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SeniorHøjskolen startede i 1971, vi fejrede 50-års fødselsdag i 2021, og vi er 
verdens ældste seniorhøjskole.

Vi har plads til 90 kursister - og udbyder hele 80 forskellige kurser i 2022.

Vi har egen svømmesal med 29 grader varmt vand og tilbud om vandgymnastik 2 
gange om ugen.

Dagen lang er der kaffe, the og postevand ad libitum.

I cafeen og i ”Æ Hawwstow” kan I om aftenen nyde et glas vin, se dagens nyheder 
og hygge jer med de andre.

Der er 20 faste medarbejdere og lige så mange gæstelærere, som alle bidrager til 
at lave højskole for cirka 2300 livsglade kursister om året.

SeniorHøjskolen ligger særdeles naturskønt, og naturen er et besøg værd året 
rundt. Vi har vores egen park med sø, hjertesti og petanquebane samt en mark 
med vild natur.

På alle højskoleophold indgår ekskursioner til blandt andet Vesterhavet og 
forskellige andre af egnens seværdigheder. Vi bestræber os hele tiden på at finde 
nye attraktioner, der er et besøg værd.
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Ikke blot i live - men levende
Velkommen til en mangfoldighed af højskolekurser.  
I år er der 80 forskellige kurser her i kataloget - og cirka  
halvdelen af kurserne har ikke været med tidligere.

Der skal være noget for enhver smag. Der skal være noget for hovedet, 
noget for hænderne og noget for fødderne. Der skal være noget, som 
man kan gå op i, ud i eller bevæge sig ind i.  Og helt centralt er det, at 
det er lysten, som skal drive værket på SeniorHøjskolen - for hos os 
er der nemlig hverken pensum eller eksamen. Til gengæld er skolen 
fyldt med gode folk, der har noget på hjertet - og som gerne vil gøre 
en forskel, så dagen i dag bliver lidt mere nærværende og levende, 
end dagen var i går.

Har du været hos os før, så vil du nikke genkendende til, at 
SeniorHøjskolen er et godt sted at være og lære. Hos os er der 
hjemlighed, hygge og fællesskab - og vi gør os umage for, at huset 
emmer af faglighed, fordybelse og godt humør fra dagens første 
godmorgen og morgensang - indtil dagen rundes af med foredrag, 
fællessang og aftenkaffe - og vi ønsker hinanden ”godnat”.

Jeg har været forstander på SeniorHøjskolen siden 1. juni 2020, og jeg 
glæder mig hver eneste dag til at komme over på skolen og deltage i 
skolens liv og virke. Jeg har fået højskole både på hjernen og i hjertet. 
Jeg nyder de små samtaler på gangene med kursisterne. Jeg glæder 
mig til morgensangen, hvad enten jeg er med som oplægsholder, 
pianist eller tilhører - og jeg er klart blevet afhængig af den daglige 
dosis af højskolesangbogen. Men det bedste af det hele er at mærke 
- dag ud og dag ind - hvordan vi alle sammen laver højskole sammen. 
At lave god højskole er nemlig en fælles sag!

Vi har i år ansat tre nye lærere, da flere af de gamle lærere har valgt 
at gå ned i tid, på pension eller søge nye udfordringer. Men vi slipper 
dem ikke helt. Du vil se i kursusprogrammet, at Martin, Kristian og 
Jens stadig er med på en række kurser - og at Astrid, Johanne og 
Niels er kommet til med en stribe af helt nye kurser. Når du kigger 
i programmet, så vil du opleve både tradition og fornyelse. Cirka 
halvdelen af årets kurser er helt nye!

På SeniorHøjskolen er vi overbeviste om, at det kender ingen alder 
at blive inspireret, oplivet og oplyst. Det kan man blive hele livet. 
På SeniorHøjskolen ønsker vi ikke blot at være i live - men at være 
sprællevende.

Bedste hilsner

 

Jesper Vinther
Højskoleforstander GRATIS STATIONSBUS PÅ ALLE KURSER
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Få den vestjyske natur ind under 
huden på vores naturkurser. Vi tilbyder 
muligheder for at vandre, cykle, 
finde svampe, se på fugle, diskutere 
naturpolitik og opleve det særlige 
vestjyske istidslandskab.

Gennem ekskursioner, diskussioner 
og foredrag sætter vi fokus på historie, 
religion, filosofi og vores samtid – både 
hjemme og ude i den store verden. 
Europa står overfor en række valg, 
historiesynet ændrer sig , demokratiet 
er under forandring, og samfundet er i 
det hele taget i bevægelse. Med udsyn 
og indsigt ser vi både tilbage og fremad i 
tiden – og vi kommer omkring emner som 
religionens betydning for mennesker, 
Vikingetiden, Den Kolde Krig, demokratisk 
medborgerskab, udkantsproblematikker 
og iværksætteri især i Vestjylland.

SAMFUND & 
HISTORIE

NATUR & 
BEVÆGELSE

De kreative værkstedskurser og 
valgfag favner både raku-keramik og 
keramik for begyndere, akvarel, akryl, 
portrættegning, grafisk billedkunst, 
ølbrygning, kirkekunst, naturens gaver 
og erindringsværksted. På alle disse 
kurser/valgfag vil I både blive udfordret 
i selv at producere værker, håndarbejder 
og tekster.

KREA & 
DESIGNVÆRKSTED

Kurserne på SeniorHøjskolen er delt ind i vores 6 hovedtemaer: 

Natur & bevægelse, Litteratur & filosofi, Samfund & historie, Sang 
& musik, Kunst & kultur samt Krea & designværksted. 

Med de 6 kategorier er det enkelt at orientere sig i kataloget og 
blive inspireret. På vores 14-dagskurser går indholdet på tværs af 
temaerne. Og selvfølgelig indeholder de fleste af vores kurser en 
god blanding tilsat et ordentligt skud Vestjylland. Fælles for kurserne 
er, at ingen rejser hjem fra SeniorHøjskolen i Nørre Nissum uden 
at være fyldt med oplevelser, der emmer af vestjysk natur, kultur 
og lokalhistorie. På alle kurserne vil I opleve oplæg, diskussion, 
fordybelse og ekskursioner.

KURSER 
for enhver smag
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SeniorHøjskolens 14-dagskurser 
er klassisk højskole med mulighed 
for fordybelse i vores vestjyske 
natur og kultur. På de fleste af vores 
14-dagskurser har I mulighed for at 
skræddersy jeres eget højskoleophold 
gennem valgfagene. Se beskrivelserne 
på siderne 58-63.

14-DAGS-
KURSER

Litteraturen og filosofien får plads 
gennem værkanalyse, foredrag, 
diskussion og ekskursioner. Her kan 
I bl.a. møde store værker, nye værker 
og værker, vi sammen analyserer og 
skiller ad. Vi diskuterer, drager på tur og 
oplever litteraturen og filosofien sammen 
på forskellige måder - og både nyt og 
gammelt er med.

LITTERATUR & 
FILOSOFI

Kurserne er fyldt med sang, korsang, 
sammenspil, bevægelse og musiklytning 
- og uanset tema, så fokuserer vi på at 
skabe nogle gode, fælles musikalske 
oplevelser. Fælles for ”Sang & musik” 
er, at glæden ved musikudøvelse, 
musikoplevelse og musikforståelse 
er i centrum. Kurserne spænder vidt 
- og fokus kan blandt andet være på 
flerstemmig korsang, stemmebrug, 
rytme, klang, musikanalyse, 
musikhistorie, komponister og 
kunstnere.

Oplev kunst og kultur gennem 
diskussion, analyse, oplæg og ture. Her 
finder I både kunst- og kulturhistorie, 
gennemgang af forskellige stilarter 
samt fokus på deres indflydelse på og 
påvirkning af deres samtid. Vi drager ud 
og ser udstillinger, stilarter og arkitektur, 
og vi diskuterer kunsten, arkitekturen 
og kulturens indflydelse på samtid og 
fremtid.

KUNST & 
KULTUR

SANG &
MUSIK 

GRATIS STATIONSBUS PÅ ALLE KURSER
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NR. KURSUSOVERSIGT 2022 - 1. HALVÅR Pris Periode Længde
1A Seniordans på SeniorHøjskolen - 2022 4.050 kr. 12.01 - 18.01.22 1 uge

1B Udeliv i vinterlandet - skov, fjord og bål, 6-8 km/dag 4.050 kr. 12.01 - 18.01.22 1 uge

2A Mental sundhed nu - en sag, der kræver omtanke 4.050 kr. 19.01 - 25.01.22 1 uge

2B Fortæl dit liv - grav, find og gengiv dine erindringer 4.350 kr. 19.01 - 25.01.22 1 uge

3 Musikuge for kor og orkester - 2022 4.550 kr. 26.01 - 01.02.22 1 uge

4A Gastronomiske glæder - smag på Vestjyllands og Limfjordens fristelser 4.450 kr. 02.02 - 08.02.22 1 uge

4B Vild, vildere med natur - i have, hæk og hegn. Havedrømme, 3-4 km/dag 4.350 kr. 02.02 - 08.02.22 1 uge

5 ”Spurven sidder stum bag kvist” - 14 dage på højskole med valgfag, fællesskab og ekskursioner 6.350 kr. 09.02 - 22.02.22 2 uger

6A Tro, folketro og overtro - når tro sætter spor, 3-5 km 4.450 kr. 23.02 - 01.03.22 1 uge

