Efterår.
Desværre er der efterårsstemning i Danmark, men er det nu så slemt?
Til efterår kan man tilføje ordet møde, så det bliver til efterårsmøde., så er det noget positivt, i hvert
fald for ældre, der har oplevet det eller hørt om det.
Da jeg var barn, kom jeg med til efterårsmøde. Jeg følte, at jeg var meget voksen og anerkendt,
fordi mine forældre tog mig med.
Jeg oplevede, at voksne mennesker sang de samme sange, som jeg havde lært i skolen. Tænk, at
voksne mennesker også sang dem. Det foregik i Skælskør Lystskov, som jeg ellers kun kendte som
stedet, hvor der blev afholdt gymnastikopvisninger. Men om efteråret, når høsten var i hus, tog
mange af landmændene fra egnen en frieftermiddag, og gik til Kirkeligt Møde i Skoven. Der blev
holdt to foredrag af kendte personer med en kaffepause imellem. To foredrag om noget vigtigt i
tiden, så man fik noget med hjem.
Den tradition findes ikke mere. Den stoppede, da bondekulturen ændrede sig. Det kan man beklage,
men ser det så sort ud?
Det tror jeg ikke. I stedet for at beklage sig over, at den foredragstradition er slut, kan vi glæde os
over, at foredragsformen har spredt sig ud over hele landet og ikke blot foregår om efteråret, men
hele året.
Tænk på, hvad der sker landet over.
Det er et utal af steder, man fejrer Grundtvigs fødselsdag.
Der er højskoledage i mange kirker.
Der er alle foredragene i oplysningsforbundene. Der er foredrag på kunstmuseerne.
Der er foredrag og rundvisninger på alle museer. Også rigtig mange for børn.
Der er foredrag i kirker og på højskoler.
Der er foredrag på Grundtvigs Højskole ofte en gang om ugen, hvor alle velkomne..
Der er alle de korte feriekurser på de danske højskoler.
Der er liv i Fruebjergmøderne ved Gadevang.
Der er tilbud fra folkeuniversiteterne over hele landet.
Dejligt for alle os, der holder af at gå til foredrag.
Den hurtigste og letteste måde at tilegne sig svært stof og blive inspireret til at gå videre..
Og så er der under et foredrag socialt samvær. Det giver mulighed for at drøfte det, man har oplevet
Det bekæmper isolation og ensomhedsfølelse.
Det er værd at tænke på i dag, hvor det er Grundtvigs fødselsdag.
God foredragssæson ønsker
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