
Degneparken 22 . Nørre Nissum . 7620 Lemvig,  

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

 

Astrid Skou Hansen, højskolelærer 

Julietta P. Jensen, højskolelærer 

Asger Gyldenkærne, højskolelærer 

Ole Jørgensen, højskolelærer 

Jesper Vinther, højskoleforstander 

 

Niels Bjørn Wied, højskolelærer 

og kursusleder 

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:      4.650,- 
TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE  600,- 

Verdens politiske tilstand 
- i pandemiens skygge 

MEDVIRKENDE 

37B 

9. november 

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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Ret til ændringer forbeholdes 



Medvirkende: 

Verdens politiske tilstand 
- i pandemiens skygge 

PROGRAM 

Kl. 13-14 Indkvartering 

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

Kl. 15.00 Kursusintroduktion, introduktion til SeniorHøjskolen og omgivelserne  

 samt byvandring v/NW 

Kl. 19.30 ”Ukraine mellem Øst & Vest” v/NW 
 

Torsdag  DAG 2 

Kl. 09.30 ”Småstater i stormagternes spil” v/NW 

 I dag er der mange lande rundt om i verden der er klemt mellem stormagterne. Ja,  selv 

 lille Danmark bliver presset af stærke kræfter 

Kl. 14.00 ”Den nye verdensorden - forandringens vinde blæser’” v/NW 

 Putin, XI og andre opkommende stormagtsledere drømmer om en ny verdensorden. 

 En verdensorden, hvor mange stormagter hersker på lige fod.  

Kl. 19.30 ”Danske forbindelser i Sydindien gennem mere end 400 år” v/Frede Krøjgaard 
 

Fredag  DAG 3 

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

Kl. 14.00 ’Rusland og Vesten - Putins plan’ v/NW 

 Af medierne i Vesten bliver Vladimir Putin ofte set som en irrationel og magtsyg  

 diktator, der regerer Rusland, som det passer ham. Men hvad er i grunden Putins motiv?  

Kl. 19.30 ”Sang for fuld udblæsning” v/ OJ 
   

Lørdag  DAG 4 

Kl. 09.30 ”Bidens USA og midtvejsvalget – i skyggen af kriserne” v/Derek Beach 

 Biden er godt halvvejs i sin første (og måske eneste) periode som præsident. Hvad 

 har han opnået, hvad er på spil ved midtvejsvalget og hvordan tegner de næste to år sig? 

Kl. 14.00 ”Populistiske strømninger i Verden”  v/Lars Johannsen  

Kl. 19.30 ”Vild med natur” v/JJ  
 

Søndag  DAG 5 

Kl. 09.30 ”National identitet og mindretal - Perspektiver fra Jugoslaviens og Sovjetunionens 

 sammenbrud, Genforeningen mm”. v/NW 

Kl. 14.00 Ekskursion til Bovbjerg Fyr ved Vesterhavet v/NW 

Kl. 19.30 ”Svantes viser” v/OJ 
 

Mandag  DAG 6 

Kl. 09.30  ”Arktis, når isen smelter og Nordisk samarbejde” v/NW 

Kl. 14.00 Højskoleeftermiddag - Vi tager debatten på baggrund af ugens oplæg og indryk. v/ NW 

Kl. 18.00  Afslutningsmiddag  
 

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 

Julietta P. Jensen - JJ 

Astrid Skou Hansen - AH 

Ole Jørgensen - OJ 

Asger Gyldenkærne - AG 

 

OM KURSET 
 

Nær ved årets afslutning ser vi på de konsekvenser, pandemien har haft for verden  

og de efterdønninger, vi kan ane i horisonten. 

 

I 2022 er Præsident Biden halvvejs i sin præsidentperiode, og vi gør status over det USA,  

han har regeret og den retning, han har styret verdens største supermagt. Samtidig samler 

vi op på resultaterne af det amerikanske midtvejsvalg, der afholdes dagen før kursets start. 

Hvordan er Putins Rusland, Xi’s Kina, Modis Indien og vores eget Europa kommet igennem 

pandemien? Og hvor skal lille Danmark placere sig i den nye verdensorden?  

I løbet af ugen kommer vi også til at se på populistiske strømninger i verden og på,  

hvordan de er med til at forme den politiske udvikling.  

 

På dette kursus tager vi temperaturen på verdens aktuelle politiske tilstand, når vi stiller skarpt 

på verdens politiske strømninger og fordyber os i foredrag, debatter og diskussioner.  

Til sidst forsøger vi at binde alle trådene sammen og ser på fremtidens udsigter.  

Undervejs krydres det hele med samtalesalon, debatter, film- og sangaften  

samt andre højskoleaktiviteter, som sætter en fin ramme omkring hele temaet. 

 

EKSKURSION 

Vesterhavet & Bovbjerg Fyr 

 

FOREDRAGSHOLDERE 

Derek Beach, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet  

Lars Johannsen, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet 

37B 


