DAGLIGDAGEN

MEDVIRKENDE

21. DECEMBER 2018 - 3. JANUAR 2019

”Da høre vi julesang på ny”
PRAKTISK INFO

TILMELDING

KURSUSPRIS for kursus 32 - begge uger:
KURSUSPRIS for kursus 32A - julekurset:
KURSUSPRIS:
KURSUSPRIS for kursus 32B - nytårskurset:

kr. 8.400,kr. 6.400,kr. 5.300,6.400,-

TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE KR. 400,-

TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE KR. 400,-

4. december 2018

- 1 og 2 ugers højskole

32

UGE 1 - Kursus 32 og 32A, julekurset

Lørdag 22

Søndag 23

UGE 2 - Kursus 32 og 32B - nytårskurset

DAG 2

Lørdag 29

DAG 9/DAG 2

Søndag 30

DAG 10/DAG 3

Mandag 31

DAG 11/DAG 4

Tirsdag 1

DAG 12/DAG 5

Onsdag 2

DAG 13/DAG 6

Torsdag 3. januar 2019

DAG 14/DAG 7

DAG 3

”Da høre vi julesang på ny”
- 1 og 2 ugers højskole

Velkommen til SeniorHøjskolen
i Nørre Nissum
Mellem hav, fjord og skov

SeniorHøjskolen ligger i landsbyen Nørre
Nissum, tæt ved Lemvig og Struer.
Skolen er placeret i et meget smukt og
kuperet landskab mellem Limfjord, Vesterhav
og Klosterheden Plantage.
Højskolen er omgivet af en stor park med bl.a.
petanquebane og en lille sø.
SeniorHøjskolen er en folkehøjskole med
plads til 92 kursister.
Alle vore værelser har eget bad og toilet og
er røgfri.
Enkeltværelserne ligger parvis med fælles
indgang, men med hvert sit værelse og
badeværelse. Skolen har 4 lejligheder i
grundplan, hvor man har mulighed for at bo
flere sammen til dobbeltværelsespris.

Medvirkende:

Maria Kangas - MK
Julietta P. Jensen - JJ
Lise Rokkjær - LR

Om kurset

Mandag 24

DAG 4

Julen er for rigtig mange mennesker en tid med plads til
både fællesskab og fordybelse. En tid til hygge, sang og
den gode mad. Men også til ro og eftertanke.
Nytåret er tiden, hvor vi både glæder os til det, der kommer. Men også gør det med afsæt i tanker om det, der er
gået.

Tirsdag 25

DAG 5

Derfor er julen og nytåret også en god tid at tilbringe på
højskole.
I mere end 15 år har vi på SeniorHøjskolen inviteret til
jule- og nytårskursus. Netop fordi tiden rummer muligheden for alt det, som højskolen står for.

Onsdag 26

DAG 6

Vi sætter pris på alle de traditioner, der omkranser tiden.
Der bliver tid til julegudstjeneste, julemiddag og julesang,
Dronningens nytårstale, fyrværkeri mm.
Men vi vil også lave god højskole med inspiration gennem foredrag, samtaler, musik, kunst, litteratur, historie
og fortællinger. Og selvfølgelig gennem ekskursioner ud i
den smukke - og barske - vestjyske natur.

Torsdag 27

DAG 7

Medbring 2 pakker til nytårspakkespil
á maksimum kr. 25,-

Sisse Skovbakke - SS
Ole Jørgensen - OJ
Kristian Tikjøb - KT

Asger Gyldenkærne - AG
Martin Ravn - MR

