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3 Højskoledage

12.-13. og 14. juni 2018
Lillebælt Værftet i Middelfart

Højskoledage: ”Søforklaringer V”
den 12. 13. og 14. juni 2018.
”Søforklaringer V” foregår på Lillebælt Værftet i
Middelfart.
”Søforklaringer V” er et sommertilbud til alle,
som gerne vil være sammen med andre i et livsbekræftende
og folkeoplysende fællesskab, fordi: ”Søforklaringer V”
er fællessang, samvær, foredrag, musik, debat, latter og
glæde.

PROGRAM 2018:
Tirsdag den 12. juni.
Kl. 9.00 Morgenkaffe/te med et rundstykke.
Kl. 9.30 Morgensang ved Niels Ole Frederiksen
Kl. 9.45 ”Har papiraviser udspillet sin rolle!” V/Chefredaktør
Troels Mylenberg, Jysk-Fynske Medier. Fiskehandleren pakker ikke
længere fisk ind i gamle papiraviser, har vi andre heller ikke brug
for en papiravis? Mylenberg vil orientere os om papiravisens fortsatte eksistensberettigelse.
Kl. 12.15 Frokost – tre håndmadder og en øl, vand eller et glas vin.
Kl. 13.15 ”De syv dødssynder”. v/ Forfatter og foredragsholder
Karin Flensborg, Åbyhøj. I middelalderen fandt man frem til, at i
mængden af menneskelige svagheder var der syv, der skilte sig ud
som de værste - hovmod, vrede, gerrighed, misundelse, dovenskab,
frådseri og utugt. I en perlerække af fortællinger fra vikingetid til
Karen Blixen sætter Karin Flensborg disse dødssynder i en nutidsoptik.
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe med kage
Kl. 15.25 Dagen afsluttes med en fællessang.

Onsdag den 13. juni.
Kl. 9.00 Morgenkaffe/te med et rundstykke.
Kl. 9.30 Morgensang ved Niels Ole Frederiksen
Kl. 9.45 ”Jesus, pengene og livet” v/. Journalist og forfatter Gretelise Holm, København. Gretelise Holm vil fortælle om sin hårde opvækst som fattigt nomadebarn hos sin familie i Jylland, hvilket giver
et unikt indblik i den sociale udkant, som hun oplevede det i midten
af 1900-tallet. Hun fortæller også om sin rejse fra Jylland og videre til
København, hvor hun som meget ung slog igennem som journalist.
Kl. 12.15 Frokost – tre håndmadder og en øl, vand eller glas vin..
Kl. 13.15 ”Fællessang” Jeg har bedt en række mennesker fra
Middelfart Kommune om at motivere en fællessang.
Følgende har givet tilsagn om at medvirke: Kulturkonsulent Kamilla Uttrup,
kunstmaler Birgit Mau, journalist Bodil Reimers, pastor emeritus Hanne Drejer, læge Anders Nørgaard, fællesleder Musik- og Ungdomsskolen/10’eren John Rasmussen og højskole-lærer Ole Holm Madsen.
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe med kage.
Kl. 15.25 Dagen afsluttes med en fællessang.
Torsdag den 14. juni.
Kl. 9.00 Morgenkaffe/te med et rundstykke.
Kl. 9.30 Morgensang ved Niels Ole Frederiksen
Kl. 9.45 ”Udkanternes Danmarkskort” professor Johs. Nørregård
Frandsen, Odense. Betydelige dele af Danmark betragtes i dag som
’udkanter’, altså udviklingssvage områder, fordi den såkaldte urbanisering er tidens absolutte hovedtendens. Unge vandrer i stadig
større omfang mod byerne, hvor de uddanner sig og slår sig ned.
Man kan sætte sig ned og jamre i et væk over denne udvikling (eller
afvikling), men man kan også betragte det som en mulighed for at
gentænke de vilkår, vi lever under.
Kl. 12.15 Frokost – tre luksus-madder og en øl, vand eller glas vin.
Kl. 13.15 Kort samtale om hvordan man synes at dagene har været og evt. kan man komme med ideer og emner, hvis Højskoledagene skal gentages.
Kl. 13.30 Afslutningskoncert af og med: ”Lunau & Sund.” Musikken
og de danske tekster er skrevet af Trine Lunau og Peter Sund, som
har si 15 år. Koncerten er bygget op omkring sang og akustisk guitar,
men man vil også kunne opleve duoen kaste sig over andre instrumenter, såsom harmonika, mandolin, klokkespil, porchboard, kalimba og dobro-guitar.
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe med lagkage
Kl. 15.24 Højskoledagene afsluttes med en fællessang.

Klaverakkompagnement: Mogens Olsen
Kursusleder-og tilrettelægger: Niels Ole Frederiksen.
Arrangøren af højskoledagene ”Søforklaringer V”:
Lillebælt Værftets Venneforening.
Middelfarts gamle træskibsværft er en meget fin ramme for
afholdelse af nogle sommerhøjskoledage.
Alle kan deltage i højskoledagene. Det kan også tænkes, at være
et tilbud for mennesker, der ikke bor i Middelfart Kommune,
som synes det kunne være spændende at opleve Middelfart på
en anden og ny måde. Tilrejsende må selv sørge for indkvartering
og aftensmad. Middelfart Turistkontor på tlf. 88 32 59 59
(www. Visitmiddelfart.dk) vil gerne være behjælpelig med at
finde B&B til udefrakommende deltagere.
Prisen for alle dagene er kr. 900,- pr. deltager. I prisen er inkluderet alle i programmet nævnte traktementer, foredrag, koncert.
Der serveres en øl, et glas vin eller en vand til frokost, som også
er inkluderet i prisen.
Billetter kan købes fra 25, november i Kvickly eller reserveres
og købes ved Asger Frederiksen tlf. 22 88 42 91.
E-mail: avf@stofanet.dk
Max. deltagerantal 130 personer.
Med venlig hilsen og på gensyn
Lillebælt Værftets Venneforening
Formand
Asger Frederiksen

Tilrettelægger og kursusleder
Niels Ole Frederiksen.