6B Film og stærke fortællinger - filmens billeder af og på verden 4.450 kr. 23.02 - 01.03.22 1 uge

6C Mægtige Rusland - tsaren, kulturen og Putin den Store 4.450 kr. 23.02 - 01.03.22 1 uge

7A Livskraft, latter og let på tå - i bevægelse hele livet, vandreture 5-7 km/dag 4.450 kr. 02.03 - 08.03.22 1 uge

7B Kirkekunst for øje, tanke og pensel - Middelalderens religiøse billedverden og arkitektur 4.450 kr. 02.03 - 08.03.22 1 uge

8A Matador, Korsbæk og Lidenlund - foran og bag kulissen 4.650 kr. 09.03 - 15.03.22 1 uge

8B Europa ved et vadested - et kontinent under forandring 4.650 kr. 09.03 - 15.03.22 1 uge

9A Musikfesten - Overflødighedshorn af smukke stemmer, dejlige toner og foredrag 4.850 kr. 16.03 - 22.03.22 1 uge

9B Det er skønt! - kunsthistorie, æstetik og skønne stunder for livsnydere 4.650 kr. 16.03 - 22.03.22 1 uge

10 Humor ”Jeg bærer med smil min byrde” - 14 dage på højskole med humor, fællesskab og ekskursioner 6.550 kr. 23.03 - 05.04.22 2 uger

11A Fugletræk & fantastiske fuglelandskaber - i Nordvestjylland, 4-5 km/dag 4.850 kr. 06.04 - 12.04.22 1 uge

11B Limfjord, litteratur & lækkerbisken - vi forkæler smagsløg og serverer fortællinger med vitaminer 4.850 kr. 06.04 - 12.04.22 1 uge

12A Fugle i felten - lokaliteter syd for Limfjorden 4.850 kr. 20.04 - 26.04.22 1 uge

12B Så syng da, Danmark - højskolesangbogen, revy, film og noget af det nye 4.850 kr. 20.04 - 26.04.22 1 uge

13 ”Du kære blide danske bæk” - 14 dage på højskole med valgfag, fællesskab og ekskursioner 6.750 kr. 27.04 - 10.05.22 2 uger

14A Forårsvandringer - over stok og sten, 12-16 km/dag 4.950 kr. 11.05 - 17.05.22 1 uge

14B Øhop og magiske Mors - samt Livø og Venø 5.250 kr. 11.05 - 17.05.22 1 uge

15A Brumbasser & brumbiner - vi synger med rustne stemmer 4.950 kr. 18.05 - 24.05.22 1 uge

15B Vikingernes Vestjylland - i vikingernes fodspor 5.050 kr. 18.05 - 24.05.22 1 uge

15C På vej - perspektiver på vejens glæder, max 3-4 km/dag 4.950 kr. 18.05 - 24.05.22 1 uge

16A Cykelkursus - hav, fjord & morænelandskab, 35-50 km/dag 5.150 kr. 25.05 - 31.05.22 1 uge

16B Vild, vildere med natur - korte vandreture 6-8 km/dag 5.050 kr. 25.05 - 31.05.22 1 uge

16C Pilates - smidig, smuk og stærk 4.950 kr. 25.05 - 31.05.22 1 uge

17A Viser & visesang - når du vil synge en historie 5.050 kr. 01.06 - 07.06.22 1 uge

17B Fest, flag og folkestyre - Grundloven til debat 5.050 kr. 01.06 - 07.06.22 1 uge

17C Ud i Oldtiden - fæstninger, forsvar og folkevolde 5.050 kr. 01.06 - 07.06.22 1 uge

18A Sommerkor med niveau - en uge med teknik, korklang, sangteknik og scenisk fremførelse 5.050 kr. 08.06 - 14.06.22 1 uge

18B Rejseforberedelse - Gotland på kryds og tværs, vandreture og highlights, 10-16 km/dag 4.050 kr. 08.06 - 13.06.22 6 dage

18C Rejseforberedelse - Gotland på kryds og tværs, kulturrundrejse m/korte vandreture 4-5 km/dag 4.050 kr. 08.06 - 13.06.22 6 dage

REJSE Gotland på kryds og tværs - vandreture 10-16 km/dag eller Kulturrundrejse 4-5 km/dag 8.700 kr. 13.06 - 20.06.22 8 dage

19 ”Se dig ud en sommerdag” - 14 dage på højskole med valgfag, fællesskab og ekskursioner 6.950 kr. 15.06 - 28.06.22 2 uger

20A Plantesafari - de vilde planter fra jord til bord, til kunst og kosmetik 5.050 kr. 29.06 - 05.07.22 1 uge

20B Op og ned langs Vestkysten - Vestkysten er altid spændende 5.150 kr. 29.06 - 05.07.22 1 uge

Der er gratis stationsbus Struer-SeniorHøjskolen tur/retur på alle kurser.



Tillæg for enkeltværelse 600 kr. Tillægget gælder både uge- og 14-dagskurser. 
På 14-dagskursernes valgfag kan der være en ekstrabetaling på maksimalt 250 kr. til 
materialer og særlige ekskursioner. 7

NR. KURSUSOVERSIGT 2022 - 2. HALVÅR Pris Periode Længde
21A Strejftog langs hav og fjord - Vestjylland er vidunderlig 5.150 kr. 06.07 - 12.07.22 1 uge

21B Vandreture i Sommerlandet - over stok og sten, 12-16 km/dag 5.150 kr. 06.07 - 12.07.22 1 uge

22A Øhop og særlige Salling - Venø, Fur og Vesterhavet 5.250 kr. 13.07 - 19.07.22 1 uge

22B Natursyn & grafisk tryk - tryk med akrylmaling (gelliprinting) 4.950 kr. 13.07 - 19.07.22 1 uge

23 Sommergospel i Nørre Nissum - harmoniske, energiske og swingende rytmer 5.150 kr. 20.07 - 26.07.22 1 uge

24 Bakkers og Bølgers Land - 14 dage på højskole med oplevelser, fællesskab og ekskursioner 7.250 kr. 27.07 - 09.08.22 2 uger

25A Hav, fjord og øer - Fur, Livø & Jegindø 5.250 kr. 10.08 - 16.08.22 1 uge

25B Fra istid til industrikvarter - vestjyske landskaber i 10.000 år 5.150 kr. 10.08 - 16.08.22 1 uge

26A Smurte stemmelæber og gode ben - fællessang og vandreture, 3-5 km/dag 5.150 kr. 17.08 - 23.08.22 1 uge

26B El-cykel Mors rundt - Limfjordens største ø, vi cykler hele vejen rundt, 35-50 km/dag 5.250 kr. 17.08 - 23.08.22 1 uge

27A Natur & nysgerrig på verden - korte vandreture 6-8 km/dag 5.150 kr. 24.08 - 30.08.22 1 uge

27B Harald Blåtand og ringborgenes land - vikingernes Limfjord 5.150 kr. 24.08 - 30.08.22 1 uge

28 ”Over lyse vange” - 14 dage på højskole med valgfag, fællesskab og ekskursioner 6.750 kr. 31.08 - 13.09.22 2 uger

29A Efterårsvandringer - over stok og sten, 12-16 km/dag 5.050 kr. 14.09 - 20.09.22 1 uge

29B Så syng da Danmark - højskolesangbogen for fuld udblæsning 4.850 kr. 14.09 - 20.09.22 1 uge

30A Naturens spisekammer - smagen af Vestjylland 4.850 kr. 21.09 - 27.09.22 1 uge

30B Hav og horisont - en uges fordybelse i vores forhold til havet 4.850 kr. 21.09 - 27.09.22 1 uge

30C Rejseforberedelse - Sydslesvig 2022 - de danske spor i fortid og nutid 4.050 kr. 21.09 - 26.09.22 1 uge

REJSE Sydslesvig 2022 - de danske spor i fortid og nutid 6.250 kr. 26.09 - 30.09.22 5 dage

31A Fra gåtur til tankegang - vi går med eftertænksomhed, 3-5 km/dag 5.050 kr. 28.09 - 04.10.22 1 uge

31B Vild, vildere, vidunderlige Vestjylland - korte vandreture, 8-10 km/dag 5.050 kr. 28.09 - 04.10.22 1 uge

32A Mit liv - mine erindringer 4.850 kr. 05.10 - 11.10.22 1 uge

32B Borge & Herregårde - Vestjylland i rigdom og magt 5.050 kr. 05.10 - 11.10.22 1 uge

32C Poetiske efterårsdage - film, musik, kunst & det gode liv 4.850 kr. 05.10 - 11.10.22 1 uge

33A Det kreative værksted for begyndere - raku, akryl og portrættegning 4.850 kr. 12.10 - 18.10.22 1 uge

33B Det vestjyske fugleparadis - i kunst og ekskursioner 4.850 kr. 12.10 - 18.10.22 1 uge

34A Tro, tvivl og eksistens - en uge med store spørgsmål, sang og fællesskab 4.850 kr. 19.10 - 25.10.22 1 uge

34B Det vilde i Vest - sjove, skæve og vilde tiltag i den vestjyske egn 4.850 kr. 19.10 - 25.10.22 1 uge

35A Den vågnede drage - riget i midten og Xi´s Kina 4.850 kr. 26.10 - 01.11.22 1 uge

35B Den Kolde Krig - da verden holdt vejret 4.850 kr. 26.10 - 01.11.22 1 uge

35C Danmarkshistorie - på vestjysk 4.850 kr. 26.10 - 01.11.22 1 uge

36A Ølbrygning - når livsoplysning handler om humle, byg, malt og mennesker 4.850 kr. 02.11 - 08.11.22 1 uge

