25 Mandag den 15. juni - søndag den. 21. juni 2020

UGE

VORES ØSTJYLLAND
- I SAMARBEJDE MED DANSKE SENIOR
AGRONOMER

VI ER STOLTE
AF VORES
LANDSDEL, OG VI
GLÆDER OS TIL
AT VISE JER EN
PERLERÆKKE AF
KULTURELLE
HØJDEPUNKTER.

Vi skal bl.a. besøge Hvidsten Kro med foredrag om HvidstenGruppen og afsluttende frokost. (Den legendariske flæskeæggekage!). Vi tager på tidsrejse til 1970´ernes Danmark i Den
Gamle By - og endnu længere tilbage i tiden på Moesgaard Museum.
Vi besøger det lokale Bidstrup Gods med eksklusiv rundvisning.
Vi har også inviteret en håndfuld dygtige foredragsholdere, som
vil krydre ugen med både livsoplysning, eftertænksomhed, gode
historier og - ikke mindst – humor. Du kan bl.a. møde:
•

•

Professor i litteratur (SDU) Johs. Nørregaard Frandsen: Da
landbolivet blev en by i provinsen. I 1950’erne boede halvdelen af den
danske befolkning på gårde eller i landsbyer. Ude på landet var midten
af verden. Efter 2. verdenskrig satte en udvikling i gang, som i løbet af få
årtier forandrede midten til udkanterne.
Professor i økonomi (AU) Christian Bjørnskov: Lykke! – med
udgangspunkt i Tænkepausen af samme navn. De hårde data taler deres
tydelige sprog, når det gælder lykke og graden af livstilfredshed.
Pastor emeritus/kunstner Ejvind Nielsen: Fra roerækkerne til
Ravnsbjergkirken. Humoristiske erindringer om 7 års skolegang hver anden dag med skifertavle og griffel. Spændende oplevelser
som bl.a. landbrugsmedhjælper, murerarbejdsmand, folkeskolelærer,
fodbolddommer, forfatter og som sognepræst.
Forfatter og højskolelærer Kristian Kirk: Hvornår bliver det moderne
menneske rigtig voksent?… - med udgangspunkt i egen forskning - og
med et smil på læben.

Tilmelding til Hadsten Højskole
info@hadstenhojskole.dk
tlf. +45 86 98 01 99
www.hadstenhojskole.dk

•

Underviser:
Erik Herman Jensen,
højskolelærer

•

Kursusleder:
Steffen Jonassen,
højskolelærer

Desuden byder ugen på alt det andet, der hører sig til på et godt
sommerhøjskolekursus: Morgensamlinger, fællessang, koncert, god mad,
inspirerende samvær, interessante foredrag og festaften.

Pris: kr. 4630,-

AFTENARRANGEMENTER:
•
Velkomst med nedslag i højskolens historie
•
En Time Med Højskolesangbogen
•
Quiz, ost og fællessang
•
Sommerkoncert med Jacob Venndt Fabulous Swing Trio
•
Festaften med fællessang og diverse indslag

for et dobbeltværelse med
bad og toilet, inkl linned og
håndklæder
Tillæg eneværelse: kr. 200,-

Vores Østjylland
(I samarbejde med Danske Senior Agronomer)
Sommerhøjskole på Hadsten Højskole
Fra mandag den 15. til søndag den 21. juni 2020
Mandag d. 15. juni
Fra 15.00
17.30
18.00
19.30
Tirsdag d. 16. juni
8.00-9.00
9.15-9.45
10.00
12.30
14.00
17.00
18.00
20.00
Onsdag d. 17. juni
8.00-9.00
9.15-9.45
10.00
12.30
14.00

