
Degneparken 22 . Nørre Nissum . 7620 Lemvig,  

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

 

Kim Jacobus Paulsen, gæstelærer 

Astrid Skou Hansen, højskolelærer 

Ole Jørgensen, højskolelærer 

Julietta P. Jensen, højskolelærer 

Asger Gyldenkærne, højskolelærer 

Jesper Vinther, højskoleforstander 

 

Niels Bjørn Wied, 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 

PRAKTISK INFO 
 

Skolens kontor: tlf. 97 89 10 11 

Email: kontor@seniorhoejskolen.dk 

Web: www.seniorhoejskolen.dk 

TILMELDING 

KURSUSPRIS:      4.850,- 
TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE  600,- 

Poetiske efterårsdage 
- film, musik, kunst & det gode liv 

MEDVIRKENDE 

32C 

6. oktober 2022 

SeniorHøjskolen er folkehøjskole for aktive og nysgerrige seniorer. Vi har plads til 90  

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 sammen med to 

andre og til dobbeltværelsespris. 

LIDT OM SENIORHØJSKOLEN 
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Medvirkende: 

Poetiske efterårsdage 
- film, musik, kunst & det gode liv 

PROGRAM 

Kl. 13-14 Indkvartering 

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

Kl. 15.00 Kursusintroduktion, introduktion til SeniorHøjskolen, omgivelserne samt byvandring v/NW 

Kl. 19.30 ”Seksualitet på dagsordenen” v/Maria Josefsen 
 

Torsdag  DAG 2 

Kl. 09.30 ”Nye og gamle sange i Højskolesangbogen” v/JV 

Kl. 14.00 ”Vestjylland i rigdom og magt” v/AH 

Kl. 19.30 ”Mit liv - mine erindringer - mit arbejdsliv ved kongehuset”  

 v/Søren Sørensen, tidl. chauffør  ved kongehuset 
 

Fredag  DAG 3 

Kl. 09.30 ”Det poetiskes natur” - et foredrag, der kaster lys over, hvad det egentlig vil sige,  

 når noget er poetisk, og giver det overhovedet mening at bruge det ord?   

 v/Julie Jane Nissen 

Kl. 13.30 Kunstforedrag v/Julie Jane Nissen 

Kl. 15.30 ”Den Baltiske vej - Poetiske film fra kanten af Norden” - Balterne har en lang tradition for 

 at lave smukke, poetiske dokumentarfilm. Vi varmer op til den perlerække af baltiske film 

 som vi skal se i løbet af ugen v/NW 

Kl. 19.30 ”Historien om trommesættet” v/KP 
   

Lørdag  DAG 4 

Kl. 09.30 Ekskursion til Bovbjerg Fyrs rå kyst, barske bølger og poetiske himmeltag  v/NW 

Kl. 14.00 ”En baristas bekendelser - om lidt er kaffen klar” v/NW 

Kl. 19.30 Filmvisning ’10 minutes older’ og ’Woman and the glacier’: Først ser vi Herz Franks 

 ikoniske kortfilm ’10 minutter ældre’ - bagefter ser vi den smukke ’Kvinden og gletsjeren’  
 

Søndag  DAG 5 

Kl. 09.30 ”Russisk kunst og kultur” - den russiske kultur svinger som et pendul mellem Øst & Vest. 

 Nogle gange rækker den ind i Vesten - andre gange støder den os væk. Tag med på en 

 smuk 1000-års rejse igennem kirkerum, musik og billedkunst v/NW 

Kl. 14.00 ”En eftermiddag i selskab med Jørgen Leths værker” v/ NW  

Kl. 19.30 Ønskekoncert ”Glemmer du, så husker jeg” v/KP & JV 
 

Mandag  DAG 6 

Kl. 09.30 Filmvisning ’Wonderful losers: a different world’ 

 Ikke siden Jørgen Leths film ’Stjernerne og vandbærerne’ fra 1974 har et filmhold fået 

 adgang til at følge cykelløbet Giro d'Italia. Denne film tager arven op fra Leth  v/NW 

Kl. 14.00 ”Det gode liv? Samfundsudvikling og lykke” v/NW 

Kl. 18.00  Afslutningsmiddag  

Kl. 19.00 Latin ’n’ Nielsen - syng med koncert 
  

Tirsdag  DAG 7 

Kl. 07.45 Morgenmad 

Kl. 08.45 Morgensang Kl. 09.25 Afgang med bus til Struer Station 

Jesper Vinther - JV 

Niels Bjørn Wied - NW 

Astrid Skou Hansen - AH 

Ole Jørgensen - OJ 

Julietta P. Jensen - JJ 

Asger Gyldenkærne - AG 

Kim Jacobus Paulsen - KP 

 

OM KURSET 
 

Efteråret er både smukt og melankolsk. Koldt og poetisk. Hyggeligt og tungsindigt. 

 

På dette kursus dykker vi ned i en række poetiske værker  

- lige fra de unikke, poetiske dokumentarfilm fra Letland og Litauen til Jørgen Leths digte.  

 

Mens efterårsregnen rusker i ruderne, varmer vi os med specialkaffens historie og gode 

smagsoplevelser for ganen. I løbet af ugen forkæles vi med foredrag, der lægger op til  

og præsenterer poetiske værker og runder spørgsmålet, ”hvad er egentlig poetisk?”.  

 

I løbet af ugen kommer vi også forbi emner som tillid, og om det virkelig kan passe,  

at vi er verdens lykkeligste folk? 

 

Glæd dig til en uge med skønne billeder, smuk musik og fabelagtige film.  

Det hele krydres med hyggelig højskolestemning, sang og samvær.  

 

Tag med på et kursus, der giver stof til eftertanke, føde til sjælen  

og holder kulden fra dør og hjerte. 

 

EKSKURSION 

Vesterhavet & Bovbjerg Fyr 

32C 