36B Efterårshøjskole - solstrejf, løvfald og lange skygger 4.650 kr. 02.11 - 08.11.22 1 uge

37A Livskraft, latter og let på tå - i bevægelse hele livet, vandreture 5-7 km/dag 4.650 kr. 09.11 - 15.11.22 1 uge

37B Verdens politiske tilstand - i pandemiens skygge 4.650 kr. 09.11 - 15.11.22 1 uge

38A Efterårslitteratur - mor og moderskab i litteraturen 4.650 kr. 16.11 - 22.11.22 1 uge

38B Kor på kanten - danske sange, musicals og evergreens 4.650 kr. 16.11 - 22.11.22 1 uge

39 ”Stille hjerte, sol går ned” - 14 dage på højskole med valgfag, fællesskab og ekskursioner 6.350 kr. 23.11 - 06.12.22 2 uger

40 ”Nu tændes tusind julelys” - Jul & nytår på SeniorHøjskolen 8.950 kr. 21.12 - 03.01.23 2 uger

40A Jul på SeniorHøjskolen 6.950 kr. 21.12 - 27.12.22 1 uge

40B Nytår på SeniorHøjskolen 6.950 kr. 28.12 - 03.01.23 1 uge



Seniordans på SeniorHøjskolen 
- 2022

Udeliv i vinterlandet  
- skov, fjord og bål, 6-8 km/dag

SeniorHøjskolen byder op til dans, når vi lukker dørene op til en 
aktiv uge, hvor seniordans, foredrag og ekskursion er med til at 
lyse op i januarmørket. Vi skal danse, synge, høre foredrag og på 
ekskursion til det fantastiske Vesterhav.

Alle med lyst til bevægelse, latter og musik er velkomne. Det 
kræver ikke forkundskaber at danse med, og I behøver ikke at 
medbringe egen dansepartner. Kom og vær med!

EKSKURSION
• Vesterhavet

UNDERVISERE
Gitte Mouritzen, danseinstruktør
Eva Schmidt, danseinstruktør

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther

Tag varmt tøj på og oplev naturen, når alt er koldt, mørkt og 
smukt - og der er god tid til hygge, samtale og knitrende bål.

Kurset er for dig, som har lyst til vintervandringer. Vi tager de 
gode steder hen og oplever vinterlandet i Stråsø Plantage, 
vinterskoven i Klosterheden samt plukker friske og vinterkolde 
østers i Limfjorden ved Oddesund. 

På kurset får du også højskole-classic med morgensamlinger, 
fælles foredrag, fællessang og højskolens lækre køkken.

EKSKURSIONER
• Bovbjerg Fyr
• Stråsø Plantage, naturnationalpark
• Retro Museet i Ulfborg
• Klosterheden Plantage
• Oddesund

ARRANGEMENT
• Østerssafari

UNDERVISER
Jens Hedevang, naturvejleder

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther

12.01 - 18.01.22
1 UGE  4.050 KR.

12.01 - 18.01.22 
1 UGE  4.050 KR.
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19.01 - 25.01.22 
1 UGE  4.050 KR.

19.01 - 25.01.22 
1 UGE  4.350 KR.

Mental sundhed nu 
- en sag, der kræver omtanke
 

Fortæl dit liv 
- grav, find og gengiv dine erindringer
 

Vi vil bruge dette forløb til at blive klogere på os selv og de 
historier, der har gjort os til dem, vi er! Med jeres livsklogskab på 
den ene side og teorier om systemisk relationspsykologi på den 
anden.

En lang række personlige livstemaer er faktisk fælles for os alle 
og hører til bestemte faser i livet. Vi bliver klogere på os selv ved 
at fortælle om egne historier og ved at lytte til andres - så lad os 
gøre det!

Forløbet vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis, 
fælles refleksioner og erfaringsopsamling - fra Kierkegaard til 
andre temaer relateret til deltagernes egne historier. Mental 
sundhed kræver samklang mellem tanker, følelser og krop. 
Hvornår og hvordan oplever vi det?

EKSKURSION
• Vesterhavet

ARRANGEMENT
• ”Babettes Gæstebud”, Anders Ahnfeldt-Rønne

UNDERVISER
Gitte Bitsch, psykoterapeut & coach

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther

”Far, fortæl noget fra dit liv!”
”Mormor, fortæl noget om din barndom!”

Alle har en livshistorie. De fleste har taknemlige tilhørere. Men 
stopklodserne hober sig op. ”Jeg kan ikke huske ret meget”. ”Mit 
liv er ikke interessant”. ”Jeg kan ikke fortælle”. Jo, det kan alle!

Dette kursus vil åbne for et kildevæld af erindringer, der bare 
venter på at blive fortalt. Ivar Brændgaard vil være fortæller 
og inspirator ved at fortælle om sit eget liv, der kom fri af 
roerækkerne og tog overraskende drejninger. Kursisterne vil 
hjælpe hinanden med at finde erindringsglimt frem og få øvelse 
i at fortælle.

Ønsk dette kursus i julegave og opdag, at børn og børnebørn 
bliver henrykte, fordi de så vil få noget værdifuldt tilbage. Tøv 
ikke. Det kan hurtigt blive for sent. Og endnu en idé: Tag barnet 
eller barnebarnet med på kurset - så der er en, der kan hjælpe 
med at skrive erindringerne ned!

EKSKURSION
• Bovbjerg og Vesterhavet

ARRANGEMENT
• ”Babettes Gæstebud”, Anders Ahnfeldt-Rønne

UNDERVISER
Ivar Brændgaard, tidl. direktør ved TV Midtvest 

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther

9
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Musikuge for kor og orkester 
- 2022

Musikugen er for dig, der elsker at synge i kor og spille sammen 
med andre. Ugen igennem hygger vi os og arbejder med 
musikken - og så skal vi opleve gode morgensamlinger, høre 
foredrag og på fællestur til Vesterhavet. Aftenerne plejer at 
fyldes med samvær, musik og sang - og den tradition holder vi 
fast ved. 

Koret synger et bredt og blandet repertoire fra klassiker-hylden 
med sange og viser, lettere klassiske satser og lidt godt til 
hjertets skatskab. Kordirigenterne er rutinerede komponister 
og arrangører, så der bliver sikkert igen i år mulighed for en 
urpremiere på musik komponeret netop til denne lejlighed. 
Orkestret byder også på nyt og gammelt, klassisk og folkeligt fra 
både ude og hjemme, og her er passende udfordringer til både 
de mere og de mindre rutinerede musikere. 

En del af repertoiret er fælles for både kor og orkester, så alle 
medvirkende kommer til at optræde sammen ved koncertens 
afslutning.

EKSKURSION
• Vesterhav & kirkesang

UNDERVISERE
Stig Møller, korleder & musikskoleleder
Niels Rahbech, komponist & kapelmester

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther

26.01 - 01.02.22 
1 UGE  4.550 KR.  
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JANUAR & FEBRUAR

Vi har brug for håb  
og handlekraft
 
Den vilde vestjyske natur byder på variation og mangfoldighed 
i dyre- og plantelivet, og på de fleste kurser vil du møde 
Vesterhavet, som aldrig ligner sig selv - og hvor man sjældent 
har set noget lignende. 

På SeniorHøjskolen er vi optaget af spørgsmålene om 
bæredygtighed og biodiversitet. I Danmark er mere end 1800 
plante- og dyrearter i fare for at forsvinde helt fra vores natur. 
På højskolen er vi gået i gang med at etablere insekthoteller, 
kvashegn og bede med buske, der tiltrækker sommerfugle og 
insekter. Vi lader græsset stå højere på en række arealer og 
anlægger en stor mark med engblomster. Derved bidrager vi 
til at øge biodiversiteten, og vores udenomsarealer kan indgå i 
undervisningen.

På en række kurser kan du høre om, hvordan vi sammen og 
hver for sig kan gøre noget for at hjælpe naturen på vej - også 
hjemme i din egen have - bl.a.:

4B  -  ”Vild, vildere med natur”
20A  -  ”Plantesafari”
16B  -  ”Vild, vildere med natur”
27A -  ”Natur & nysgerrig på verden”
31B  -  ”Vild, vildere, vidunderlige Vestjylland”

NATUR & BEVÆGELSE



02.02 - 08.02.22
1 UGE   4.450 KR.

02.02 - 08.02.22
1 UGE  4.350 KR.

Gastronomiske glæder 
- smag på Vestjyllands og Limfjordens fristelser
 

Vild, vildere med natur  
- i have, hæk og hegn. Havedrømme, 3-4 km/dag
 

Østers, Thy whisky, gourmetbryg og innovativ 
fødevareproduktion. 

Limfjordsområdet og Vesterhavskysten er et skatkammer for 
gastronomiske perler - og dem skal vi smage på. 

På kurset blandes foredrag med ture ud i det kulinariske 
landskab, så find din indre livsnyder frem og nyd, at du har 
chauffør hele ugen. Turene går bl.a. til Thy whisky destilleri, 
Fur Bryghus og Limfjordens Østersbanker, hvor vi skal jage og 
smage danske østers, en delikatesse som man næsten kan blive 
afhængig af. 

Det hele krydres med sangaften, foredrag og hyggelig 
højskolestemning.

