
 

Degneparken 22 . Nørre Nissum . 7620 Lemvig,  

Tlf. 97 89 10 11 . www.seniorhoejskolen.dk 

Janni Østergaard, højskolelærer 

Astrid Skou Hansen, højskolelærer 

Niels Bjørn Wied, højskolelærer 

Ole Jørgensen, højskolelærer 

Julietta P. Jensen, højskolelærer 

Jesper Vinther, højskoleforstander 

 

Asger Gyldenkærne, højskolelærer 

og kursusleder 

Ret til ændringer forbeholdes 

Kl. 06.30 Svømmebassinet åbner 

Kl. 07.45 Morgenmad 

Kl. 08.45 Morgensamling  

 med morgengymnastik 

Kl. 09.30  Undervisning 

Kl. 12.00 Middag 

Kl. 14.00 Undervisning  

Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe 

Kl. 15.30  Undervisning 

Kl. 18.00 Aftenbuffet 

Kl. 19.30 Aftenarrangement  

 med kaffe 

DAGLIGDAGEN 

Pris for forberedelseskurset 4.250,- kr.  

Tillæg enkeltværelse på kurset  600,- kr. 
 

Pris for selve rejsen 6.750,- kr. 

Tillæg enk. værelse på rejsen   500,- kr. 
 

Samlet pris for hele rejsen  

11.000,-  kr. med db. værelser 

12.100,-  kr. med enk. værelser 

 

PRAKTISK INFO 

Skolens kontor: tlf. 97 89 10 11 

Email: kontor@seniorhoejskolen.dk 

Web: www.seniorhoejskolen.dk 

TILMELDING 

KURSUSPRIS:     11.000,- 
TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSER  1.100,- 

MEDVIRKENDE 

14. oktober 2022 

SeniorHøjskolen er folkehøjskole for aktive og nysgerrige seniorer. Vi har plads til 92  

kursister. En stab på 20 faste medarbejdere og yderligere gæstelærere vil sørge for,  

at du får et godt og inspirerende ophold hos os.  

 

VI HAR 4 TYPER VÆRELSER:  

• Dobbeltværelse med eget bad/toilet og egen indgang.  

• Enkeltværelser med eget bad/toilet. Man deler indgang med et andet enkeltværelse.  

• Familiehusene, hvor der er plads til 3-4 personer, der tager sammen på højskole og kan 

være fælles om et badeværelse. Her er der stue, to enkeltværelser og et dobbeltværelse.  

• Lejlighederne, hvor man kan bo på enkeltværelse med delt bad/toilet til dobbelt-

værelsespris. 

LIDT OM SENIORHØJSKOLEN 

Slesvig 2023 
- de danske spor i fortid og nutid 
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Medvirkende: 

Slesvig 2023  
- de danske spor i fortid og nutid 

KORT OVER SLESVIG 

 

Jesper Vinther - JV 

Astrid Skou Hansen - AH 

Ole Jørgensen - OJ 

Julietta P. Jensen - JJ 

Asger Gyldenkærne - AG 

 

Niels Bjørn Wied - NW 

Janni Østergaard - JØ 

I 2020 fejrede vi 100 året for genforeningen. 

Året hvor sønderjyderne stemte sig ’hjem’ efter 

56 år under prøjsisk/tysk herredømme - også 

på SeniorHøjskolen markerede vi 100 året 

med et kursus efterfulgt af en tur til 

Sønderjylland og Sydslesvig.  

 

Den succes følger vi op på i 2023, hvor vi 

endnu engang bevæger os i de danske spor i 

grænselandet.  

 

På det indledende kursus stiller vi skarpt på 

dele af det historiske forløb op for at være 

rustet til turen. Vi ser også på fortællingen om 

de to mindretal, der blev resultatet af 

grænsedragningen.  

 

Der bliver naturligvis også mulighed for at stifte 

bekendtskab med Nordvestjyllands pragtfulde 

natur og dets historie. Gennem sang, foredrag 

og samvær i rigtig højskoleånd vil vi lære og 

være sammen og på den måde skabe grobund 

for en vellykket tur.  

 

 

Turen til Sydslesvig byder på stop ved 

Christiansfeld og det lille 

genforeningsmuseum. I Slesvig ser vi 

Domkirken i Slesvig, besøger Hedeby og 

Dannevirke.  

 

Vi kommer omkring en gammel frisergård i 

Ejdersted, hvor vi smager egnens specialiteter.  

