. 31.10, kl. 18.15
Sted: Bio Silkeborg
Entré: 60 kr.
Arrangør: Bio Silkeborg og KK44 Festival

SKABT I GUDS BILLEDE
Foredrag

“Mennesket er et guddommeligt eksperiment af 
støv og ånd,” skrev Grundtvig. Og dertil skabt i 
Guds billede. I den forestilling om mennesket er 
der et stort håb og en optimisme. Vi er mere end 
vores skyld og skam. I foredraget fortæller jour-
nalist Anders Laugesen om sit opgør med den 
lutherske teologis tilbøjelighed til at bestemme 
mennesket som grundliggende syndigt og ufor-
bederligt. I den kristne tradition er der i østkirken 
en tro på mennesket som godt, og i det lys bliver 
hverken skyld, ære eller skam til det, som defi-
nerer et menneskets identitet. Problemet i dag 
er, at mødet imellem den globale forbrugs- og 
præstationskultur og den lutherske arv tilsyne-
ladende forårsager stor indre lidelse hos mange 
danskere. Måske fordi de lever ude af sig selv. 
På afstand af det gudsbillede, som dybest set 
fortæller, hvad det vil sige at være menneske.

Tid: Mandag d. 31.10, kl. 19.30
Sted: Enghavehuset, 
Enghavevej 4, 8600 Silkeborg
Entré: Gratis
Arrangør: Alderslyst Y's Mens Club
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MADS GRANUM KVINTET
Koncert

Mads Granum, der er organist og en meget 
benyttet pianist i flere sammenhænge, giver 
koncert med sin kvintet i forbindelse med KK44 
Festival 2022. 

Komponist og jazzpianist Mads Granum er en af 
Danmarks mest markante fornyere af den kirke-
musiske tradition, hvor han med udgangspunkt 
i sine jazzrødder leverer egne fortolkninger af 
kirkemusik og den nordiske salmetradition.

Derudover har han bl.a. dannet musikalsk 
makkerpar med Thomas Eje siden 2013, spillet 
keyboard i Linie 3 og optrådt til Kronprinsens 
50-års fødselsdag. Hans rytmiske orgelprælu-
dier bliver spillet af organister så langt væk som 
USA, Australien, Rusland og New Zealand.

Han har udgivet flere cd'er i eget navn og kom-
poneret melodier til en række sange og salmer af 
nyere digtere, som er optaget i Højskolesangbo-
gen, og sidst er hans melodi til Lisbeth Smede-
gaard Andersens smukke salme “Du spør mig 
om håbet” blevet en stor succes.

I hænderne på Mads Granum, der er fjerde 
generation af organister i sin familie, betyder 
kombinationen af jazz og nye salmedigte, at den 
smukke og kirkelige musik blandes med et strejf 
af jazzens vildskab og improvisation, hvor saxo-
fon, kontrabas, trommer, klaver og vokal giver 
nutidigt liv til de moderne sangtekster.

Mads Granum har i sin kvintet sammensat et 
hold af de bedste musikere, og vi kan forvente 
en koncert, der præsenterer et repertoire, hvor 
både kendte og mange af hans egne smukke 
kompositioner giver os en super musikalsk og 
medrivende oplevelse.

Tid: Onsdag d. 2.11, kl. 19.30
Sted: Silkeborg Kirke
Entré: 125 kr, købes på www.frokostjazz.dk 
(under program) eller ved indgangen en halv time 
før koncerten
Arrangør: Frokostjazzen Silkeborg i samarbejde 
med Silkeborg Kirke og KK44 Festival

JEG TROR KUN PÅ 
EN GUD ET HAD 
– en trestemmig monolog
Teater

1 år, 10 dage og 8 timer er det tidsrum, hvor 3 
kvinders skæbner flettes sammen i et af verdens 
brændpunkter – Israel. Gennem deres stemmer 
– den palæstinensiske studerende, den jødiske 
professor og den amerikanske soldat – oplever 
vi håbet, troen og resignationen i skyggen af 
uenighed og krig. En thriller hvor tiden tikker af 
sted mod det uundgåelige øjeblik … om 1 år, 10 
dage og 8 timer.

Medvirkende: Mette Markmann
Producent: Café Liva
Varighed: Ca. 110min. inkl. pause

Tid: Onsdag d. 2.11, kl. 19.30
Sted: Kedelhuset, Papirfabrikken 72, 8600 
Silkeborg
Entré: 100-210 kr. Billetter købes på 
www.kedelhuset.dk
Arrangør: Silkeborg Teaterkreds

KUNSTEN AT LEVE
MED DE DØDE
Foredrag

At stå ene med sorgen

Sorg er måske den mest brutale menneskelige 
oplevelse. Men sorg er også dybt naturlig, og 
ingen slipper for den. Det ved forfatter og jour-
nalist Esben Kjær, der i 2012 mistede sin 7-årige 
søn til kræft. Hvordan overlever man turen 
gennem sorgen? Hvordan navigerer man i den? 
Og hvor meget kan man selv gøre – sådan helt 
konkret – for at mildne rejsen? 

Disse og andre helt konkrete spørgsmål svarer 
Esben Kjær på denne aften til et foredrag om, 
hvor vi kan handle i sorgen, og hvor vi er nødt til 
bare at lade os slæbe af sted af sorgen, mens 
den gør, hvad den skal. 

Sorgen går ikke væk. Men Esben præsenterer 
masser af konkret viden og værktøjer, der kan 
anvendes direkte af nuværende og kommende 
efterladte til at få et bedre sorgforløb. 

Esben Kjær er radiovært på “Bagklog på P1”. 
Han mistede sin søn til kræft og skrev bøgerne 
Min usynlige søn – kunsten at leve med sine 
døde resten af livet (2016) og Døden – en over-
levelsesguide (2019). Begge bøger bygger på 
omfattende research og ekspertinterviews – 
viden, som Esben deler ud af under 
foredraget.

Tid: Onsdag d. 2.11, kl. 19.30
Sted: Dybkær Sognegård,
Arendalsvej 1
Entré: Gratis
Arrangør: Dybkær 
Kirke

DE ENESTÅENDE, 
MISLYKKEDE GUDER
Foredrag

Hvad er bedst: At være en mislykket Gud eller et 
vellykket menneske? I dette foredrag vil forfatter 
Iben Krogsdal fortælle om det moderne menne-
skeliv på godt og ondt. Hvorfor er det både let 
og hårdt at være menneske i dag? Hvor enestå-
ende skal man være? Og findes der egentlig en 
ny længsel efter Gud?

Undervejs i foredraget vil Iben Krogsdal præ-
sentere en række af sine sange og salmer, som 
handler om rejsen gennem menneskelivet – og vi 
skal synge og debattere.

Tid: Onsdag d. 2.11, kl. 19.30
Sted: Kirkecenteret, Kirkebakken 8, Kjellerup
Entré: 25 kr. (inkl. kaffe)
Arrangør: Hørup Kirke

KK44  /  FESTIVAL FOR KULTUR OG KRISTENDOM

26 27



28 29

FESTIVAL FOR KULTUR OG KRISTENDOM  /  KK44

SYNGSAMMEN
I HVINNINGDAL
Fællessang

Vi mødes til en hyggelig times tid med fælles-
sang fra Højskolesangbogen. Det er sognets or-
ganister, der på skift akkompagnerer og leder os 
gennem de mange gode sange, som der findes i 
Danmarks rige sangskat.

Tid: Torsdag d. 3.11, kl. 10.30-11.30
Sted: Hvinningdal Kirke
Entré: Gratis
Arrangør: Balle Sogn

DEN ENKELTE
MOD SYSTEMET
Foredrag

Udviklingen af bedre arbejdsmiljøer, hvor med-
arbejderne “fløjter på vej til arbejde”, resulterer 
i arbejdspladser, hvor kolleger overpræsterer, 
og på sygehusene skaber nye hensigtsmæssige 
patientforløb med færre hospitalskontakter og 
hurtigere diagnostik. Det redder menneskeliv og 
sparer regionen for mange udgifter. De fleste af 
disse nye hensigtsmæssige patientforløb sker i 
et nyudviklet, tæt samarbejde med kommune og 
praksislæger, hvor sektorgrænserne nedbrydes 
og et fælles patientforløb skabes.