EKSKURSIONER
• Thy whisky-destilleri
• Fur Bryghus
• Limfjordens Østersbanker

ARRANGEMENTER
• Vinsmagning
• Østerssafari

KURSUSLEDER  
Niels Bjørn Wied

Er du glad for natur og drømmer om en have fyldt med liv og 
magiske naturoplevelser? Så se her! 

Her er en uges højskoleophold spækket med naturoplevelser 
og foredrag med fokus på biodiversitet og bæredygtighed - 
med blik for at give håb og handlekraft. Der vil være masser af 
inspiration til at invitere naturen indenfor i din have, og der er 
mange måder at gøre det på. 

Gør livet lidt lettere, giv naturen lidt mere plads og få de mest 
forunderlige og forrygende naturoplevelser på nærmeste hold  
- det kan kun blive godt! 

Kurset byder på både foredrag, fællesskab, sang og flere 
naturekspeditioner med masser af vind i håret - så husk det 
varme vintertøj og praktisk fodtøj. Der vil være korte vandreture 
på 3-4 km.

EKSKURSIONER
• Klosterheden Plantage, i bævernes fodspor                                                                                                                 
• Vestkysten, fra Ferring forbi Bovbjerg Fyr til Trans Kirke                                                                          
• Havebesøg

KURSUSLEDER  
Julietta Jensen

11FEBRUAR
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MARTS 

”Spurven sidder stum bag kvist” 
14 dage på højskole med valgfag, fællesskab og ekskursioner

VALGFAG 1 
LR:  Film til diskussion
NW: Rusland for begyndere
SA:  Højskolesangbogen på nye og  

 gamle måder
JO:  Tryk med akrylmaling (Gelliprinting)

VALGFAG 2 
JJ:  Naturvandringer, 4-5 km
AG:  Højdepunkter i  Danmarkshistorien
AH:  Sysler & samtale
MG: Franske litterære godbidder  

 og filosofiske smuler

TEMADAG
Olsen Banden i Jylland 

EKSKURSIONER
• Sydthy 
• Doverodde Købmandsgård
• Heltborg Museum
•  Sønder Ydby Skole
• Herning - Hedens Hovedstad

ARRANGEMENT
• Koncert med Gospel D’Light

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther 

09.02 - 22.02.22 
2 UGER  6.350 KR.  

Velkommen til 2 ugers fantastisk højskole i det betagende Vestjylland, hvor højskolelivet 
er i fokus. Her er der lys, luft og fællesskab - og I har mulighed for at fordybe jer i vores 
vestjyske natur og kultur med et væld af oplevelser og spændende tilbud.

På kurset skal I vælge 2 af valgfagene nedenfor - 1 fra hver gruppe - og på den måde 
skræddersy jeres helt eget højskoleophold.

Derudover vil I også få foredrag, fælles ekskursioner, lækker mad, fællesskab og fællessang.

Vel mødt!

12 FEBRUAR
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23.02 - 01.03.22
1 UGE  4.450 KR.

23.02 - 01.03.22
1 UGE  4.450 KR.

23.02 - 01.03.22 
1 UGE  4.450 KR. 

Tro, folketro og overtro 
- når tro sætter spor, 3-5 km

Film & stærke fortællinger 
- filmens billeder af og på verden

Mægtige Rusland 
- Tsaren, Kulturen og Putin Den Store

Mennesket har altid forsøgt at forklare 
det uforklarlige. Det gælder også 
i Vestjylland, hvor fortidens tro og 
overtro har efterladt sig helt konkrete 
spor i landskabet. På dette kursus 
undersøger vi nogle af det overnaturlige 
og guddommeliges mange former og 
deres betydning for fortidens vestjyder. 
Vi oplever fortidens forestillingsverden 
igennem foredrag om kloge mænd og 
koner, sagn, folkeviser og kirkebyggeri. 
Foredragene kombineres med gåture 
og ekskursioner ud i landskabet, hvor 
vi blandt andet kigger nærmere på 
nogle af de mange middelalderkirker 
og klosterruiner. Undervejs hører vi om, 
hvordan man igennem historien har 
forklaret forskellige landskabstræk og 
naturfænomener.

EKSKURSIONER
• Nørre Nissum Kirke
• Stubber Kloster 
• Rydhave Skov
• Sahl og Ejsing Kirker
• Gudum Kirke og Kloster 

KURSUSLEDER  
Astrid Skou Hansen

Film kan tryllebinde, fordi de bevæger 
sig i krydsfeltet mellem virkelighed og 
fantasi.

Med nysgerrighed og blik rettet mod 
lærredet, vil vi sammen undres og 
betages af store film. Vi suges ind i 
fortællingen, fascineres og stiller skarpt 
på: Hvordan fortæller filmen, hvad 
udtrykker filmen, og hvordan oplever vi 
det?

Der vil være foredrag om filmhistorie, 
filmens virkemidler, eksempler på 
klassiske filmgenrer og uomgængelige 
store filmskabere - både før og nu. 
Det hele bliver blandet med alt godt 
fra højskolen: sang, samvær og god 
forplejning.

EKSKURSION
• Vesterhavet og Hvide Sande

ARRANGEMENT
• Film skal ses i biografen, og det gør vi

KURSUSLEDER  
Lise Rokkjær

Mellem Asien og Europa ligger det 
mægtige Rusland. Den russiske identitet 
er splittet mellem det at være europæer, 
østerlænding og helt sin egen. Hvorfor 
gør russerne, som de gør? Det finder vi 
ud af, når vi dykker ned i den russiske 
historie, kultur og mentalitet. Vi ser også 
nærmere på den moderne politiske 
virkelighed og det stormagtspil, der 
udspiller sig mellem Rusland og 
Vesten (eller Rusland og resten) på 
den internationale scene. Russerne 
har en storslået, men også dramatisk, 
historie og kultur. Med foredrag, debat 
og hyggelig højskolestemning kommer 
vi helt tæt på Putins Rusland. Mærk 
historiens vingesus, nyd de smukke 
billeder og fortab dig i tonerne fra en 
svunden tid.

EKSKURSION
• Vesterhavet

FOREDRAGSHOLDER
Birgitte Beck Pristed, lektor i russisk 
sprog og litteratur

KURSUSLEDER  
Niels Bjørn Wied

6A 6B 6C
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Hvordan gør man det guddommelige synligt for øjet? Det er en 
opgave, som billedkunstnere har forsøgt at løse på forskellige 
måder i løbet af kunstens og kirkens historie. 

Dette kursus handler om kirkekunst fra Middelalderen og nogle 
af de idéer, der har præget denne periodes religiøse billedverden 
og kirkearkitektur. Vi kommer omkring kristen ikonografi og 
anvendelsen af lys og farve i Middelalderens billedkunst. Vi tager 
på udflugt til nogle af Vestjyllands kirker, hvor vi bl.a. skal studere 
kalkmalerierne i Lomborg Kirke og Ferring Kirke samt guldalteret 
i Sahl Kirke. Gennem nogle ganske enkle teknikker forsøger 
vi at gengive eksempler fra Middelalderens billedverden med 
blyant, tusch og akvarelmaling. På denne måde vil vi forsøge at 
kombinere både øje, tanke og hånd, når vi fordyber os i en figur 
eller i en farve fra Middelalderens billedverden. For den uøvede 
tegner er dette en mulighed for at øve sig i at gengive det, man ser. 
For den lidt mere øvede tegner, kan skitserne måske tjene som en 
inspiration til at arbejde videre med nogle af Middelalderens farver 
og symboler i egen kreative praksis derhjemme. På kurset stiller 
vi materialer til rådighed - men for de af jer, der i forvejen har jeres 
eget, kan det være en fordel, at I tager det med og får erfaring med 
at anvende det i denne sammenhæng. 

EKSKURSIONER
• Lomborg Kirke & Ferring Kirke - kalkmalerier i særklasse
• Struer Kirke & Sahl Kirke - glasmosaikker og guldalter  
• Nørre Nissum Kirke - Peter Brandes altertavle

KURSUSLEDER  
Johanne Kirstine Buur Okkels

Kirkekunst for øje, tanke og pensel
- Middelalderens religiøse billedverden og arkitektur

02.03 - 08.03.22 
1 UGE  4.450 KR.

MARTS 

7B

Livskraft, latter og let på tå 
- i bevægelse hele livet, vandreture 5-7 km/dag

Vind i håret, skumsprøjt og pulsen op - ud at mærke årstidens 
vind og vejr på 5 enestående og meget forskellige vandreture, 
krydret med forunderlige og fantastiske fortællinger fra den 
danske natur. En mangfoldig buket af forrygende landskaber og 
natur i særklasse. Kurset henvender sig til dig, der har svært ved 
at sidde stille alt for længe ad gangen. 

Vi byder ind til foredrag, sang, dans og musik samt 
naturvandringer ved hav og klit. 

Giv slip, og giv dig selv lov til bevægelse i både krop og sind. Et 
højskolekursus til inspiration og glæde. 

Kom, som du er!

EKSKURSIONER
• Nørre Nissum
• Venø
• Klosterheden Plantage
• Mors
• Vestkysten

KURSUSLEDER  
Julietta Jensen

02.03 - 08.03.22  
1 UGE  4.450 KR.

