Højskole på Gomde - baggrund, rapport og invitation
Kære Sangha-venner,
I løbet af sommeren 2018 spirede noget nyt frem på Gomde. Mange har nok set eller hørt
at der var to ugekurser med navnet højskole. Måske har I også hørt at både vi arrangører,
deltagerne og lærerne syntes den første
prøvekørsel på mange måder var en succes
og et nybrud. Men jeg tror tiden er moden til
at skrive lidt mere til sanghaen om det - både
for at fortælle om projektets ide og mening,
hvad der skete i den første prøvekørsel, hvad
der planlægges fremover, og sidst men ikke
mindst en invitation til at komme og tage del.
1. Hvad er Gomde Højskole?
Gomde Højskole er et eksperiment med at
drive en dansk højskole på buddhistisk /
meditativt grundlag. Baggrunden er at rigtig
mange i vores tid interesserer sig for meditation, buddhisme og de dybere
tilværelses-værdier der ligger deri. Uanset om folk tænker på sig selv som buddhister eller
ej, er der stadig flere som gerne vil forstå mere, lære mere, praktisere mere og dele mere
omkring disse ting. Den “kontemplative kultur” er blevet en stærk kulturstrøm, som kan
have brug for et forum hvor man kan fordybe sig, finde venner, blive klogere og finde
måder at give sine indsigter en stemme i tiden, så det åndelige liv ikke bare er på puden
men også kan strømme ind i udformningen af samfund. Kort sagt trænger den voksende
kontemplative kultur til at få sin højskole. Hvor kan den få det bedre end på Gomde? Og
for Gomde, er det ikke en fin måde at få
mere liv og sætte kærligt præg på vores tid?
Erik Pema Kunsang - en af de centrale
lærerkræfter på den første
højskole-sommer: “Frisind og
åbensindethed – gode danske værdier og
idegrundlag for højskoler – er helt vigtige
og nødvendige skridt i en kontemplativ eller
meditativ udvikling. Uden dem giver det
faktisk meget dårlig mening at importere
buddhisme og meditation fra østen. Der er
noget alment menneskeligt her, noget for alle. Derfor er det et spændende og vigtigt
projekt at holde hvad vi måske skulle kalde “Danmarks kontemplative højskole”.

John Dunne, en anden af bidragsyderne,
satte hovedet på sømmet med et endnu
kortere højskole-citat: “ At være
menneske er at være forbundet.” . De ord
kunne lige så godt have været et citat fra
Grundtvig, højskoletankens fader.
Grundtvigs tanker om den frie, hjertelige
og samtids-engagerede skole var en
grundsten da vi, efter at have fået grønt
lys fra generalforsamlingen og Gomdes
ledelse, begyndte arbejdet med den nye
højskoles form og indhold. Samtidig fandt vi stor inspiration i Mind and Life Institute, den
tænketank som har udviklet sig omkring Dalai Lama og en række internationale forskere,
tænkere og kunstnere. Jeg har haft det held at kunne deltage i en del af deres aktiviteter
og “summerschools” i de seneste år, og kender derigennem lærere som David Hykes og
John Dunne, som vi fik med den første sommer - og andre som kan komme senere. I det
hele taget har vi tilstræbt at samle et inspirerende og mangfoldigt lærerteam, med
buddhistiske og ikke-buddhistiske baggrunde, og med forskellige indfaldsvinkler som
videnskab, kunst, miljø, kristendom, kærlighed, oma. Det afgørende var at kunne spænde
og rumme de mange sammenvævede måder, tiden både giver nye kæmpe behov og nye
kæmpe muligheder for ånd og dybde.
2. De to ugekurser i juli 2018
Ideerne var levende nok til at tiltrække først et stærkt og kreativt arbejdsteam, og
derefter en række ret utrolige lærerkræfter, så vi kunne annoncere to ambitiøse og
tiltrækkende kurser i juli 2018. Man kan stadig læse om 2018-programmet, temaerne og
lærerkredsen på www.gomde-hoejskole.dk selv om 2019-programmet snart vil rykke i
forgrunden.
Ca 30 deltagere meldte sig til kursus 1 og ca 40 til kursus 2. Det synes vi var et fint antal
når projektet er helt nyt, og det var også lige nok til at give et lille overskud. De fleste var
nye som ikke kendte Gomde i forvejen, og det
var en dejlig kreds af mennesker - godt spredt
i alder, køn og baggrund.
Både de frivillige, lærerne og deltagerne har
under og efter højskole-ugerne givet udtryk
for at oplevelsen var berigende. I en
rundspørge har hele 80% af deltagerne således
sagt at de “helt sikkert” ville komme tilbage, og
at både form og indhold var “virkelig godt”