Der vil i løbet af aftenen være fokus på lokale 
succeser og i forbindelse hermed en analyse af, 
hvilke forhold der ligger til grund for at skabe og 
fastholde disse samt begrænsninger, der kan 
underminere nye tiltag.

TORSDAG D. 3.11 TORSDAG D. 3.11

PÅ KANT
MED KIERKEGAARD
Foredrag

Frihed og angst, skyld, tro og kærlighed.

Det er eksistentielle vilkår, der på godt og ondt 
fylder vores liv med mening. Fra den svimlende 
erfaring af, at vi er frie til at vælge os selv; over 
den ængstelige gysen over intethedens konstan-
te trussel; til den underlige ting, det er at elske 
– sig selv, en anden, Gud.

Det er også alt sammen temaer i Søren Kier-
kegaards forfatterskab. I anledning af Kierke-
gaards 200-års fødselsdag i 2013 skabte de 
fem kunstnere Erik A. Frandsen, Peter Brandes, 
Christian Lemmerz, Maja Lisa Engelhardt og 
Cathrine Raben Davidsen værker baseret på 
Kierkegaards eksistentielle fænomener.

Denne torsdag byder vi på et dobbeltforedrag, 
hvor cand.mag. i filosofi Andreas Vinther Jensen 
vil fortælle om Søren Kierkegaards tænkning, og 
cand.mag. i kunsthistorie og religion Iben From, 
KunstCentret Silkeborg Bad, vil præsentere de 
fem værker.

Tid: Torsdag d. 3.11, kl. 17.00
Sted: KunstCentret Silkeborg Bad
Entré: Alm. entré til KunstCentret Silkeborg Bad
Max 50 pladser. Reservér billet her: https://billet.
silkeborgbad.dk/arrangementer
Arrangør: KK44 Festival

Ulrich Fredberg er uddannet speciallæge i medicin, sygdomme i bevægeapparatet (reumatologi) og 
blodsygdomme. 

Fra 2001-2020 var han ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg, der havde til opgave at 
udvikle nye hensigtsmæssige patientforløb, der går på tværs af specialer og sektorer, og konvertere 
akutte forløb til ambulante samt skabe de praktiserende lægers hospital.

Ulrich Fredberg blev i 2020 under betydelig medieopmærksomhed fyret af hospitalsledelsen i Viborg 
for at “bringe patientsikkerheden i fare” ved at tilbyde de praktiserende læger at henvise direkte 
til lavdosis CT-skanning i stedet for den usikre røntgen af lungerne, hvis mistanken om lungekræft 
var så beskeden, at der ikke var indikation for at henvise til den fulde lungekræftpakke. Anklagerne 
blev senere dementeret og regionsrådet vedtog enstemmigt, at der ikke havde været tegn på brist i 
patientsikkerheden i Silkeborg.

I dag arbejder Ulrich Fredberg dels på Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital, dels i det 
nye Idrætscenter Regionshospital Nordjylland i Hjørring og dels som adjungeret professor på Odense 
Universitetshospital foruden en mindre privatklinik på Aarhus Stadion.

Ulrich Fredberg har bl.a. modtaget Professor Krebs Fødselsdagslegat for at have “stået i spidsen for 
at løse én af de sværeste “gordiske knuder” i kræftdiagnostikken ved med sund fornuft og talentfuld 
ledererfaring at bryde grænser tværfagligt og tværsektorielt” og Ove Bøjeprisen “som en hædersga-
ve af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab”.

Tid: Torsdag d. 3.11, kl. 19.00
Sted: Linå Sognehus, Linåbuen 1
Entré: Gratis
Arrangør: Linå Kirke
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VINGEFANG
Koncert

Ved denne koncert kan du møde tre unge musikere, som med enkle virkemidler og stor spilleglæde, 
formår at skabe et univers med levende billeder, som tager lytteren med på en spændende rejse rundt 
i verden.

Med udgangspunkt i deres stemmer har Vingefang skabt et repertoire, der spænder fra nordiske 
klange over stemningsfulde franske viser til brasilianske rytmer. Heri blander sig violin, bratsch, klaver, 
guitar og percussion.

Vingefang startede først som en duo med Lene Høst og Miriam Ariana, to unge talentfulde musikere 
med rødder i Norden. De har begge studeret på Syddansk Musikkonservatoriums folkemusiklinje og 
har rejst og boet i forskellige dele af verden, hvor de har suget til sig af musikken og kulturen. I 2018 
kom også cellist Maja Freese til, så Vingefang nu kan opleves både som duo og trio. 

Ved koncerten i Kragelund Kirke møder du trioen:

Lene Høst: vokal, guitar, klaver og percussion
Miriam Ariana: vokal, violin, bratsch og percussion
Maja Freese: cello, vokal

Tid: Torsdag d. 3.11, kl. 19.30
Sted: Kragelund Kirke
Entré: Gratis
Arrangør: Kragelund Kirke

LYDBILLEDER
KK44 Skoletjenesten har sammen med andre af 
landets skoletjenester og teatergruppen Carte 
Blanche udviklet en række “Lydbilleder”, som ele-
verne skal opleve i kirkerummet i forbindelse med 
et kirkebesøg. Men denne aften er der mulighed 
for at opleve tre af lydbillederne, “Frøet” “Båden” 
og “Kirken”, også selvom du ikke længere går i 
skole.

Kom og oplev tre anderledes kunstværker og få 
et kig ind i KK44 Skoletjenestens arbejde.

Tilmelding til Preben Medom på mail
pmh@kk44.dk senest mandag i uge 44.
Mobiltelefon og hovedtelefoner/earplugs med-
bringes.

Tid: Torsdag d. 3.11, kl. 19.00-20.15
Sted: Alderslyst Kirke, Tulipanvej 13,
8600 Silkeborg
Entré: Gratis
Arrangør: KK44 Skoletjenesten

Et lydbillede er en lydfil, som man lytter til i 
hovedtelefoner/earplugs via sin mobiltelefon. 
Lydbilledet inviterer tilhøreren ind i et lydunivers 
bestående af fortællinger, guidninger, musik, 
sang og reallyde, der er mixet til et samlet 
lydværk. Lydværket kan sammenlignes med et 
kunstbillede, der også kan opleves, analyseres, 
diskuteres og inspirere til indlevelse, medtænk-
ning og handling.

ENESTÅENDE
I MEDGANG OG MODGANG
Foredrag

Mere end hver tredje voksne i Danmark er single. 
Camilla Lindemann, journalist og forfatter, har 
skrevet bogen Mit liv som Enestående. 16 sam-
taler om det modne singleliv. Hun har talt med 16 
singler over 45 om deres liv på godt og ond. Da 
hun gik i gang med at skrive bogen, fandt hun ud 
af, at det er tabuiseret at være uden en partner. 
Mange ønskede ikke at fortælle om deres alene-
liv. Camilla fortæller åbenhjertigt om sit eget liv 
som single gennem 20 år. Om opture og nedture. 
Hun fortæller også om de erfaringer, hun gjorde, 
mens hun arbejdede med bogen – 
ligesom hun kommer ind på de mange fine tan-
ker og overvejelser, de medvirkende har.

Foredraget sætter tanker i gang og kalder også 
på latter. Det er ikke kun for singler, også par kan 
få glæde af at høre om singlers syn på deres liv. 
Det at være single er nemlig ikke nødvendigvis 
en tilstand, der skal ændres på. 

Camilla Lindemann er tidligere chefredaktør på 
magasinerne IN, Femina og Psykologi.

Tid: Torsdag d. 3.11, kl. 19.30
Sted: Sejling sognehus
Entré: Gratis, kaffe/te/kage kan købes for 25 kr.
Arrangør: Sejling-Sinding menighedsråd
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FREDAG D. 4.11 FREDAG D. 4.11

SKUMRINGS
GUDSTJENESTE
Tunge, mørke natteskyer
op ad himlen drager,
hjem til skovs af marken fly'r
hist de sorte krager;
skumringen sig breder ud,
det er mørkt omsider.
Vær os nær, du kære Gud,
medens natten lider.

