DAGLIGDAGEN

MEDVIRKENDE

Kl. 06.30
Kl. 07.45
Kl. 08.45

Jens Hedevang, højskolelærer
Martin Ravn, højskolelærer
Ole Jørgensen, højskolelærer
Asger Gyldenkærne, højskolelærer
Julietta P. Jensen, højskolelærer
Jesper Vinther, højskoleforstander
Lise Rokkjær, højskolelærer
& kursusleder

Kl. 09.30
Kl. 12.00
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 18.00
Kl. 19.30

Svømmebassinet åbner
Morgenmad
Morgensamling
med morgengymnastik
Undervisning
Middag
Undervisning
Eftermiddagskaffe
Undervisning
Aftenbuffet
Aftenarrangement
med kaffe

PRAKTISK INFO

TILMELDING

Efterårslitteratur

Skolens kontor: tlf. 97 89 10 11
Email: kontor@seniorhoejskolen.dk
Web: www.seniorhoejskolen.dk

KURSUSPRIS:
Ret til ændringer forbeholdes

4.550,-

TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE 600,-

LIDT OM SENIORHØJSKOLEN
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.
• Rækkehusene, 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 dobbeltværelsespris.

23. juni 2021

17. NOVEMBER - 23. NOVEMBER 2021

Degneparken 22 . Nørre Nissum . 7620 Lemvig,
Tlf. 97 89 10 11 . www.seniorhoejskolen.dk

- de nyeste historier til den mørkeste tid
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PROGRAM

Kl. 13-14
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 19.30

Indkvartering
Kursusstart med velkomst, personale-introduktion og kaffe
Kursusintroduktion, introduktion til SeniorHøjskolen og omgivelserne
samt byvandring v/LR
”Velkommen på højskole” v/OJ & LR

Torsdag
Kl. 09.30
Kl. 14.00
Kl. 19.30

DAG 2
”2021 kavalkade - højdepunkter fra bogåret” v/LR
Forstanderforedrag v/JV
Aftenarrangement v/JJ

Fredag

Efterårslitteratur
- de nyeste historier til den mørkeste tid

Kl. 09.30
Kl. 14.00
Kl. 19.30

Når sommeren slutter og lyset dæmpes, så er det tid for alle os bogorme at titte frem.
En ny sæson er på vej med masser af oplevelser, spænding, drama og stille eksistenser.
Vi finder de bedste bøger og inspirerende læsning til efteråret og vinteren.
Vi kigger på nogle af dem, der måske blev lidt overset i 2020.
Kirsten Thorups roman ”Indtil vanvid - indtil døden” udkom samme dag,
som Danmark blev lukket ned på grund af corona.
En ny filmatisering af Christian Jungersens roman ”Undtagelsen”
blev i 2020 også overhalet af biografernes nedlukning.
Elsker du også at fordybe dig i en god bog, har lyst til at snakke om litteratur og fortællinger,
eller kunne du bare godt tænke dig at komme lidt i gang?
så er det nu du skal tage på SeniorHøjskolen!
I løbet af ugen spiser vi godt, synger så det runger, griner så det gungrer
og oplever det hele i fællesskab.

Kl. 09.30
Kl. 14.00
Kl. 19.30

Kl. 09.30
Kl. 14.00
Kl. 19.30

Jens Hedevang - JH
Martin Ravn - MR
Ole Jørgensen - OJ

DAG 4
”Kvinder afbilledet i kunst og litteratur - og de, der tager teten med pen og pensel”
- En rejse fra 1850 og franske Madame Bovary til hjemlige himmelstrøg, Blixen og Ditlevsen
v/LR
Hav-tur med sang i Fjaltring Kirke v/ OJ
- og en lille fortælling “Pølsen koger” - der inspirerer til julens komme v/ LR
Åben Scene v/OJ & MR

DAG 5
”Forrykt og forrygende - galskab i nordisk litteratur” v/LR
Koncert med Revyens Genklang
Aftenarrangement v/AG

Mandag
Kl. 09.30

Kl. 16.00
Kl. 18.00

ARRANGEMENTER
Koncert med Revyens Genklang
Korkoncert med SeniorHøjskolens korkursister

Lise Rokkjær - LR
Julietta P. Jensen - JJ

”En dansk bestseller - Christian Jungersens ”Undtagelsen.
Ondskab i en voksenverden - fra roman til film” v/LR
Filmen “Undtagelsen” v/LR
Aftenarrangement v/MR

Søndag

Kl. 14.00

EKSKURSION
• Fjaltring med sang og hav-tur

Medvirkende: Jesper Vinther - JV

DAG 3

Lørdag

OM KURSET

DAG 6
”Kirsten Thorup - dansk litteraturs Grand Old Lady. 50 års forfatterskab og romanen
Indtil vanvid indtil døden” v/LR
Oplæg og diskussion om temaer i den nye litteratur. Hvad kan vi vente os?
Vi ser på tendenser og nybrud v/LR
Koncert med Korkursisterne
Afslutningsmiddag

Tirsdag

Asger Gyldenkærne - AG

Kl. 07.45
Kl. 08.45
Kl. 09.25
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DAG 7
Morgenmad
Morgensang
Afgang med bus til Struer Station