 

Alt i alt en herlig og bredtfavnende tur gennem 

Sydslesvig med blik på landsdelens historie i 

fortid og nutid. I Sydslesvig bor vi på Højskolen 

i Læk (Leck), en veludstyret højskole. Læk er 

en gammel markedsby, hvilket stadig præger 

byen. Den ligger i det karakteristiske 

vestslesvigske landskab, tæt på marsken. Byen 

har et rigt dansk liv med dansk skole, 

børnehave, kirke og seniorboliger.  

 

Kursusprisen er inklusive busture, entreer og 

de fælles måltider. Turen stiller ikke de store 

krav til fysisk formåen, men enkelte besøg er 

ikke decideret handicapvenlige. Vi kører i 

moderne langtursbus med god benplads.  

Side 7 



FORBEREDELSESKURSUS 
 

Kl. 13-14 Indkvartering 

Kl. 14.00 Kursusstart med velkomst, personale-introduktion og kaffe 

Kl. 15.00 Kursusintroduktion, introduktion til SeniorHøjskolen og omgivelserne v/AG 

Kl. 19.30 ”Velkommen på højskolen” v/JV 

 

Torsdag  DAG 2 

Kl. 09.30 ”Slesvigs historie” v/AG 

Kl. 14.00 ”Sønderjylland og 1. verdenskrig” v/AG 

Kl. 19.30 Aftenarrangement 

 

Fredag  DAG 3 

Kl. 09.30 ”Nord - og Sydslesvig efter 1920” v/AG 

Kl. 14.00 ”Tyskland efter 1945” v/AG 

Kl. 19.30 Aftenarrangement 

   

Lørdag  DAG 4 

Kl. 09.30 Heldagsekskursion v/AG 

 - St. George Strandingsmuseum, 

 - Vedersø Præstegård og Vedersø kirke  

Kl. 19.30 Aftenarrangement 

 

Søndag 3  DAG 5 

Kl. 09.30 ”Sig det med blomster! - Om gaver og gavens betydning” v/JØ 

Kl. 14.00 Højskolesangbogen; ønskekoncert v/JØ 

Kl. 19.30 Aftenarrangement 

 
 

Mandag  DAG 6 

Kl. 07.30 Morgenmad 

Kl. 08.30 Afrejse fra SeniorHøjskolen 
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VÆRD AT VIDE OM KURSET OG REJSEN 
 

Vi kører i moderne langtursbus med god benplads. 

I Sydslesvig bor vi på Højskolen i Læk (Leck), en veludstyret højskole. Læk er en gammel 

markedsby, hvilket stadig præger byen. Den ligger i det karakteristiske vestslesvigske 

landskab, tæt på marsken. Byen har et rigt dansk liv med dansk skole, børnehave, kirke og 

seniorboliger.  

 

Turen stiller ikke de store krav til fysisk formåen, men enkelte besøg er ikke decideret 

handicapvenlige 

 

Kursusprisen er inklusive busture, entreer, fælles måltider mm 

 

Prisen inkluderer ikke drikkevarer så som øl, sodavand og vin.                 

 

Pris i alt (forberedelseskursus + Slesvig) 11.000 kr./person på db.vær. 
 

DEPOSITUM  

Depositum: 

Depositum kr. 2.000,- skal indbetales sammen med tilmelding til rejsen. 

Din rejsetilmelding er først bindende, når skolen har modtaget nævnte depositum.  

I tilfælde af afbud mistes depositum. 

 

RESTBELØB OG EVT AFBUD 

Restbeløb og evt. afbud: 

Restbeløbet for rejsen bedes indbetalt senest 15. juni 2023 

I tilfælde af afbud mistes depositum. 

I tilfælde af afbud før 1. juli mistes ½ af det indbetalte beløb 

Sker afbud senere end 1. juli, returneres det indbetalte beløb ikke 

   

HUSKELISTE 

Huskeliste 

Pas 

Penge - EURO 

Medicin og medicinpas 

Sygesikringsbevis - det blå! 

Godt fodtøj 
 

REJSELEDER 

Rejseleder - står gerne til rådighed med flere oplysninger 

Asger Gyldenkærne 

97 88 56 50 - asger@seniorhoejskolen.dk  

 

Rejsen arrangeres i samarbejde med Venø Bussen  

- Tilmelding til SeniorHøjskolen, Nørre Nissum 



Side 5 Side 4 

REJSEPROGRAM 
 

Vi starter fra SeniorHøjskolen ned gennem Jylland til det lille Genforeningsmuseum tæt ved 

Christiansfeld. Dermed overskrider vi også Den Gamle Grænse og kører ind i Sønderjylland. 
 