Tusmørket falder på Ørnsø, og freden sænker 
sig over KK44 Festival. Det er tid til den tradi-
tionsrige skumringsgudstjeneste på Silkeborg 
Bad. Vi åbner dørene ind til Panoramasalen, hvor 
der er rum for eftertanke og for stille ro. Her kan 
vi samles og mærke hinanden.

Liturg i år er provst Jakob Gregers Nissen.

Tid: Fredag d. 4.11, kl. 16.00-17.00
Sted: KunstCentret Silkeborg Bad
Entré: Gratis
Arrangør: KK44 Festival

OBERSTINDEN
Teater

“Min far gjorde mig til datter af det hvide Finland. Obersten gjorde mig til nazist. Jeg skammer mig 
ikke over nogen af delene.”

Disse linjer beskriver kort, hvad man vækkes af i romanen fra 2018 af den finske forfatter Rosa Lik-
som. Én nat – ét liv. En gammel kvinde husker tilbage...

En højtelsket far opdrog sin datter i heroisk germansk ånd. En mor tugtede hende og lærte hende 
frygten at kende. Denne dobbelthed fører den unge kvinde i armene på en 28 år ældre oberst, som 
hun bliver gift med. Han er et magtmenneske, der som overbevist nazist er på tyskernes side under 2. 
Verdenskrig. Hun er stærkt betaget af Oberstens rang, status og position – forelsket til op over begge 
ører – indtil virkeligheden banker på.

Hun ender med at blive offer for de beslutninger, som krig og radikaliseringer har påført hende. 
Oberstinden vænner sig umærkeligt til grusomhed og perversiteter i et ægteskab med vold og 
destruktivitet. Først sent i livet kommer hun fri af det ægteskabelige helvede, og en ny sanselig og 
erotisk verden bliver til. Det er råt i den finske udørk – en verden langt fra vores, men almenmenne-
skeligt i al sin brutalitet.

Teaterforeningen Katushas kunstneriske team er instruktør Pia Rosenbaum og scenograf
Thomas Kolding. Katusha blev etableret i 2016 med formålet at arbejde med nyskabelse og aktualitet 
i teatersammenhænge. De eksperimenterer, med stor succes, med at sammenblande det sceniske 
og billedkunstneriske udtryk, hvor billederne sættes i bevægelse, så den samlede visuelle oplevelse 
for publikum intensiveres, teateroplevelsen ny-opleves, og sanserne skærpes. 

Varighed: Ca. 90 minutter uden pause
Medv.: Marianne Mortensen + 5 indtalte stemmer
Producent: Teaterforeningen Katusha

Tid: Fredag d. 4.11, kl. 19.30
Sted: Jysk Musikteater, Musiksalen
Entré: 180 kr. ekskl. gebyr
Arrangør: Silkeborg Teaterkreds

FILOSOFI OG FADØL
med Tone Grosen Dandanell
Samtalesalon og ølsmagning

Den græske filosof Heraklit sagde engang, at når 
en mand er blevet beruset, føres han af en ung 
dreng, idet han vakler afsted og ikke agter på, 
hvor han går med fugtig sjæl. Den tyske filosof 
Immanuel Kant skrev, at i beruset tilstand er 
mennesket kun som et dyr og skal ikke behand-
les som menneske. For Kierkegaard gjaldt det 
om at blive ædru. Og Friedrich Nietzsche sagde, 
at Europa led under to store narkotika: alkohol 
og kristendom.

Filosofferne har måske ikke haft store tanker 
om alkohol – men det betyder ikke, at alkohol 
ikke kan give store tanker. Vi vil i hvert fald gøre 
forsøget, så to gange i løbet af festivalen byder 
KK44 på filosofi og fadøl. 

Vi besøger lokale bryghuse, får smagsprøver 
– og vigtigst af alt: vi filosoferer! Vi har inviteret 
to dygtige filosoffer til at reflektere over temaet 
Ene-stående og til at hjælpe med at få tankerne 
på gled.

Denne fredag er det Tone Grosen Dandanell, 
underviser på Testrup Højskole, der vil holde 
et oplæg med titlen “Ene-stående i fællesskab: 
Me-too som begivenhed”.

Tid: Fredag d. 4.11, kl. 17.00-19.00
Sted: Virklund Bryghus,
Mørksøvej 3, 8600 Silkeborg
Entré: 100 kr, tilmelding til koordinator@kk44.dk 
senest tirsdag d. 1.11.
Arrangør: KK44 Festival
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LØRDAG D. 5.11 SØNDAG D. 6.11

DEN LILLE PRINS
Teater

I samarbejde med Teaterklub for Børn viser vi 
det forunderlige eventyr om den lille prins, der 
på sin dannelsesrejse rundt i universet lærer 
kærligheden og livet at kende. På turen møder 
han bl.a. den herskersyge konge, forretnings-
manden, der er begærlig og drankeren, der drik-
ker for at glemme, at han er flov over at drikke. 
Han møder også en talende blomst og en ræv, 
der gerne vil være tam, og som lærer ham, at det 
kun er med hjertet, man kan se klart.

Teater Next vandt prisen som 
Årets børne/unge-familieteater i 2020

Medv.: Morten Hembo, Christian Bergman og 
Mads Kronborg 
Producent: Teater Next 
Illustration: Elena Schweitzer

Unummererede siddepladser, Musiksalen, Jysk 
Musikteater 
Varighed: 50 min. 
Alder: 6 – 120 år

Tid: Lørdag d. 5.11, kl. 15.00
Sted: Jysk Musikteater, Musiksalen,
Papirfabrikken 80
8600 Silkeborg
Entré: 70-100 kr. inkl. gebyr
Arrangør: Teaterklub for Børn og KK44 Festival

MOZARTS REQUIEM
Koncert

Der bliver stor og stemningsfuld musik i kirken 
med dette Mozarts sidste værk, den myte-
omspundne dødsmesse fra 1791, som Mozart 
ikke selv nåede at fuldende på grund af sin egen 
tidlige død kun 35 år gammel. Selv dødeligt syg 
formåede Mozart at skrive vidunderlig musik og 
efterlod sig med sit Requiem et af korlitteratu-
rens helt store værker.

Mozarts fantastiske Requiem opføres af stort 
kor bestående af Silkeborg Motetkor og Vestjysk 
Koncertkor. Solisterne er Elisabeth Maarup Drei-
sig, sopran, Inge Christensen, alt, Bo Kristian 
Jensen, tenor, Johannes Mannov, bas. Orkeste-
ret består af blæsere fra Vejle Symfoniorkester, 
strygere fra Silkeborg Kammerorkester samt 
Benjamin Davis Maack på orgel.

Vestjysk Koncertkors dirigent Peter Vogel står i 
spidsen for opførelsen af dette, et af korlitteratu-
rens helt store værker.

Tid: Søndag d. 6.11, kl. 16.00
Sted: Silkeborg Kirke
Entré: Forsalg via Billetto 125 kr. + gebyr/ eller 
150 kr. i døren fra kl. 19.
Unge u. u. gratis adgang!
Arrangør: Silkeborg Kirke

ENSOMHEDEN I 
LYDIA ERNEMANNS LIV
Åben læsekreds

Romanen Ensomheden i Lydia Ernemans liv af 
Rune Christiansen er en enestående roman om 
ensomhed. Bogen har vundet den fine norske 
litteraturpris Brageprisen i 2014, og Rune Christi-
ansen vandt i 2015 den norske Gyldendalpris for 
sit forfatterskab.

Ensomheden i Lydia Ernemans liv handler om 
den svenske dyrlæge Lydia, der bor og arbejder 
alene i en lille norsk bygd. Gennem skildringen 
af Lydias enkle og rolige liv behandler romanen 
ensomhed i alle dens facetter. Ensomheden er 
ikke udelukkende trist eller uønskelig, men er 
også en tilstand, Lydia foretrækker og trives i. 
Rune Christiansens fine roman inviterer læseren 
til at tænke med over, hvad det betyder at være 
ensom, og hvad vi forstår ved ensomhed.