7A
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I 2022 er det 50 år siden, at Danmark trådte ind i EF, og det er 
samtidigt et supervalgår i Europa. Tyskland og Frankrig er EU’s 
2 største økonomier og den drivende akse i europæisk politik. I 
2022 går begge nationer til valg i det, der kan kaldes et europæisk 
skæbneår. Brexit er en realitet, en ny kansler sidder ved styrepinden 
på Europas økonomiske godstog, i Frankrig skal Macron kæmpe 
for sit politiske liv og i en række andre lande, herunder Ungarn og 
Sverige, skal der være valg. Alle har de indflydelse på EU og på 
Danmark. Vi gør status over det danske medlemskab af EU efter 50 
år og ser ind i nogle af fremtidens store udfordringer.  I løbet af ugen 
skal vi også forbi Ukraine og Rusland, Storbritannien efter Brexit 
og dansk EU-politik. Tag med på et højspændt aktualitetskursus, 
hvor vi med spændende foredrag stiller skarpt på et kontinent 
under forandring. Til sidst forsøger vi at binde alle trådene sammen 
under overskriften ’fremtidens udsigter’. Undervejs krydres det hele 
med sangaften, samtalesalon og hyggelige højskoleaktiviteter, som 
sætter en fin ramme om hele temaet.

EKSKURSION
• Vesterhavet

ARRANGEMENT
• Thy Folklore, folkedans, sang og musik

FOREDRAGSHOLDERE
Sara Dybris McQuad, lektor ved Aarhus universitet

KURSUSLEDER  
Niels Bjørn Wied

Europa ved et vadested 
- et kontinent under forandring

09.03 - 15.03.22 
1 UGE  4.650 KR.

MARTS & APRILMARTS - APRIL
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Matador, Korsbæk & Lidenlund 
- foran og bag kulissen

Damernes Magasin ligger ikke i Korsbæk, det ligger i Lemvig. 
Det gjorde det i flere år, før Lise Nørgaard satte lille Daniel 
på trappen ind til butikken. Måske er Lemvig i virkeligheden 
Korsbæk - ligesom så mange andre provinsbyer her i landet. 
Her er historiske banker, nye tider, al den sladder man kan 
opdrive og en masse, der aldrig bliver sagt.

I denne uge dykker vi i fællesskab ned i det helt særlige univers, 
som TV-serien Matador er. Vi skal gense og ny-opleve gyldne 
stunder fra serien, som altid ved et gensyn bringer ukendte 
detaljer frem i lyset. Vi kommer bag kulisserne i virkelighedens 
Damernes Magasin, når vi får en eksklusiv mulighed for at 
shoppe efter lukketid med tilhørende portvin og småkager. På 
Lemvig Museum tager vi til Lidenlund, der minder om Korsbæk 
- vi besøger også Mathildes Pakhus, hvor vi får fingre i spirella-
reklamer og rationeringsmærker i et hjem, der emmer af historie, 
harmonika og højskolesang.

EKSKURSIONER
• Lemvig, Damernes Magasin & Lemvig Museum
• Fjaltring og Mathildes Pakhus

ARRANGEMENT
• Thy Folklore, folkedans, sang og musik

KURSUSLEDER  
Lise Rokkjær

09.03 - 15.03.22  
1 UGE  4.650 KR.
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Musikfesten 
- Overflødighedshorn af smukke stemmer, dejlige toner og foredrag

Det er skønt! 
- kunsthistorie, æstetik og skønne stunder for livsnydere

Musik og fest hører sammen, så der er virkelig dømt fest i denne 
uge - en fest, du så gerne vil være en del af. 

Moderne hjerneforskning viser, at der udløses dopamin 
i hjernen, et euforiserende stof, der vækker følelsen af 
nydelse hos os. Musik finder på den måde vej ind til hjernens 
belønningscenter. Der vil være masser af dopamin, belønning og 
nydelse i Musikfestugen! 

Ugen igennem får vi besøg af forskellige kunstnere, der byder på 
en masse lækkerier af det musikalske udvalg. 

Klaverkoncert - Cellokoncert - Vokalkoncert - Violin og klaver - 
altså et overflødighedshorn af koncerter og musikalske foredrag 
og oplevelser. 

Ugen byder også på musikforedrag om bl.a. Mozart og om 
Swingmusikkens Æra - og selvfølgelig skal vi også synge 
sammen i et dejligt højskolefællesskab.  

En uge for dig, der elsker musik og dens store palet af 
muligheder og genrer.

EKSKURSION
• Sahl Kirke og Struer Museum

KONCERTER
• Tatiana Kisselova 
• Anker Sigfusson
• Duo Con Amore
• Laurie Otto

KURSUSLEDER  
Ole Jørgensen

Hvad er skønhed? Er det en harmonisk figur eller charmen ved 
en skønhedsfejl? Er det en opera af Mozart eller en god baslyd 
gennem højtalerne? Finder vi den i Jørgen Leths æstetiske 
livssyn eller ved Vesterhavets voldsomme bølger? Finder vi den i 
et stykke moderne, minimalistisk B&O-design eller i Sahl Kirkes 
prangende guldalter fra Middelalderen? Er der overhovedet 
objektive principper for skønhed og god æstetik, eller handler 
det i bund og grund om smag og behag? Spørgsmålene 
er mange, men én ting virker sikkert: Uden skønhed ville 
livsglæden og livslysten nok efterhånden visne for selv den mest 
vedholdne type… Og derfor er det værd at beskæftige sig med 
skønhedens mangfoldige former. 

Mange kunstnere og filosoffer har været optaget af at 
undersøge, hvad skønhed er - og ideer og idealer omkring 
skønhed har været skiftende gennem historien. Det er denne 
idéhistorie og kunsthistorie, som vi tager udgangspunkt i 
på dette kursus. Vi skal bl.a. se på billedkunst fra antikken, 
Middelalderen og Romantikken og besøge B&O, der satte 
Struer på landkortet med deres lækre design. Vel mødt til en 
højskoleuge krydret med skønne stunder for øjne, ører, gane og 
sjæl.

EKSKURSIONER
• Sahl Kirke
• B&O Museet i Struer
• Jens Søndergaards Museum
• Vesterhavet

ARRANGEMENTER
• Koncert med Tatiana Kisselova
• Kaffebrygning for feinschmeckere

KURSUSLEDER  
Johanne Kirstine Buur Okkels

16.03 - 22.03.22  
1 UGE  4.850 KR.

16.03 - 22.03.22 
1 UGE  4.650 KR.
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MARTS

”Humor - jeg bærer med smil min byrde”
14 dage på højskole med humor, fællesskab og ekskursioner

UGE 1
JV:  Sjove sange
NW: Finurlige fortællinger
JO: Humor som filosofi og livsanskuelse

UGE 2
OJ:  Humor i musikken
LR:  Sprog for sjov
JJ:  Humør-værkstedet - Natur, leg og latter

TEMADAGE
Odin Teatret
Gantriis & Lidenlund

EKSKURSIONER
• Bølling Sø & Bølling Bryghus 
• Kongenshus Hede
• Klosterlund Museum
• Lemvig
• Bovbjerg Fyr
• Rammedige

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther 

23.03 - 05.04.22
2 UGER  6.550 KR.  

Den, der kun tager spøg for spøg - og alvoren alvorligt ….

Med dette 14-dagskursus afprøver vi en helt ny idé, hvor vi har et fælles tema for hele 
kurset. På kurset vil I møde alle højskolens lærere, der hver især vil give deres bidrag til 
undersøgelsen af, hvad humor er.

Enkelt sagt, så handler humor om at kunne opfatte noget som morsomt. Humoren 
har mange ansigter - fra falde-på-hale-komikken, over satiren og komedien til den 
underfundige, politiske og sproglegende humor, som vi møder hos Holberg, Storm P, 
Benny Andersen og mange andre. Vi møder humoren i litteraturens, teatrets og filmens 
verden, hvor man bruger humoren som kritisk kommentator. Humoren kan være 
underspillet eller overspillet, finurlig, absurd, overdrevet, refererende - men byder som 
oftest på et kærkomment grin. Vi kan lide at grine af os selv og andre, for når vi griner, så 
bliver afstanden ofte mindre mellem os. Som Viktor Borge sagde: ”Et smil er den korteste 
afstand mellem to personer”.

Der er lagt i kakkelovnen til et højskoleophold med masser af smil, latter og munterhed. Og 
selvfølgelig med masser af sang fra højskolesangbogen, dejlig mad og hyggeligt samvær.

Vel mødt!
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Fugletræk & fantastiske  
fuglelandskaber - i Nordvestjylland, 4-5 km/dag

Limfjord, litteratur og lækkerbisken 
- vi forkæler smagsløg og serverer fortællinger med vitaminer

Et kursus fyldt med forunderlige og fantastiske fortællinger 
om fugle og fuglenes landskaber - med ekskursioner rundt i 
Nordvestjylland. 

Der kræves ingen forudgående kendskaber til fugle, men en god 
fysisk form, da vi skal gå 4-5 km ud til lokaliteterne. 

Et højskolekursus sprængfyldt med naturoplevelser, fysisk 
aktivitet (vandreture 4-5 km), foredrag, fællesskab, sang og 
musik. 

Medbring fornuftigt tøj og gerne din egen gode kikkert. 
Højskolen råder over nogle kikkerter og et par teleskoper.

EKSKURSIONER
• Agger Tange
• Flade Sø
• Geddal Strandenge
• Klosterheden Plantage
• Vejlerne
• Bulbjerg Fuglefjeld
• Vestkysten
• Nissum Fjord

KURSUSLEDER  
Julietta Jensen

En uge med fantastiske fortællinger, enestående ekskursioner 
og kulinariske oplevelser. Vi skal høre, smage, synge og samtale 
om det hele.