eller “helt forrygende”. Der blev selvfølgelig også gjort mange erfaringer om
besværligheder vi kan undgå og ting vi kan gøre bedre, men den vigtigste besked hele
vejen rundt er - bliv ved!
Måske var den allerstørste succes efter sommerhøjskolekurserne 2018, at hele 15 nye
meldte sig som aktive / frivillige med henblik på at realisere fremtidige højskoleaktiviteter.
3. Planer for sommeren 2019
Der planlægges igen to ugekurser i
slutningen af juli 2019. Folk skriver
allerede for at melde sig til. Vi begynder at
have aftaler i hus med nogle af de lærere
som gjorde allerstærkest indtryk - og
nogle super spændende nye. Baseret på
erfaringerne og deltagernes ønsker er
temaerne for to sommer-uger ved at tage
form. Først en uge 1 med en titel som
omtrent “Buddhistisk filosofi og praksis og spiritualitet i en global kultur”. Derefter
en uge 2 med omtrent “Ånd i det virkelige liv - kærlighed, kreativitet og globale ansvar”.
I forbindelse med summercamp 2018 har Chökyi Nyima Rinpoche udtalt sit ønske om en
“summerschool” på Gomde, sådan at der efter summercamp 2019 kan tilbydes mulighed
for at blive på Gomde og fordybe sig i emner omkring buddhistisk praksis og filosofi. Vi
har diskuteret dette grundigt med Andreas Doctor som er tovholder for denne
summerschool, og nået frem til at sammenfaldet i tid, temaer og lærerkræfter er så stort
at det kun kan være en fordel. Sommerkurserne i 2019 er dermed på en gang en dansk
grundtvigsk højskole og en international buddhistisk summerschool - hvilket også svinger
godt med stilen på 2018-kurserne. Der kan evt. blive tale om et par ekstra timer med
valgrfri supplerende forelæsninger om eftermiddagen for de ambitiøse, som ønsker
merit-givende undervisning i Shedra-stil og merit-givende eksamener.

4. Fremtidsmuligheder
Hvor langt skal Gomde gå ad højskolevejen?
I princippet kan man forestille sig at vi en dag
søger godkendelse som folkehøjskole, og på
den måde får adgang til den generøse støtte,
som den danske stat giver til de frie skoler. Vi
kunne få råd til at fastansætte lærere, og til at
udvide og forbedre bygningerne på en helt
anden måde end i dag. Vi kunne bygge noget
visionært og flot, både i stof og ånd. Og selv

om det ville kræve at der foregik højskolekurser ca. halvdelen af året, ville vi stadig kunne
holde Gomde fri til “rene” eller klassiske Gomde-aktiviteter i resten af tiden. I den
henseende ville det mao. ikke være meget anderledes end nu.
Alt sådan noget kan vi måske begynde at diskutere om nogle år, hvis erfaringerne bliver
ved med at vise at højskole-liv og Gomde-liv trives godt med hinanden - hvis det åndeligt
set giver mening for Gomde at drive højskole. Indtil videre virker det rigtigt at starte
“nedefra” med at drive højskole i praksis i mindre doser, og se hvor meget samklang der
kan opstå mellem meditativ fordybelse og engagement i tiden.

5. Kom og vær med
Gomde Højskole er en ny slags fællesskab i
tilbliven. Der er plads til buddhister og
ikke-buddhister, og til folk fra Helgenæs,
Hamborg og Harvard. Det som binder
sammen er ønsket om at nære levende
dybde i vores tid.
Vi håber at flere, også meget gerne flere af
os som har kendt Gomde i mange år, bliver
hvirvlet ind i processen.
Kom og hør nogle af vores fantastiske
højskole-bidragsydere, se filmene og udstillingerne, tag del i dialogerne -- og det er jo
vores lumske bagtanke at du så måske også føler dig kaldet til at være med til at lave
mere højskole på Gomde.
Kærlig hilsen,
Niels Viggo og Gomde Højskole Teamet.