Til læsekredsen mødes vi og diskuterer uformelt 
vores oplevelse af at læse bogen. Hvilke tanker 
har den sat i gang? Tænker man anderledes om 
ensomhed, efter at have læst romanen?

Alle er velkomne til læsekredsen, der forestås af 
litteraturhistoriker Berit Kjærulff.

Tid: Lørdag d. 5. november kl. 10.00
Sted: Silkeborg Bibliotek, Det blå rum
Entré: Gratis, tilmelding nødvendig på
koordinator@kk44.dk (maks ni deltagere)
Arrangør: KK44 Festival

AT LEVE MED VORE DØDE
Allehelgensarrangement

Vestre Kirkegård, Silkeborg og Mariehøj sogne 
indbyder i fællesskab til en stemningsfuld og 
anderledes Allehelgensfejring. Alle er velkomne, 
store som små. 

Mange erfarer, at dem de har mistet fortsat er 
nærværende og hører med i livet. For vi bliver 
jo ved med at høre ekkoerne af deres ord og se 
frugterne af deres bedrifter. “Sådan gjorde han!” 
“Sådan sagde hun.” “Det ville mor have elsket.” 
“Det ville bedstefar have grinet af…”. Og det er 
vigtigt at give tid og plads til det – minderne, 
fortællingerne. Det er vigtigt at huske de menne-
sker, som døden har skilt os fra, at genkalde os 
deres betydning – også for det liv vi lever nu. For 
de døde er både i hjertet, i jorden og hos Gud. 

Derfor indbyder vi alle, både børn og voksne, til 
en hyggelig og stemningsfuld stund på kirkegår-
den med tid, ro og plads til os og vore døde.

Arrangementet foregår både ude og inde.

Tid: Lørdag d. 5.11. kl. 16.00
Sted: Vestre Kirkegård,
Vestergade 100, Silkeborg
Entré: Gratis
Arrangør: Silkeborg Kirkegård, Silkeborg Sogn 
og Mariehøj Sogn
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hinanden. Og hvor svært det var, hvis ens egen 
familie var bare en smule anderledes – eller hav-
de andre drømme end Ford Escort, charterferie 
til Mallorca eller lørdagskylling.

Jeg skriver ikke dette for at nedgøre eller ironi-
sere datidens standarder eller gennemsnits-
tilværelse. Men for at vise, at der i den grad er 
sket et skifte i vores normer og idealer. Og at vi 
måske dengang var nået til et ideal om det gen-
nemsnitlige og normale, der var kammet over – 
så der i den grad var behov for en tid med mere 
frisættelse og plads til fantasi og følelser. Men 
nu er vi så måske kammet over til den modsatte 
side. Hvor der kun er plads til egne følelser og 
den enestående livsudfoldelse. Hvor det at være 
gennemsnitlig er dømt fuldstændig ude – selv-
om det jo nok i virkeligheden er det fælles, der 
især definerer os. Som gør os til mennesker.

Jeg kommer ofte til at tænke på Grundtvigs 
sætning: “Menneske først –  og kristen så” – 
fordi der i netop den rækkefølge gemmer sig 
en væsentlig pointe. Mennesket er nemlig det 
altafgørende i sætningen. Det er det fælles, det 
ukrænkelige og det væsentlige og kommer på 
den måde før alle mulige andre beskrivelser – 
dem, der ikke er fælles. For nu har Grundtvig 
skrevet “kristen” som det, der følger efter “Men-
neske først”, men det kunne jo også være andre 
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Har lige sat punktum. Kapitlet, der nu kan 
lægges oveni bunken, er til en ny bog, hvor 
forfattere, filosoffer og andre tænkere kommer 
med hvert deres bud på de udfordringer, de ser 
i tiden, vi lever i. Men de taler også om, hvor de 
ser håb –  og om hvordan vi måske kan ændre 
noget, så vi nærmer os håbet og ikke oplever 
udfordringerne som uoverstigelige.

Umiddelbart vil mange sikkert tænke på klima-
krisen som en af tidens helt store udfordringer. 
Eller pandemier og potentielle verdenskrige. 
Men i dette seneste kapitel er det faktisk netop 
ideen om “det enestående”, som den tyske 
sociolog Andreas Reckwitz udpeger til at være 
en af vor tids helt store udfordringer.

Reckwitz er professor i social teori og kultur-
sociologi ved Humboldt Universitet i Berlin og 
kaldes en af de førende stemmer blandt tyske 
sociologer. Han ønsker ikke at gøre sig selv til 
moralsk dommer over, om det så er godt eller 
dårligt, at “det enestående” fylder så meget, 
som det gør i dag. Han er derimod optaget af 
at vise dobbeltheden ved idealet. For når det 
er tilladt, ja endda ideelt at være unik, så giver 
det os selvfølgelig større frihed til at leve, som 
vi ønsker det, end tidligere generationer havde. 
Men idealet rummer også farlige bagsider. Det 
er blandt andet kun de få privilegerede, der kan 
leve op til et sådant ideal og tage den prestige-
fyldte uddannelse, som sikrer dem det ene-
stående arbejde eller den unikke bolig. Langt 
de fleste kan ikke. Og som Reckwitz derfor 
påpeger, så kommer idealet om det enestående, 
nutidens målestok for det vellykkede liv, derfor 
med en indbygget “skuffelsesgenerator”, som 
han kalder det. Hvor vi ser mennesker bukke 
under og føle sig overbelastede i en kultur, hvor 
de færreste kan leve op til kravet om “eksisten-
tiel særegenhed og selvudfoldelse”, som er 
hans ord for tidens ideal.

I en kultur, der hylder det enestående, ser vi 
derfor overbebyrdede individer. Men hvordan 
påvirker det så samfundet, at det unikke og ene-
stående har den højeste værdi? Som Reckwitz 
viser i sine analyser af nutiden, så er netop det 
fælles udfordret i det, han kalder “singulariteter-
nes samfund”. I en af sine egne bøger Illusioner-
nes undergang, formulerer han det blandt andet 
sådan: “På den ene side bliver borgeren til en 
selvcentreret forbruger, på den anden side til en 
talsmand for sin egen sag. Hvad bliver der så af 
borgeren som en politisk enhed med et ansvar 
for samfundet som helhed? Det sociale som et 
rum for social gensidighed, for rettigheder og 
pligter, for afvejninger mellem egne og andres 
interesser, synes ikke længere at have nogen 
plads i denne model”.

Nu skal dette ikke blive endnu et kapitel om 
Andreas Reckwitz og hans analyser af det sen-
moderne. Men han peger på noget væsentligt, 
som jeg er sikker på, mange kan genkende. Ikke 
mindst folk, der kan huske en tid med andre ide-
aler. Selv peger han på 1968 som skelsættende, 
ikke året i sig selv, men den holdningsændring, 
ungdomsoprøret bragte med sig. Med sit opgør 
med traditioner og normer inden for både fa-
miliestrukturer, køn- og seksualitet – og på den 
måde en frisættelse af individet. Før 1968 var 
idealet nærmere, at man skulle være “normal” 
og leve en standardtilværelse, og hele velfærds-
staten var i virkeligheden en model, der skulle 
sikre alle adgang til at leve et liv som de andres.

I dag er det nærmest det værst tænkelige. Hvem 
har lyst til at stræbe efter en gennemsnitstilvæ-
relse?

Men da jeg voksede op, var det i virkelighe-
den det højeste mål. Jeg er født i 1964 og kan 
huske, hvordan livet på villavejene i 1960’erne 
og begyndelsen af 1970’erne i høj grad lignede 

DET ENESTÅENDE
OG BALANCEKUNSTEN
af Bjørg Tulinius, journalist og forfatter

markører som “kvinde”, “mand”, “nonbinær”, 
“socialist”, “liberalist” eller alt muligt andet, som 
netop ikke er det fælles for alle – men derimod 
påpeger det særlige eller det, der adskiller os. 
Og selvfølgelig er de sekundære markører vig-
tige, og det er kun godt, at vi har blik for og rum 
og mulighed for at være andet og mere end bare 
en fællesbetegnelse. Men når det partikulære, 
det der adskiller os, får den største opmærk-
somhed og opfattes som det ideale, som det 
sker, når det enestående bliver altings målestok 
-– så skal vi være på vagt. For så risikerer vi at 
glemme det allervigtigste, der er at sige om os, 
at vi er “menneske først”. At det, vi deler, er det 
væsentligste, der er at sige om os.