Det er oplagt at kalde Venø for Limfjordens perle. Her findes 
østersopdræt - til glæde for ganen, men også til gavn for at 
bevare miljøet i det danske farvand. Vi bliver klogere på, hvad 
det vil sige at være håndsorteret og håndbanket. På Salling får vi 
Danmarks næstbedste Limfjordsudsigt og finder ud af, hvorfor 
Jeppe Aakjær rimer på Thises produkter.

Det og meget andet udfolder vi i højskolefællesskab i en uge 
med Limfjordens rige gaver i fokus: Sprog, fortællinger og 
lækkerier. 

EKSKURSIONER
• Gjellerodde
• Limfjordsøen Venø med besøg på Venø Seafood 
• Tuskær, Kulinarisk Kunst- og Kulturcenter 
• Salling & Jenle - Jeppe Aakjærs barndomsland og digterhjem 
• Vesterhavet & Thyborøn - Besøg på fiskeauktion og en høfde- 

og havspadseretur 

FOREDRAGSHOLDER
Lise Faurschou Hastrup, leder af Tuskær, Kulinarisk Kunst- og 
Kulturcenter

KURSUSLEDER  
Lise Rokkjær

06.04 - 12.04.22 
1 UGE  4.850 KR.

06.04 - 12.04.22
1 UGE  4.850 KR.

11A 11B

18 APRIL 



20.04 - 26.04.22
1 UGE  4.850 KR. 

20.04 - 26.04.22
1 UGE  4.850 KR.

Fugle i felten
- lokaliteter syd for Limfjorden

Så syng da, Danmark 
- højskolesangbogen, revy, film og noget af det nye

Fugle i felten - lokaliteter syd for Limfjorden

Gæs i tusindvis, svømme- og dykænder i deres flotteste 
farvepragt, de første vadefugle og de første sangere fra syden 
er nu kommet. På denne årstid har fuglene gjort stads af sig, de 
er nu i deres smukkeste og mest imponerende dragter. Jo, de 
vil tage godt imod os. Havørne, musvåger og måske en dværg- 
eller vandrefalk venter også spændt på trækket. Vi skal ud og 
have dem alle lukket ind i vores kikkerter. 

I Vestjylland har vi nogle af de bedste og smukkeste træk- og 
ynglelokaliteter i Danmark, og lige netop på denne årstid, er der 
allermest gang i den. Fugle fra syd skal have tanket op - enten til 
at blive på lokaliteten for at yngle eller for et godt pitstop inden 
en lang tur til Sibirien eller Svalbard. 

Medbring fornuftigt tøj og gerne din egen gode kikkert. 
Højskolen råder over nogle kikkerter og et par teleskoper.

EKSKURSIONER
• Skjern Enge & Veststadil Fjord
• Klosterheden Plantage
• Geddal Enge
• Veserne & Harboøre Tange

UNDERVISER
Kristian Tikjøb

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther

Sang er godt, og fællessang er fantastisk. Sang giver velvære og 
livsglæde. Sang åbner op for den gode historie. Sang har humor 
og humør. Sang giver et godt fællesskab, og fællessang er et 
godt selskab at være i!!

Derfor er ”Så syng da, Danmark” for dig, der ikke kan få nok af 
den gode fællessang, det gode fællesskab og vil risikere glæde 
og et godt grin.

Vi vil styrke sangtraditionen og øge opmærksomheden på, hvad 
det er, fællessangen kan, og hvad fællessangen gør ved os. Vi 
synger fra Højskolesangbogen, Filmsange, Viser, Revy krydret 
med dine ønsker og historier - og selvfølgelig skal vi også synge 
et par nye sange…

Mød også Talenter på Stribe, kom med på en tur til Jenle og 
glæd dig til et foredrag med Rosa fra Bagedysten. 

EKSKURSION
• Jebjerg, Salling & Jenle

ARRANGEMENT 
• Talenter på Stribe

FOREDRAGSHOLDERE
Rosa Kildahl, kendt fra ”Bagedysten”
Martin Merrild, tidl. Formand for Landbrug & Fødevarer

KURSUSLEDER  
Ole Jørgensen

12A 12B

19APRIL



”Du kære blide danske bæk” 
14 dage på højskole med valgfag, fællesskab og ekskursioner

VALGFAG 1
OJ:  Musical
NW: Baltiske filmstumper
LR: Fra gåtur til tankegang
JO: Keramik for begyndere 

VALGFAG 2
JJ:  Naturvandringer, 4-5 km
AH:  Find din fortælling
AC:  Pilates 
MC:  Akvarel for begyndere

TEMADAGE
Befrielsen
Martin A. Hansen 

EKSKURSIONER
• Vesterhavet
• Lemvig & Museet for Religiøs Kunst 
•  Lomborg & Ferring kirke
• Bølling Sø & Bølling Bryghus 
•  Kongenshus Hede
•  Klosterlund Museum

SKOLEKREDSTILBUD
Rabat til skolekredsmedlemmer 700 kr.
Skolekredsens generalforsamling er 
28. april 2022

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther 

27.04 - 10.05.22
2 UGER  6.750 KR. 

Velkommen til 2 ugers fantastisk højskole i det betagende Vestjylland, hvor højskolelivet 
er i fokus. Her er der lys, luft og fællesskab - og I har mulighed for at fordybe jer i vores 
vestjyske natur og kultur med et væld af oplevelser og spændende tilbud.

På kurset skal I vælge 2 af valgfagene nedenfor - 1 fra hver gruppe - og på den måde 
skræddersy jeres helt eget højskoleophold.

Derudover vil I også få foredrag, fælles ekskursioner, lækker mad, fællesskab og 
fællessang.

Vel mødt!
 

20 APRIL & MAJ
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11.05 - 17.05.22
1 UGE  4.950 KR.  

11.05 - 17.05.22
1 UGE  5.250 KR.

Forårsvandringer 
- over stok og sten, 12-16 km/dag

Øhop og magiske Mors 
- samt Livø og Venø

Vandreture i verdensklasse 

Vind i håret, skumsprøjt og pulsen op - ud at mærke årstidens 
vind og vejr på 5 enestående og meget forskellige vandreture, 
krydret med forunderlige og fantastiske fortællinger fra den 
danske natur. En buket af forrygende landskaber og natur i 
særklasse.  

En uges højskoleophold sprængfyldt med fællesskab, fysisk 
aktivitet, foredrag og sang. 

VANDRETURE
• Vestkysten - fra Ferring Sø til Bovbjerg Fyr og Fjaltring
• Venø
• Livø
• Nordmors
• Nationalpark Thy

ARRANGEMENT
• Spisning på Sevel Kro

KURSUSLEDER  
Julietta Jensen

Magien på Mors er til at få øje på. Her er fossiler, fra før nogen 
kan huske. Her er digtere med blikket rettet mod det, ingen 
andre ser. Vi dykker ned i Knud Sørensens  forfatterskab og 
oplever landskabet, ligesom digteren - der begyndte livet som 
landmåler men senere overgav sig til digtene og det fine sprog 
- gjorde.
 
Vi gæster den, på mange måder, unikke Limfjordsø Livø. 
Øen var engang kendt for at rumme en straffeanstalt, men 
i dag udmærker Livø sig ved at være helt sin egen - med 
en stædig insisteren på klimavenlighed og bæredygtighed. 
Vi får fortællingen om, hvordan man, som ø, kan blive helt 
selvforsynende.

På Venø er der plads til stor andægtighed i Danmarks mindste 
kirke. Vi skyller efter med champagne og østers høstet helt 
lokalt, når vi besøger Østerskongen Christian på Venø Seafood. 
Kom - syng, lyt, smag og oplev et unikt fællesskab.

EKSKURSIONER
• Vesterhavet & Strandingsmuseum St. George, Thorsminde
• Gjellerodde
• Mors
• Livø
• Venø

ARRANGEMENTER
• Besøg på Venø Seafood
• Spisning på Sevel Kro

KURSUSLEDER  
Lise Rokkjær

14A 14B

21MAJ 



MAJ 

Brumbasser & brumbiner 
- vi synger med rustne stemmer

Vikingernes Vestjylland 
- i vikingernes fodspor

18.05 - 24.05.22 
1 UGE  4.950 KR. 

18.05 - 24.05.22 
1 UGE  5.050 KR.  

For alle kan synge! 

For nogen kan det være grænseoverskridende at synge over 
for andre. Måske er du blevet bedt om at tie stille, når der skulle 
synges - andre har måske fået det ”onde blik”, når man bare lige 
ville synge med, fordi lysten var der. Uanset hvad, så kan det 
give et ”spark i maven”, der gør, at stemmen næsten slår knuder, 
når man forsøger at synge. Så er det nærliggende at tie stille, når 
der er sang og fællessang.  
 
Men! I denne uge blæser vi på, hvad ”andre siger”.

Vi synger med den stemme, vi har, og vi vil arbejde med enkelte 
teknikker, der kan hjælpe stemmen på vej. Vi arbejder med 
at styrke musklerne i hals og nakke, der giver god sang. Vi 
vil synge om kap med Vesterhavet - og gennem andre sjove 
øvelser, arbejder vi os mod en god og brugbar stemme til 
fællessangsbrug.

Har du lyst, har du mod, og vil du overbevise dig selv om, at ”jeg 
kan godt synge” -  så kom og vær med!

