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ARENDT OG HEIDEGGER

Glæd dig til en uges foredrag og samtaler med en række 
toneangivende Arendt- og Heideggerkendere.

Hannah Arendt og Martin Heidegger tænkte med og mod 
hinanden ud fra en fælles fascination af tænkningens kraft.

Som elev stod Arendt på skuldrene af Heideggers filosofi, men 
hun udviklede samtidig sit eget åndelige afsæt og insisterede 
på at tænke uden gelænder. Mens Heidegger mente, at 
mennesket er kastet ind i verden, svarede Arendt, at mennesket 
ikke blot er i denne verden, men også af denne verden:
”… selvom vi kommer fra et intet, ankommer vi fuldt udrustet 
til at håndtere alt, hvad der fremtræder for os, og tage del i 
verdens spil”. Det er Arendts glæde over hvert menneskelivs 
begyndelse, der brydes med Heideggers Sein zum Tode – 
bevidstheden om, at vi skal dø. Det er spændvidden mellem 
livets og dødens betydning – intet mindre.

Desuden kan du se frem til:
Fællessamlinger med højskolesang, udsøgte måltider, 
morgenyoga, filmvisning, sangaften, festmiddag og koncert.

ÅNDENS LIV
ARENDT & HEIDEGGER

15.-21. januar 2023

FOREDRAG

Jacob Dahl Rendtorff, professor Ondskab, totalitarisme og 
kærlighed til verden. Om Hannah Arendt
 
Rune Lykkeberg, chefredaktør Handling og revolution hos Arendt
 
Thomas Schwarz Wentzer, professor I begyndelsen var 
Aristoteles – Heidegger og Arendt som aristoteliske fodgængere
 
Karen Marie Mortensen, teolog Skabt til at begynde – Arendts 
Augustin
 
Pia Lauritzen, filosof Heidegger og demokratiseringen af 
spørgsmålets magt
 
Søren Gosvig Olesen, lektor Mellem humanisme og 
antihumanisme eller fra Sartre til Heidegger
 
Hans Hauge, lektor Hannah Arendt sammen med kvinderne 
omkring Husserl, Heidegger og Jaspers
 
Lene Tanggaard, rektor Skolen er barnets adgang til verden – 
Hannah Arendt
 
Morten Timmermann Korsgaard, lektor Nye begyndelser – 
Arendt og den pædagogiske dannelse
 
Kirsten Hyldgaard, lektor Ked dig selv! – Heidegger og 
kærligheden til den filosofiske kedsomhed
 
Niels Grønkjær, religionsfilosof Dr.theol. Den kristne 
kærlighedsrevolution. Arendt og Augustin
 
Peter Aaboe Sørensen, undervisningsadjunkt Når tænkningen er 
dyb og digtningen høj – Arendt, Heidegger og Rilke

Simon Axø, højskoleforstander I åndens favnetag

TILMELDING OG PRISER

Tilmelding skal ske via højskolens hjemmeside:
www.testrup.dk

Dobbeltværelse: 4800,-
Enkeltværelse: 6000,-
Tillæg for værelse med eget bad og toilet: 500,-
Dagkursist: 3600,-
Sovesal: 1800,-*
*for studerende under 30 år og medlemmer af elevforeningen