Foto: Graeme Maclean, Flickr
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EFTER UGE 44

PETER MADSEN
OM URHISTORIEN
Foredrag

Den prisbelønnede tegner Peter Madsen – kendt 
for bl.a. Valhalla, Menneskesønnen og Historien 
om Job – har med sin tegneserie Urhistorien 
genfortalt Bibelens allerførste historier: Ska-
belsen, Adam & Eva, Kain & Abel, Noas ark og 
Babelstårnet.

I foredraget går Peter Madsen bag om myterne 
og fortæller om sin research til bogen; over-
sættelsen af de hebraiske ord, tolkningen af de 
enkelte historier samt de forskellige grafiske 
udtryk, han har valgt til sin genfortælling. Alt 
sammen med et væld af billeder fra processen. 

Tid: Tirsdag d. 8.11, kl. 19.00-21.00
Sted: Alderslyst Sognehus, Tulipanvej 15
Entré: Gratis (kaffe kan tilkøbes for 50 kr.)
Arrangør: KK44 i samarbejde med Alderslyst 
menighedsråd

NORDISKE IKONER
Kirkecafé ved Nanna Thorhauge

Nannas kunstnernavn er JegLer, og hun udstiller 
sin stentøjskeramik i Konfirmandlokalet i Ve-
stergade. Hun fandt sin helt store inspiration på 
Silkeborg kirkes alterbord, hvor Simon Grotrian 
har forfattet ordene: Nåden er. Det udviklede sig 
til ikoner med håbsmættede tekstbidder, også 
fra biblen - Nordiske ikoner.

Nanna fortæller om sin vej fra marketingchef i en 
vækstorienteret it-branche i København og in-
ternationalt, og om et voksende behov for Natur, 
Kunst, og for Ånd og Fællesskab, som hun har 
fundet i den jyske muld. Hun medbringer sin lille 
figur Christo, der er skabt i samarbejde med 3 
kulturpersonligheder i Silkeborg.

Tid: Torsdag d. 10.11, kl. 13.30-15.15
Sted: Silkeborg Kirkes sognelokaler
Entré: 30 kr (inkl. kaffe)
Arrangør: Silkeborg Kirke
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BESAT AF GRUNDTVIG
I en række samtaler stiller vi på Silkeborg 
Højskole fokus på en række tematikker i det 
grundtvigske forfatterskab – på gendigtningen 
af nordens mytologi til det store sangværk – og 
ikke mindst Grundtvigs optagethed af at lægge 
kimen til den danske folkehøjskole.

Tid: Onsdag d. 16.10, kl. 20-22
Sted: Silkeborg Højskole, Platanvej 12, 8600 
Silkeborg
Entré: Gratis
Arrangør: Silkeborg Højskole og Silkeborg Kirke

SKUMRINGSTID I NORDEN
Blicher og Svensson
Skumringsarrangement

Når efterårets mørke sænker sig, er tiden inde 
til historier og hyggeligt samvær i stearinlysets 
skær. Denne særlige nordiske tradition marke-
rer Nordisk Råd og foreningerne Norden hvert 
år med sang og oplæsning i skumringen. I år 
er temaet Naturen i Norden og litteraturvalget 
er faldet på uddrag af Åleevangeliet af Patrick 
Svensson. Uddragene handler om far/søn-for-
holdet på fisketure i det skånske. 

Det er her oplagt at inddrage St. St. Blicher, og 
derfor finder årets arrangement sted på Museum 
Silkeborg Blicheregnen. Vi skal høre om Blichers 
fantastiske forfatterskab og om hans forhold til 
faren Niels Blicher. Vi skal høre om deres store 
naturglæde på jagtture i det midtjyske og om 
Blichers begejstring for Norden.

Den hyggelige skumringsstemning understøttes 
af smagsprøver à la Blicher og violinspil af Maja 
Kjær Jacobsen med ledsager.

Nordisk Litteraturuge er et højtlæsningsarran-
gement, hvor den samme nordiske litteratur 
relateret til et valgt tema læses up samtidigt i 
hele Norden, Baltikum, samt øvrige Norden-in-
teresserede institutioner rundt om i verden. 
Arrangementet afholdes i samarbejde med 
Kjellerup Bibliotek, KK44 og Foreningen Norden 
i Kjellerup.

Tid: Mandag d. 14.11, kl. 19.30
Sted: Museum Silkeborg, Blicheregnen
Blichersvej 30, Thorning
8620  Kjellerup
Entré: 95 kr. + gebyr, købes på 
www.museumsilkeborg.dk
Arrangør: Museum Silkeborg, Blicheregnen, 
Kjellerup Bibliotek, Foreningen Norden og KK44 
Festival
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RØVERSTUE
med sang og musik
Fortællekoncert

Steen Steensen Blichers novelle “Røverstuen” 
fortalt og dramatiseret med et varieret program 
af melodier folkesange og fællessange fra den 
danske sangskat samt melodier fra Ukraine, 
Klezmer og amerikanske sange af Dylan og 
Cash.

Johan Toftegaard Knudsen: Klarinet, tinwhistle, 
saxofon, guitar og sang
Kresten Thue Andersen: Fortæller og klarinet, 
kontrabas og sang.

Tid: Torsdag d. 10.11, kl. 19.30
Sted: Museum Silkeborg, Blicheregnen
Entré: 40 kr, billetter købes hos 
Museum Silkeborg Blicheregnen
Arrangør: Museum Silkeborg Blicheregnen og 
KK44 Festival

Foto: Carsten Lundager

I 2022 modtog Peter Madsen Blixenprisen for 
årets illustrerede værk for sine verdensklasseillu-
strationer i Urhistorien.
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Hvornår føler du, at du står ene med dig selv?

Det kommer meget an på kontekst. Jeg tager 
aftaler ganske højtideligt – så hvis jeg føler, at 
jeg bliver brændt af, kan det godt give en følelse 
af, at man er lidt alene. Det varer dog sjældent 
længe, da jeg bare ændrer planen og foretager 
mig noget andet.

Er sociale medier en fordel eller en ulempe, når 
det handler om ensomhed?

Hmm, det er virkelig et tveægget sværd. På 
den ene side giver sociale medier adgang til 
konstant kommunikation med folk fra hele ver-
denen, så der er altid nogen at lave noget med. 
Men! Den konstante adgang til sociale medier 
gør, at man aldrig rigtigt får fred fra folk, som 
gør ens liv surt. Måske bør man ikke færdes 
på sociale medier, hvis man tager alting alt for 
seriøst.

Føler du, at du som mand oplever ensomhed på 
en særlig måde, som kvinder ikke oplever den?

Mænd er generelt mindre ekspressive og får 
derfor mindre afløb for deres følelser. Især hvis 
man kun udtrykker sig på sociale medier. Det 
er sværere at få opmærksomhed og fokus på 
ensomheden, og det er sværere at få anerkendt 

sin tilstand og de nye behov, der kommer med 
den. Det er generelt meget nemmere for kvinder 
at få opmærksomhed på dem selv og deres 
tilstand uden at blive stigmatiseret.

Hvem kan du dele vigtige ting i dit liv med?

Min familie og to-tre andre i min omgangskreds.

Føler du dig nogensinde enestående på den 
gode måde?

Ja – ofte!

Hvad ville du ønske, andre vidste om ensom-
hed?

At der skal SÅ LIDT til for, at man får det bedre. 
De ting, man håber folk omkring én ville gøre, 
er så simple, men man kan ikke få sig selv til at 
bede om dem. 

Kan du give et godt råd til andre, der føler sig 
ensomme?

Slug din stolthed og lær at give slip. Det hjælper 
at anerkende problemet og give sig i kast med 
at få mødt nogle nye mennesker. Husk også 
at sørge for, at du har det godt samtidigt! Dyrk 
motion, spis sundt, sov ordentligt og gør rent!