KURSUSLEDER  
Ole Jørgensen

Vikingetiden står for de fleste som en af de mest markante 
perioder i forhistorien. Vi kender alle sammen vikingerne fra film, 
tv og litteratur. Eller, det tror vi i hvert fald, vi gør. Men, hvem var 
vikingerne egentlig? Hvad er fup, og hvad er fakta? 

Tag med på en uge i vikingernes fodspor, når vi udforsker 
vikingernes Vestjylland igennem en række foredrag og 
ekskursioner. Vi skal både høre om, hvordan Vikingerne opstod 
som begreb og se på de vestjyske vikingers udnyttelse af deres 
omgivelser. Vi skal også undersøge, hvad Vikingetidens vestjyders 
forkærlighed for at udsmykke deres hjem med irsk, russisk og 
fransk kunsthåndværk mon har med 1000 år gammel storpolitik 
at gøre. 

Vi kigger også nærmere på nutidens vikinger, som de ser ud i 
rollespil, litteratur og i medierne. Og så skal vi naturligvis ud at 
opleve Vikingetidens Vestjylland på en række ekskursioner.

EKSKURSIONER
• Thy
• Mors
• Salling
• Bork Vikingehavn

KURSUSLEDER  
Astrid Skou Hansen

22 MAJ 
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På vej 
- Perspektiver på vejens glæder, max 3-4 km/dag

18.05 - 24.05.22
1 UGE  4.950 KR. 

”Når man bliver ved at gå, så går det nok”, skrev filosoffen Søren 
Kierkegaard, der gerne selv gik en gåtur om dagen.  

Dette kursus handler om at være på vej i mere end én forstand. 
Vi skal stifte bekendtskab med filosofiske, teologiske og 
eksistentielle perspektiver på vandringen og på oplevelsen af at 
være på vej og fare vild. Hvad har historiens filosoffer tænkt om 
gåturen, og hvad er tankerne bag en pilgrimsvandring? Det er 
nogle af de spørgsmål, vi skal beskæftige os med på kurset. Vi 
skal også selv ud at vandre i det vestjyske landskab (3-4 km). 

Medbring gerne godt fodtøj og lysten til at dele rejsen.

EKSKURSIONER
• Vesterhavet 
• Vandretur mellem Ferring og Trans Kirke
• Vandretur langs Planetstien, Lemvig
• Pilgrimsvandring ved Limfjorden

KURSUSLEDER  
Johanne Kirstine Buur Okkels

23

15C

Så syng da Danmark

Højskole og fællessang hører sammen. Når vi synger sammen, 
så trækker vi vejret sammen - og når vi hører det samme, så 
hører vi sammen. Dét er fællessangens kemi.

På skolen er der en række kurser, hvor vi fylder huset 
med højskolesang og fællessang. Hvad enten du er helt 
nybegynder og uøvet sanger - eller en rutineret korsanger - så 
er der noget for dine stemmelæber. I år laver vi også et kursus 
for ”brumbasser og brumbiner” - og et kursus med visesang. 

Hver uge fyldes SeniorHøjskolen igen og igen af alle de dejlige 
sange fra højskolesangbogen - og på flere kurser er sang og 
korsang i centrum - bl.a:

12B  -  ”Så syng da, Danmark”
15A  - ”Brumbasser og Brumbiner”
17A  - ”Viser & Visesang”
18A  -  ”Sommerkor med niveau”
23 - ”Sommergospel i Nørre Nissum”
26A  -  ”Smurte stemmelæber og gode ben”

SANG & MUSIK



Cykelkursus 
- hav, fjord og morænelandskab

Vild, vildere med natur 
- korte vandreture, 6-8 km/dag

25.05 - 31.05.22
1 UGE  5.150 KR. 

25.05 - 31.05.22
1 UGE  5.050 KR. 
 

En bid af Vestkystruten, 35 - 50 km/dag 

Vestkyst, Limfjordskyst og Klosterheden Plantage. Det er både 
stort og overvældende. En suveræn cykel-kulisse.   
 
Kom!  Vi tager en bid af alle tre. 

Vi starter med kørsel i bjerglandskab - i morænebakkerne ved 
Lemvig - hvor pulsen stiger på mere end en måde. Vi bliver fyldt 
af vejr, vind, højskolefællesskab og eftertænksomhed. Hver dag 
undervejs fortælles der om landskab, særegenhed og historien 
bag det hele. Fem dage med fem gode, lange distancer i terræn 
med grus, bakker og en frisk vestenvind. Medbring egen cykel  
- gerne elcykel med gode gear og brede dæk.

CYKELTURE
• Lemvig Havn og Lidenlund
• Klosterheden Plantage
• Nørre Vorupør til Thyborøn
• Thyborøn, Langerhuse, og Tørring
• Tørring, Lemvig og Nørre Nissum

ARRANGEMENT
• Spisning i skoven

KURSUSLEDER  
Lise Rokkjær

Er du glad for natur, glad for en frisk travetur og nysgerrig på 
verden? Så tag med på opdagelse i vidunderlige Vestjylland! Et 
højskolekursus spækket med dejlige naturoplevelser og korte 
vandreture i en perlerække af vild og voldsom natur - kombineret 
med besøg i det nye Nationalparkcenter i Thy og Lemvig 
Klimatorium. 

Kurset har fokus på en verden i evig forandring, natur og 
biodiversitet, løsninger og muligheder for en bedre fremtid. 

Kom med ud og tag pulsen på verden! 

EKSKURSIONER
• Lemvig Klimatorium                                                                                                                                    
• Klosterheden Plantage                                                                                        
• Nationalpark Thy & Nationalparkcentret                                                                                                                             
• Vestkysten, Høfde 42, Thyborøn                                                                                                                                    
• Stråsø Plantage, naturnationalpark

ARRANGEMENTER
• Spisning i skoven
• Sælsafari

KURSUSLEDER  
Julietta Jensen

24 MAJ
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Pilates 
- smidig, smuk og stærk

25.05 - 31.05.22
1 UGE  4.950 KR. 

På dette kursus skal vi gennem pilates, på skånsom vis, styrke 
og smidiggøre kroppen indefra og ud. Du vil få smurt de indre 
“tandhjul” - særligt i ryg, nakke og skuldre samt mave-, hofte- og
bækkenområdet. Men også resten af  kroppen vil blive forkælet 
og gennemarbejdet.

Vi skal træne pilates stående, liggende, på bold, med elastik, lille 
bold, stokke og meget mere. Og vi skal træne både ude, inde og 
i varmtvandsbassin samt på ture i skoven eller ved stranden.

Vi skal desuden vække kroppen med ”godmorgen” pilates og 
lave blide ”godnat” afspændinger. Friske hudens glød og glatte 
rynker med dejlig ansigtsyoga. Få glade fødder og smidige 
hænder. Lære at bruge vores vejrtrækning til at mindske smerte 
og få mere energi. Og så skal ”de små grå” udfordres med sjove 
koordinations-, reaktions- og huskeøvelser.

EKSKURSION
• Wellnesstur Kurbad Limfjorden

ARRANGEMENT
• Spisning i skoven

UNDERVISER
Anja Christensen, pilatesinstruktør

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther

25

16C

I kunst og kreative  
processer ses øjeblikket

På SeniorHøjskolen skal der være noget for både hånd, ånd og 
fødder. I værkstedet er der tid og rum til at udtrykke os ordløst 
i et kunstnerisk sprog. Aristoteles har sagt, at ”kunsten aldrig 
taler om, hvad det er - men det viser altid, hvad det skal være”. 
Det er sagt, at der ikke findes noget vigtigere end kunsten 
og kærligheden. ”Kunst er livsytringer”, sagde Asger Jorn, og 
måske havde han ret, fordi at være kunstnerisk skabende er at 
leve to gange. 

Kunsten og kunsthistorien rummer en fascinerende rejse i 
menneskets åndsliv og historie. Den er værd at beskæftige sig 
med, fordi den repræsenterer noget værdifuldt. Den kan vise 
os nye og overraskende vinkler på livet. På højskolen har vi 
kurser fyldt med kunstnerisk skaben, håndværk, kunsthistorie 
og kunstforståelse:

7B  -  ”Kirkekunst for øje, tanke og pensel”
9B  -  ”Det er skønt”
22B  -  ”Natursyn og grafisk tryk”
32A - ”Mit liv - mine erindringer”
33A  -  ”Det kreative værksted for begyndere”
36A -  ”Ølbrygning”

KREA, KUNST & KULTUR



Viser & visesang 
- når du vil synge en historie

Fest, flag og folkestyre 
- Grundloven til debat

01.06 - 07.06.22
1 UGE  5.050 KR. 

01.06 - 07.06.22
1 UGE  5.050 KR.  

Er du visesanger, troubadour, gårdsanger eller bare glad for at 
fremføre og synge viser - så inviterer vi indenfor til en uge på 
højskole, hvor vi synger for hinanden og sammen. 

Repertoiret vil blandt andet være folkeviser, revyviser eller 
måske en af Sigfred Pedersens eller John Mogensens viser. Men 
også dine egne viser kan blive en del af det fælles repertoire.

Vi vil sammen arbejde med fortolkning, akkompagnement og 
fremførelse af viser. Og der vil blive mulighed for at sysle med 
at skrive egne viser. Men vi skal også lytte til nogle af de store 
vise-fortolkere - og tale om, hvilke kunstneriske, musikalske 
og retoriske greb, de bruger. Kurset sluttes af med, at vi åbner 
højskolen og inviterer publikum ind til en viseeftermiddag. 