16.30
18.00
19.30

Torsdag d. 18. juni
8.00-9.00
9.15-9.45
10.00

17.00
18.00
19.30

PROGRAM
Ankomst og indkvartering. (I spisesalen)
Tilbud om en rundvisning på skolen. Interesserede mødes i gården.
Aftensmad
Officiel velkomst med nedslag i højskolens historie
Sidst på aftenen er der kaffe og aftensang for alle i spisesalen
Morgenmad
Morgensamling med fællessang og dagens replik
Foredrag: Hvornår bliver det moderne menneske rigtig voksent? - med
udgangspunkt i egen forskning (og med et smil på læben), fører højskolelærer
Kristian Kirk os ind i sine spændende opdagelser
Middagsmad
Udflugt: Bidstrup Gods. Fortælling, rundvisning og kaffe ved godsejere Helle
og Geert F.H. de Lichtenberg
Afgang fra Bidstrup Gods
Aftensmad
Ostebord og SommerQuiz. Med præmier! Aftensang og kaffe
Morgenmad
Morgensamling med fællessang og dagens replik
Foredrag: Politisk kommunikation og spin Fra Trump til Frederiksen!
Ved højskolelærer Erik H. Jensen
Middagsmad
Foredrag: Fra roerækkerne til Ravnsbjergkirken
Humoristiske erindringer om 7 års skolegang hver anden dag med skifertavle
og griffel. Spændende oplevelser som landbrugsmedhjælper,
murerarbejdsmand, folkeskolelærer, fagkonsulent, fodbolddommer, forfatter,
maler, skulptør og som sognepræst ved Ravnsbjergkirken i Århus. Ved Ejvind
Nielsen
Tilbud om Petanque-spil i Højskolehaven. Ved Mads Norrild
Aftensmad
Foredrag og fællessang: En time med Højskolesangbogen. Ved forstander
Jacob Kjærsgaard Mortensen og pianist Steffen Jonassen
Sidst på aftenen er der kaffe og aftensang i spisesalen
Morgenmad
Morgensamling med fællessang og dagens replik
Heldagsudflugt til Aarhus:
Besøg og rundvisning samt tid på egen hånd i Den Gamle By - med fokus på
1974-bydelen
Frokost i Den Gamle By
Besøg og rundvisning samt tid på egen hånd på Moesgaard Museum
Afgang fra Moesgaard Museum
Aftensmad
Foredrag: Da landbolivet blev en by i provinsen
landsbyer. Ude på landet var midten af verden, som rummede gården,

brugsforeningen, sognet, kirken og det lokale liv. Efter 2. verdenskrig satte en
udvikling i gang, som i løbet af få årtier forandrede midten til udkanterne. Det
er den historie, der serveres i foredraget, med personlige erindringer, underspil
og humør. Ved professor Johs. Nørregaard Frandsen
Sidst på aftenen er der kaffe og aftensang i spisesalen.
Fredag d. 19. juni
8.00-9.00
9.15-9.45
10.00
13.00
14.14
15.30
18.00
20.00
Lørdag d. 20. juni
8.00-9.00
9.15-9.45
10.00

Morgenmad
Morgensamling med fællessang og dagens replik
Udflugt til Hvidsten Kro. Foredrag om Hvidsten-Gruppen ved Hans Nejsum
Frokost på kroen. Vi skal smage den legendariske æggekage!
Afgang fra Hvidsten Kro
Foredrag og fællessang: 10 oversete sange. Her introduceres en håndfuld
sangperler fra Højskolesangbogen og nærmeste omegn. Ved kursusleder
Steffen Jonassen
Aftensmad
Sommerkoncert: Jacob Venndt Fabulous Swing Trio
Sidst på aftenen er der kaffe og aftensang i spisesalen

18.00
18.30

Morgenmad
Morgensamling med fællessang og dagens replik
Foredrag for alle: Lykke! med udgangspunkt i Tænkepausen af samme navn
De hårde data taler deres tydelige sprog, når det gælder lykkeforskningen
Ved professor i økonomi Christian Bjørnskov
Frokost
Vandretur og fortælling rundt om Hadsten. Turen går blandt andet forbi
Kollerup Gods og Kulturhus Sløjfen. Ruten er på ca. 5 km.
Kaffe og tid til festforberedelse.
Vi mødes til et glas boblevand i højskolehaven
Festaften med 3-retters menu, fællessang, diverse indslag og dans

Søndag d. 21. juni
8.00-9.00
9.15-10.00

Morgenmad
Morgensamling med fællessang og dagens replik

12.30
14.00

Praktiske oplysninger

Herefter er der afrejse i løbet af formiddagen.
Tak for denne gang og på gensyn

Undervisere/medvirkende
Højskoleforstander Jacob Kjærsgaard Mortensen
Billedkunstner, skulptør, konsulent og tidl. sognepræst Ejvind Nielsen
Professor Johs. Nørregaard Frandsen
Professor Christian Bjørnskov
Godsejere Helle og Geert Lichtenberg
Fortæller og Hvidsten-Gruppen-ekspert Hans Nejsum
Musikere Venndt, Flensborg og Kolling
Højskoleværtinde Anette Blidegaard
Højskolelærer Kristian Kirk
Højskolelærer og medkursusleder Erik Hermann Jensen
Tidligere elever fra Hadsten Højskole
Kursusleder:
Højskolelærer Steffen Svinth Jonassen (steffenjonas@gmail.com for spørgsmål vedrørende programmet.)
Spørgsmål af praktisk art bedes rettet til højskolens kontor inden for normal kontortid:
Tlf. 8698 0199 eller: info@hadstenhojskole.dk
Hver formiddag, eftermiddag og om aftenen er der kaffe, te og forfriskninger i de pauser, vi lægger ind, når det passer i
programmet. Ved middags- aftenmåltiderne sælges der øl, vand og vin til venlige priser i baren.