“JEG VILLE ØNSKE, AT ALLE 
VIDSTE, AT ENSOM OG 
ALENE IKKE ER
SYNONYMER”

Mathias, 22 år, medicinstuderende

Ifølge en rapport fra Børns Vilkår føler 7% af børn og unge sig ofte ensomme. Det har konsekvenser 
for deres trivsel hjemme og i skolen, og det har betydning for deres voksenliv. Med temaet “Ene-stå-
ende” stiller KK44 Festival skarpt på alt det fantastiske og unikke enestående, men også på følelsen 
af at stå alene og udenfor et fællesskab.

I samarbejde med det regionale projekt Flere i Fællesskaber har vi interviewet to unge, der har delta-
get i samtalegrupper om ensomhed. Her er deres oplevelser og råd om ensomhed.

Af hensyn til deres anonymitet har vi opdigtet navnene.

Hvornår føler du, at du står ene med dig selv?

Det er ikke nødvendigvis, når jeg er alene, at jeg 
føler mig ensom. Alle mennesker har brug for 
alenetid. Men jeg kan hurtigt mærke, at jeg står 
ene med mig selv i sammenkomster med mange 
unge på min alder. Jeg sammenligner mig med 
deres glade ansigter, grin, fnis, snakke, udse-
ende og føler mig ikke tilstrækkelig, føler mig 
anderledes. Jeg føler mig ene, når jeg føler, jeg 
burde gøre noget andet: Tage kontakt til mine 
veninder, spørge hvordan de har det eller takke 
ja til at drikke en øl i byen. Men særligt føler jeg 
mig ene og ensom, når jeg gør, som jeg plejer, 
fordi jeg ikke ved, hvad jeg ellers skal lave: Sæt-
ter mig foran fjernsynet, når jeg kommer hjem, 
fordi jeg ikke ved, hvad jeg ellers skal lave. Jeg 
sammenligner mig med andre og føler, at de 
har så mange planer og drøner rundt til diverse 
aftaler, mens jeg sidder og venter på, at det 
bliver aften, så jeg kan gå i seng og stå op igen 
dagen efter. 

Er sociale medier en fordel eller en ulempe, når 
det handler om ensomhed?

Jeg tror, der er fordele og ulemper ved de socia-
le medier, når man taler om psykisk helbred. Det 
er altid rart at kunne spejle sig i andre, hvilket de 
sociale medier giver rig mulighed for. Selvføl-
gelig er der den ulempe, at man automatisk 
sammenligner sig selv med andre mennesker, 
som man ser op til og til dels ønsker at se ud 
som. Jeg mener dog, at man selv tager valget 
om at følge med i disse liv, og dermed selv fod-
rer den stemme i hovedet, som ønsker at ligne 
de andre. 

Føler du, at du som pige oplever ensomhed på 
en særlig måde, som drenge ikke oplever den?

Det er svært at sige. Jeg tror, der er forskel på, 
hvordan drenge udviser eller forsøger at hånd-
tere deres ensomhed til forskel fra piger, men 
jeg tror, at den enestående følelse af ensom-
hed er den samme. Personligt er jeg et følsomt 
menneske, og jeg er glad for, at jeg i dette 
samfund er en pige, da det ofte ses som mere 
acceptabelt at være en følsom og sensitiv pige 
end en dreng. Derfor tror jeg også, at det kan 
være sværere at opdage drenges ensomhed og 

for drenge selv at blive opmærksom på denne 
følelse.

Hvem kan du dele vigtige ting i dit liv med?

Jeg deler meget med min familie, især min mor. 
Jeg har veninder, jeg deler noget med, men 
det kommer an på rollen, jeg har i det enkelte 
venskab. Alle venskaber indeholder forskellige 
roller, som man individuelt indtager. I de venska-
ber, hvor vi kan snakke om alt mellem himmel 
og jord, kan jeg fortælle, hvad jeg har på sinde. 

Føler du dig nogensinde enestående på den 
gode måde?

Jeg føler mig enestående, når jeg bliver aner-
kendt i det, jeg gør. Det vokser jeg af og bliver 
stolt af. Desuden føler jeg mig enestående i 
mit udseende og mit tøjvalg i den forstand, at 
jeg føler mig tilpas og kan udvise en følelse af 
tilpashed, som i sig selv er enestående. 

Hvad ville du ønske, andre vidste om ensom-
hed?

Jeg ville ønske, at alle vidste, at ensom og alene 
ikke er synonymer. At være alene er et valg, man 
tager, hvor det at være ensom er en psykisk 
tilstand, som man ikke kan ændre på ud fra et 
enkelt valg om ikke at være alene. 

Kan du give et godt råd til andre, der føler sig 
ensomme?

Kig indad: Mærk efter i din krop. Lyt til dine tan-
ker og bliv bevidst om, hvad der egentlig fylder, 
når du sammenligner dig med andre. Du kan 
og skal ikke ændre dig selv, men du kan ændre 
dine tanker. Det er svært, så ræk ud og bed 
om hjælp. Til en ven, en nabo, en bekendt, en 
søster, mor, bror, lærer, whatever… Ræk ud!

Ella, 25 år, pædagogstuderende
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STIG WEYE
Caféudstilling på Silkeborg Bad

Stig Weyes fantastiske billedverden har hentet inspiration både fra folkekomedien og fra 
kristendommen.

“Man forstår verden bedre, når man fortæller historier,” siger kunstneren og fortsætter: “Kunsten kan 
åbne øjnene på klem for en forståelse af den virkelighed, vi hele tiden mærker.”

Stig Weye har i sjælden grad haft øje for de små tings storhed. Hans malerier er fyldt med folk, deres 
små historier og alle de detaljer, der fortæller om livets storhed og menneskets lidenhed.

Stig Weye har udsmykket Grindsted Kirkes alter og prædikestol og udført forlægget til kirkens
altertæppe.

Stig Weyes billedverden omfatter også maleriet “Om Skabelsen,” som KK44 anvendte til plakaten til 
den første kristendomsuge i år 2000. Billedet ejes af KK44.

Tid: Fra d. 14.10.2022 til d. 4.1.2023
Sted: KunstCentret Silkeborg Bad
Entré: Alm. entré til Silkeborg Bad
Arrangør: KK44 Festival
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PETER MADSENS 
TEGNINGER TIL URHISTORIEN
Udstilling

I 2021 udgav Peter Madsen Urhistorien, en tegneserieud-
gave af Bibelens allerførste historier. Udgivelsen er blevet 
fornemt modtaget og blev i 2022 præmieret med Blixen-
prisen for årets bedste illustrerede værk.

Som en del af KK44 Festival glæder vi os til at kunne vise 
flotte tryk af Peter Madsens tegninger til Urhistorien frem 
i Alderslyst Sognehus. Kom og se tegningerne og få lidt 
til ganen – som optakt til at Peter Madsen kommer og 
fortæller om sit værk tirsdag d. 8. november kl. 19.00.

Udstillingen kan besigtiges i kirkekontorets åbningstid 
frem til d. 5. januar.

Tid: Fra d. 23.10.2022 til d. 5.1.2023.
Fernisering søndag d. 23.10, kl. 11.15 (efter gudstjenesten)
Sted: Alderslyst Sognehus, Tulipanvej 15
Entré: Gratis
Arrangør: KK44 Festival i samarbejde med 
Alderslyst Menighedsråd

Foto: Jana Friis
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VENDEPUNKT PÅ HEDEN
Gruppeudstilling

Indgangen til Kongenshus Mindepark er ud-
gangspunktet på kunstnermøderne, der danner 
grundlag for denne eksperimenterende udstil-
ling. Keramiker Helle Bovbjerg er kurator og har 
sammensat gruppen, der består af keramikerne 
Vinni Frederiksen, Helle Bovbjerg og tekstil-
kunstnerne Birgitte Munk og Astrid Skibsted, 
forfatter Gerd Laugesen og billedkunstner Mette 
Mailund Strong, der har mødtes til tværfaglige 
dialoger og vandringer på Kongenshus Hede. Et 
særligt sted og en af Danmarks størst bevarede 
hede arealer, tæt på den Jyske højderyg vest for 
Viborg. 