Fra museet kører vi videre til Sydslesvig , hvor vi besøger Chr. Lassens Mindemuseum i 

Jardelund. Museet danner rammen om en usædvanlig  familiehistorie med 5 børn, alle 

ugifte, for ingen frier var god nok for moderen. Blandt andet findes alle pigernes brudeudstyr 

bevaret, for i den familie smed man intet væk. 
 

Videre til Flensborg - efter en mulighed for at slentre  op og ned ad Nørregade (Flensborgs 

gågade) spiser på til aften på Kirchspiegkrug, en lokal kro i Ladelund, kendt for god mad. 
 

Inden vi kører til vort logi tager vi rundt om Den Gamle Kirkegård, hvor vi hilser på Bissens 

Istedløve, der er vendt hjem. 

 

Tirsdag  DAG 2 

I dag vil vi koncentrere os om Vestkysten. Vi starter vores tur ved Eiderspeerwerk - et stort 

sluseanlæg, der regulerer vandstanden i Ejderen. Herfra til Frederiksstand - en lille 

charmerende fæstningsby, anlagt af især hollændere, hvilket også tydeligt ses. 

Her besøger vi Mennonitterkirken, hvor den danske menighed holder til.  
 

Næste stop bliver Roter Haubarg, en af disse specielle frisiske gårde, med en kæmpe 

tagkonstruktion. Her spiser vi frokost - naturligvis med lokale specialiteter. 
 

Efter frokost går turen til Husum og videre gennem de inddigede kooger, inden vi ender helt 

ude ved Vadehavet med en fantastisk udsigt fra digekronen til halligerne og øerne Sild og 

Før. 
 

Aftenhygge.  

 

Onsdag  DAG 3 

Nu venter os en stor naturoplevelse. 

 

Vi skal på vadehavstur. Vi tager båden fra Nordstrand til Amrum, hvor der bliver en ø-rundtur 

og spisning på en lokal kro. 

Det anbefales at medbringe en lille kikkert, da der på vadehavsturen er stor chance for at se 

sæler. 

 

Inden vi tager retur til Dagebüll, bliver der tid på egen hånd. 

 
 

Efter aftensmaden et aftenforedrag inden der (måske?) bliver tid til en stille øl. 

   

 

REJSEPROGRAM 
 

 

Efter morgenmaden går turen til Sankelmark, hvor danske soldater på Dannevirkenatten 

gjorde omkring  og standsede tyske og østrigske tropper, så den danske hær kunne komme i 

sikkerhed i Flensborg, inden de fortsatte til Dybbøl. 
 

Herfra kører vi til Slesvig, hvor vi starter i den imponerende Domkirke, inden vi tager en kort 

slentretur til Holmen  - en velbevaret fiskerby inde i Slesvig. 
 

Efter en pause kører vi til Wikingeturm, hvor vi på 26. etage spiser. En restauration med en 

fantastisk udsigt over Slesvig, Slien, Angel og Svans. 
 

Eftermiddagens program byder på Hedeby og Dannevirke, hvor vi dels vil bestige 

halvkredsvolden og høre om byens historie og dels finde Valdemarsmuren ved landsbyen 

Dannewerk. Herfra går vi en mindre tur til den genetablerede skanse fra 1864, hvor man får 

et indtryk af voldens strategiske betydning og hvilke vilkår soldaterne måtte leve under 

vinteren 1863/64. 
 

Efter aftensmaden bliver der  serveret lidt ost og rødvin, da det jo er sidste aften. 

 

Fredag  DAG 5 

Hjemkomst 

Nu er det tid til at pakke, inden vi sætter kursen mod nord. Vi kører til landsbyen Ladelund. 

Her får vi fortællingen om 2000 KZ fanger, der i 7 uger var stuvet sammen i en lille lejr for at 

grave en panserspærring i krigens sidste tid. Et ophold, der kostede 298 livet her - mange 

døde senere som følge af opholdet. 
 

I Sønder Løgum bliver der mulighed for at gøre lidt juleindkøb, inden vi kører nordpå med et 

kort ophold ved Løgumkloster Kirke.  
 

Fra Rudbøl kører vi til Kolding, hvor der bliver mulighed for at stige af, mens resten tager til 

Nørre Nissum, hvor vi tager afsked med hinanden. 

 

 