De seks kunstnere afsøger nye muligheder for 
samarbejde og kunstnerisk sparring. Inspirati-
onen er landskabet, hændernes arbejde og det 
nøjsomme liv. Velkendte temaer som præsten, 
forfatteren og vandringsmanden Steen Steen-
sen Blicher også kredser om i sit forfatterskab. 
Værkerne til udstillingen skabes ud fra hver 
kunstners personlige ståsted og trækker tråde 
tilbage i tiden og griber fat i aktuelle udfordringer 
i forhold til bæredygtighed, resurseknaphed og 
den tavse viden. Kan en uldtrøje optrævles og 
danne grundlag for ny kunst? er der væsener på 
heden, der omdannes til vævede strukturer og 
objekter? Dramaet i den mørke muld omdan-
nes til keramiske skulpturer. Farverne på heden 
indsamles i en erindring, afsættes nøjsomt og 
tålmodigt på et lærred.

Kom og oplev vendepunkterne for kunsterne i 
det fine særudstillingslokale på Blicheregnens 
museum i Thorning 

Åbning torsdag d. 13.10 kl. 16.00. 

Tid: Fra d. 13.10.2022 til d. 19.2.2023
Sted: Museum Silkeborg Blicheregnen
Blichersvej 30, Thorning
8620  Kjellerup
Entré: Alm. entré til museet
Arrangør: Museum Silkeborg, Blicheregnen og 
KK44 Festival

Udstillingen er støttet af Toyota-Fonden.

KUNST
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KUNST KUNST

SOM JEG SER DET
Vandreudstilling

Med vandreudstillingen “Som jeg ser det” ønsker forsknings- og udviklingsprojektet Flere i Fælles-
skaber at sætte fokus på unges oplevelser og erfaringer med ensomhed og fællesskaber i hverdags-
livet.

Udstillingen er blevet til på baggrund af 21 unges vidnesbyrd, hvor de deler personlige erfaringer om 
ensomhed og fællesskab – udstillingen består af selvportrætter og af lydcitater fra de unges logbø-
ger. Som en del af udstillingen er det muligt at dele billeder fra egne fællesskaber – ligesom der er 
pjecer om gode tilbud til fællesskaber samt trykmateriale om muligheden for at få hjælp fra Fæl-
leskabsguiden.

Udstillingen startede sin rejse på Silkeborg Gymnasium, hvor den boede i 14 dage inden den fortsatte 
sin rejse rundt til bl.a. Familie- og Ungekontakten, Silkeborg Bibliotek, Silkeborg Kommune, FGU, 
Psykiatriens Hus og Silkeborg Højskole m.fl.

***

FLERE I FÆLLESSKABER er et stort og ambitiøst forsknings- og udviklingsprojekt, der har to hoved-
formål:
 

– At forandre et lokalsamfund ved at skabe en ’drømmekommune’, hvor alle tilbydes en vej ind 
i fællesskaber gennem en lang række tværgående initiativer, der involverer unge og ældre – og 
kommunens borgere i øvrigt.
– At evaluere indsatserne og undersøge, hvad der virker, og hvad der ikke gør, og at udbrede 
resultaterne herfra.

Partnerskabet bag Flere i Fællesskaber er gået sammen om at bekæmpe ensomhed og fremme soci-
al deltagelse og trivsel blandt unge og ældre i Silkeborg Kommune. Partnerne er:

AAB Silkeborg, Ældre Sagen, Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, C:NTACT, Come Together, DEFAC-
TUM, DGI Midtjylland, Folkekirken Silkeborg, Fonden Ensomme Gamles Værn, Frivilligcenter Silke-
borg, Jysk Børneforsorg/Fredehjem, Jyske Bank, KFUM/KFUK, Kirkernes Sociale Arbejde (KSA), 
Mænds Mødesteder Silkeborg, Mary Fonden, Røde Kors, Selvhjælp Silkeborg, Silkeborg Business, 
Silkeborg Højskole, Silkeborg IF, Silkeborg Kommune, STERK, UCPlus og Ventilen.

Tid: Mandag d. 31.10 – torsdag d. 3.11. Fernisering mandag d. 31.10 kl. 11.00
Sted: Silkeborg Bibliotek
Entré: Gratis
Arrangør: KK44 Festival

MULTIENIGHED
Udstilling

Udstillingen MULTIENIGHED i Silkeborg Kunst-
hal er en bronzeskulptur af Lotte Kejser med 
udgangspunkt i årets KK44-tema Ene-stående.

Tankerne bag udstillingen og bag Silkeborg 
Kunsthal generelt er, at det viste har aktuel 
relevans. Skulpturen MULTIENIGHED refererer 
til Treenigheden, men tolkningen af Ene-stående 
ligger dog åben for de besøgende.

Alle er velkomne.

Silkeborg Kunsthal er et lille udstillingssted skabt 
og drevet af billedkunstner Lone Just Andersen. 
Den beskrives som en upassende hybrid mellem 
gadekunst og kunsthal - en synsforstyrrelse, 
der kan anspore til samtale og forundre, fornøje 
eller forarge. Udstillingerne kan besøges døgnet 
rundt og følges på Instagram @silkeborgkunsthal

Tid: Fortovsfernisering søndag d. 30.10, kl. 
15.00. Udstillingen kan besøges døgnet rundt til 
søndag d. 27.11.
Sted: Silkeborg Kunsthal, Baggesensvej 25, 
Silkeborg
Entre: Gratis
Arrangør: Silkeborg Kunsthal
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INGEN AF OS KAN STÅ ALENE
Det er helt unikt, at vi har en festival som KK44 i Silkeborg, hvor kul-
turliv, kirker og sogne går sammen og får vist den bredde og mangfol-
dighed som kirke- og kulturlivet i Silkeborg Kommune rummer. 

I år er temaet ENESTÅENDE – et ord, som kan rumme flere betyd-
ninger: fra det at stå ene til det at være enestående som i at være 
noget helt særligt. Ordet ENESTÅENDE får mig til at tænke på, at som 
mennesker er vi alle enestående i den forstand, at vi er uerstattelige. 
Der er helt sikkert nogen, der er dygtigere, rigere, venligere end mig, 
men de ér ikke mig – jeg er enestående! Vi er imidlertid altid til i et 
fællesskab, hvor vi ikke selv kan bestemme, hvordan vores handlinger 
og ytringer bliver mødt og forstået af de andre enestående individer. 
Det kan jo være dybt frustrerende, når jeg nu tror, jeg ved bedst, men 
også skønt befriende, at jeg ikke skal stå alene med hele balladen. 

Tak til kulturinstitutionerne, sognene, de mange frivillige og til alle 
på festivalkontoret for igen i år at have stablet en helt ENESTÅENDE 
festival på benene. 

God festival til alle - vi ses derude!

Marianne Thompson
Formand for KK44 Festival
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KK44
Festival
2023

KK44 FESTIVAL 2023

VIDUNDERLIGE VILDVEJE
Vi ser en tendens til, at man fra skoletiden bliver tvunget til at forholde sig til, hvordan ens liv skal 
forme sig: Man skal gå videre i gymnasiet og eftertragte gode karakterer, så man kan komme ind på 
en god, eftertragtet uddannelse, så man kan få et godt, eftertragtet job, så man kan tjene nogle gode, 
eftertragtede penge, og så skal man arbejde til man dør, så man ikke bliver en uproduktiv byrde for 
maskineriet. Vi vil gerne kritisere “den lige vejs ideologi” og vise, at vildvejen også er en mulighed.

Vi håber på en festival, der kan vise eksempler på, hvordan man kan skifte kurs sent i livet; hvordan 
fantastiske (natur)videnskabelige opdagelser blev gjort, uden der var nogen klar plan for dem; hvor-
dan opdagelsesrejsende og eventyrer har udforsket det ukortlagte land; hvordan nogle mennesker 
vælger at leve liv, der ikke passer ind i rammerne for at komme hurtigst muligt fra A til B.

KK44 Festival vil gerne invitere til inspirationsmøde i Dybkær Sognegård, Arendalsvej 1, torsdag 
d. 23.2.2023 kl. 19.30-21.30. Kom og vær med til at bestemme, hvordan vi skal udforske de vilde, 
vanvittige, vidunderlige vildveje til næste års festival for kultur og kristendom.

Medlem af KK44?

Før inspirationsmødet er der generalforsamling kl. 19.00-19.30 for alle medlemmer af KK44 Festi-
val. For at blive medlem skal man betale kontingent inden udgangen af oktober til KK44 Festival på 
reg.+kontonr.: 1551-4952422303. Husk at skrive afsender og årstal: 2021.

Kontingentsatserne er:
Personligt medlemskab: 100 kr
Par/familier: 150 kr
Institutioner og firmaer: 300 kr

Ud over stemmeret til generalforsamlingen får medlemmer tilsendt årets katalog og 1-2 nyhedsbreve 
i løbet af året.
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OM KK44
I KK44 indgår en skoletjeneste og en årlig festival:

KK44 Skoletjenesten er den Folkekirkelige Skoletjeneste i Silkeborg Kommune. Hvert år 
tilbyder vi et udvalg af undervisningstilbud til kommunens grundskoler – ofte tværfaglige 
forløb, men faget kristendomskundskab indgår altid. Skoletjenestens forløb er altid ikke-for-
kyndende og fagligt relevante, da vi arbejder på skolens banehalvdel. Projekterne lægger 
ofte op til, at klassen besøger den lokale kirke. Desuden er der projekter med tilbud om 
workshops, koncerter, teaterforestillinger og meget andet. Hvert år deltager mellem 400 og 
500 klasser i et KK44 forløb.

KK44 Festival er en årlig festuge, hvor menighedsråd, frivillige ildsjæle og kulturinstitutioner 
i Silkeborg Kommune samarbejder om at skabe inspirerende kulturoplevelser, hvor kristen-
dom og kultur beriger hinanden. Vi vil gerne fremme holdninger, som giver grobund for livsmod 
og menneskeligt overskud. Hver festival har sit eget tema, som offentliggøres ca. halvandet år 
før festivalen finder sted, så alle arrangører har god tid til at få idéer og skabe arrangementer.
Læs om os på www.kk44festival.dk og på Facebook!
Bestil nyhedsbrev på mail: koordinator@kk44.dk

KONTAKT
Andreas Vinther Jensen  /  Koordinator  /  Tlf. 3051 7295
Preben Medom Hansen  /  Pædagogisk medarbejder  /  Tlf. 3151 0827
Laila Engelbrecht Henriksen  /  Teologisk medarbejder  /  Tlf. 3091 4780

Rådhusgade 2B, 2.tv.  /  8600 Silkeborg  /  E-mail: koordinator@kk44.dk

KK44 FESTIVALENS BESTYRELSE 2022-2023
Formand: Marianne Thompson, adjunkt, VIA University College  /  Tlf: 3028 2647
Næstformand: Søren Kristian Frydenlund Vad, Afdelingsleder, Den Kreative Skole
Kasserer: Anne Marie Petersen, Medlem af Gjern Menighedsråd
KSK-repræsentant: Bente Refslund
Kulturrepræsentant: Iben From, KunstCentret Silkeborg Bad
Kirsten Vase, pastor emerita, Voel og Svostrup kirker
Julie Keinicke Bostrup, sognepræst, Dybkær Kirke
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PROGRAM
OVERSIGT
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Før uge 44

Torsdag d. 13.10, kl. 16.00: Fernisering af Vendepunkter på Heden. Museum Silkeborg, Blicheregnen
Lørdag d. 22.10, kl. 12.30-17.30: På en bro er der ikke ensrettet trafik. Silkeborg Kirke
Søndag d. 23.10, kl. 11.15: Fernisering af Peter Madsens tegninger til Urhistorien. Alderslyst Sognehus
Tirsdag d. 25.10, kl. 19.30: Katrine Marie Guldager. Mariehøj Kirke
Tirsdag d. 25.10, kl. 19.30: Amalie Langballe. Balle Kirke
Onsdag d. 26.10, kl. 10.00-12.15: Sværd og bål - om hekseforfølgelser i 1500- og 1600-tallet og deres 
årsager. Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5
Torsdag d. 27.20, kl. 9.00-10.00: Silkeborg synger morgensang - Grundtvig Special. Kedelhuset
Torsdag d. 27.10, kl. 13.30-15.15: Sangeftermiddag - med musikholdet fra Silkeborg Højskole. Silke-
borg Kirkes sognelokaler

Uge 44

Lørdag d. 29.10
Kl. 14.00-16.00: Åbning. Silkeborg Gymnasium
Kl. 17.00-19.00: Filosofi og fadøl med Carsten Fogh Nielsen. Grauballe Bryghus
Kl. 19.00: Fangekoret. Alderslyst Kirke
Søndag d. 30.10
Kl. 13.00: Prøv et kirke-escape room. Dybkær Kirke
Kl. 15.00: I et nyt lys. Virklund Kirke
Kl. 15.00: Fortovsfernisering af Multienighed. Silkeborg Kunsthal
Kl. 19.30-21.30: Vi kommer til dit hus. Dybkær Kirke
Mandag d. 31.10
Kl. 11.00: Fernisering af Som jeg ser det. Silkeborg Bibliotek
Kl. 16.30: Fyraftenssang. Rema på Funder Bakke
Kl. 18.15: Kandis for livet. Bio Silkeborg
Kl. 19.30: Skabt i Guds billede. Enghavehuset
Tirsdag d. 1.11
Kl. 16.30: Fyraftenssang. Them Kirke
Kl. 19.00-21.00: Fra vred til voksen. Sorring Forsamlingshus
Kl. 19.30: Er vi enestående? - Hvad robotter lærer os om mennesket. Oasehøjskolen
Onsdag d. 2.11
Kl. 16.30: Fyraftenssang. Dybkær sognegård
Kl. 19.30: Mads Granum Kvintet. Silkeborg Kirke
Kl. 19.30: Jeg tror kun på en gud et had. Kedelhuset
Kl. 19.30: Kunsten at leve med de døde. Dybkær Sognegård
Kl. 19.30: De enestående mislykkede guder. Kirkecenteret
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Torsdag d. 3.11
Kl. 10.30-11.30: Syngsammen i Hvinningdal. Hvinningdal Kirke
Kl. 16.30: Fyraftenssang. Sognehuset ved Sejs Kirke
Kl. 17.00: På kant med Kierkegaard. KunstCentret Silkeborg Bad
Kl. 19.00: Den enkelte mod systemet. Linå Sognehus
Kl. 19.00-20.15: Lydbilleder. Alderslyst Kirke
Kl. 19.30: Enestående i medgang og modgang. Sejling Sognehus
Kl. 19.30: Vingefang. Kragelund Kirke
Fredag d. 4.11
Kl. 16.00-17.00: Skumringsgudstjeneste. KunstCentret Silkeborg Bad
Kl. 17.00-19.00: Filosofi og fadøl med Tone Grosen Dandanell. Virklund Bryghus
Kl. 19.30: Oberstinden. Jysk Musikteater.
Lørdag d. 5.11
Kl. 10.00: Ensomheden i Lydia Ernemans liv. Silkeborg Bibliotek
Kl. 15.00: Den lille prins. Jysk Musikteater
Søndag d. 6.11
Kl. 16.00: Mozarts Requiem. Silkeborg Kirke

Efter uge 44
Tirsdag d. 8.11, kl. 19.00-21.00: Peter Madsen om Urhistorien. Alderslyst Sognehus
Torsdag d. 10.11, kl. 13.30-15.15: Nordiske ikoner. Silkeborg Kirkes sognelokaler
Torsdag d. 10.11 kl. 19.30: Røverstue med sang og musik. Museum Silkeborg, Blicheregnen
Mandag d. 14.11, kl. 19.30: Skumringstid i norden. Blicher og Svensson.
Museum Silkeborg, Blicheregnen
Onsdag d. 16.11, kl. 20.00-22.00: Besat af Grundtvig. Silkeborg Højskole

KK44  /  FESTIVAL FOR KULTUR OG KRISTENDOM