Husk, at medbringe dit instrument.

EKSKURSION
• Jeppe Aakjærs Jenle

ARRANGEMENT
• Koncert - ”Kald med Liva” med Kaaberbøl & Vinther

FOREDRAGSHOLDER
Ole Christensen, Visens Venner

UNDERVISERE
Martin Ravn & Jesper Vinther

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther

Grundlovsdag er picnic, dannebrog og taler. Det er sommer 
og sol. Glæd dig til et kursus, hvor vi både skal ud i det danske 
sommerland, nyde at vi er til og slippe samtaledemokratiet løs.  

Med foredrag, højskolesang og hyggeligt samvær sætter 
vi Grundloven til debat. Vores forfatning rækker langt ind i 
danskernes hverdag, og både corona og Trump har testet den 
gamle skrifts holdbarhed. Slår Grundloven stadig til, eller skal 
Rigets og Demokratiets fundament revideres efter 170 år? Hvad 
var tidens tanker, da Grundloven blev født? Skal rigsfællesskabet 
gentænkes, og hvad med Folketing og Regeringens funktion?

De, og mange flere spørgsmål, runder vi, når Grundloven er til 
debat mellem sang, skovtur og grundlovstaler.  Præcis tre år 
inde i valgperioden gør vi også status over dansk politik og de 
politiske varme kartofler, der ligger i gryden. Der kræves ingen 
forudsætninger. 

Kom, som I er!

EKSKURSION
• Nationalpark Thy & Lodbjerg Fyr

ARRANGEMENT
• Grundlovsdag med arrangementer

FOREDRAGSHOLDER
Rosa Lund, MF’er

KURSUSLEDER  
Niels Bjørn Wied

26  JUNI
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Ud i Oldtiden 
- fæstninger, forsvar og folkevolde

01.06 - 07.06.22
1 UGE  5.050 KR. 

Tag med ud i Oldtiden på dette ugekursus, hvor vi sammen 
udforsker de nordvestjyske fortidsminder og hører om områdets 
historie. Vi skal blandt andet høre om fæstninger, forsvar 
og folkevolde. Besøge Holstebro Museum og høre mere om 
begrebet ”Citizen Science”, hvor arkæologer og amatører 
arbejder sammen om at skaffe ny viden om fortiden - helt uden 
at sætte en skovl i jorden. Hvis vi er heldige, at et af de lokale 
museer har et spændende projekt, får vi også lejlighed til at 
besøge en arkæologisk udgravning.

Dette kursus falder sammen med Grundlovsdag. Søndagen 
byder derfor på et særligt program, hvor der arrangeres 
grundlovsmøde på højskolen med taler og sang.

EKSKURSIONER
• Holstebro Museum
• Rammedige
• Lyngsmose
• Nørre Vosborg
• Heltborg

ARRANGEMENT
• Grundlovsmøde

KURSUSLEDER  
Astrid Skou Hansen

27

17C

Intet menneske er en ø

”Alle gode bøger har det tilfælles, at de er mere sande, end de 
ville have været, hvis de var sket i virkeligheden. Når man har 
læst sådan en bog, føler man, at alt, som er sket før og efter 
den bog, tilhører én selv; det gode og det onde, ekstasen, 
angeren og sorgen, menneskene og stederne og hvordan 
vejret var”, har Ernest Hemingway sagt. 

Enhver roman, sangtekst eller film - ethvert digt eller maleri - 
rummer en hel verden og et helt liv. Når vi læser sammen, så 
ved vi, at vi ikke er alene. Når vi kigger poeten over skulderen, 
så møder vi både et menneske og os selv. 

På nogle kurser dykker vi sammen ned i litteraturen og 
poesien - og på andre kurser, er vi selv med til at skabe 
fortællingerne:

2B  - ”Fortæl dit liv”
6B  -  ”Film og stærke fortællinger”
30B  -  ”Hav & horisont”
32C  -  ”Poetiske efterårsdage”
38A  -  ”Efterårslitteratur”

LITTERATUR & FILOSOFI



08.06 - 14.06.22
1 UGE  5.050 KR.  

Sommerkor med niveau 
- en uge med teknik, korklang, sangteknik og scenisk fremførelse

Så skal der synges, svedes og arbejdes - men selvfølgelig skal 
der også grines, hygges og nydes.

Kor med niveau er for dig, der gerne vil gå mere i dybden med 
korarrangementerne, korklang og den gode teknik m.m. (3-4 
stemmigt korsang)

Derfor vil vi ugen igennem arbejde med diverse teknikker - lave 
sjove, mærkelige og spændende øvelser for at styrke stemmen, 
styre klangen og udvikle sangstemmen.

(Vi skal arbejde med teknikker fra Ian Adam, Bente Zaber 
og Anne Rosing - alle anerkendte og meget dygtige 
sangpædagoger).

Repertoiret er fra klassisk til det mere rytmiske med et drys af 
gode, danske sange (sange på engelsk kan forekomme).
Ugen afsluttes med en koncert i Thyborøn Kirke, hvor der 
lægges vægt på den sceniske fremførelse og den gode klang.
Ugen vil også byde på fællessang, foredrag samt morgenmad 
ved fjorden.

Kom og vær med til Kor-fest på et lækkert niveau.
Pianist Nicolai Majland medvirker.

ARRANGEMENT
• Swing & Chopin med Nicolai Majland 

KURSUSLEDER  
Ole Jørgensen

18A

DET GODE KØKKEN
 
 
På SeniorHøjskolen ser vi måltiderne som en del af det at 
være på højskole - derfor vil vi gerne gøre det til noget særligt. 
Vi laver alt fra dansk flæskesteg, fiskefrikadeller, vegetariske 
retter med inspiration fra Indien til krydret suppe med rødder 
i Marokko. Selv en klassisk rødgrød med fløde kan snige sig 
ind. Vi ønsker at inspirere og give jer lysten til at kaste jer 
over nye retter, når I kommer hjem.  Alle i køkkenet sætter sit 
eget præg på maden og her er plads til at prøve nye ting af. 
Vi elsker at lave maden fra bunden og eksperimentere med 
nye retter og give de gamle klassikere et pift. Hjemmebagt 
rugbrød, franskbrød, boller og kager er i højsædet sammen 
med hjemmesyltet grønt, marmelader, spændende salater, 
lækre grøntretter, langtidsstegt kød og frisk fisk fra Thyborøn. 

SÆRLIGE KOSTHENSYN 
Vi tilbyder speciel kost til jer med diabetes, laktoseintolerance, 
cøliaki samt vegetarer. Af hensyn til planlægningen skal vi 
gerne orienteres herom inden kursusstart. 

Ved særlige kosthensyn anbefaler vi jer at kontakte køkkenet 
før tilmelding (ved allergier og lignende, som kræver 
yderligere hensyn fra køkkenets side, skal der foreligge en 
lægeerklæring - og dette skal oplyses til højskolen senest i 
forbindelse med tilmelding).

God Appetit 
Hilsen køkkenet 

28 JUNI



18B - Gotland på kryds og tværs, 
vandreture og highlights, 10-16 km/dag 
v/Julietta Jensen
Kurset byder ind til længere vandreture i 
kuperet og ujævnt terræn, væk fra vej og sti 
- uanset vejr og vind. Der vil være stor fokus 
på landskaber og natur. 

18C - Gotland på kryds og tværs, 
kulturrundrejse og korte vandreture 4-5 
km/dag v/Lise Rokkjær
Kurset byder på korte vandreture i Gotlands 
skønne natur og oplevelser med fokus på øens 
mangfoldige kultur og seværdigheder. Tag med  
til Gotland og oplev en perlerække af Gotlands 
highlights, magisk natur og forunderlige 
landskaber. Turen spænder vidt; fra syd til 
nord, fra øst til vest, samt en sejltur ud til Store 
Karlsö. Vidtstrakte kyster, klapperstensstrande, 
meterhøje kalkrauker, fossiler, fugleliv og 
vilde orkideer i massevis. Vi skal udforske 
Hansestaden Visby med byrundtur, besøg i 
Fornsalen med store vikingeskatte, og trave 
en tur langs bymuren, der omkranser den 
gamle bykerne. Byen blev optaget på Unescos 
verdensarvsliste 1995. En mangfoldig buket af 
både natur- og kulturoplevelser.

EKSKURSIONER PÅ GOTLAND
• Hansestaden Visby, ringmuren, Fornsalen 

med vikingeskatte
• Kettelvik, Hysrygg, Hoburgen og 

Muskmyr mod syd

• Vämlingbo præstegård med fuglemaleren 
Lars Jonsson og Naturum

• Farö mod nord: klapperstensstrande og 
rauker ved Digerhuvud og Langhammars, 
samt Helgumannens fiskerläge

• Store Karlsø og Fröjel mod vest
• Närsholmen, Gålrum og Grogarnsberget 

på østsiden 

Forberedelseskursus til Gotland 8. - 13. 
juni 2022 for både 18B og 18C 
Vi starter i Nørre Nissum med et 
forberedelseskursus, hvor vi får lejlighed 
til at få skabt det fællesskab, der gør 
en højskolerejse til noget helt særligt.                                                                                                                     
Formålet med forberedelseskurset er, 
at vi lærer hinanden at kende, så vi 
føler os som et hold, når vi tager afsted.                                                                                               
Dernæst skal vi inspireres til gode 
rejseoplevelser med foredrag og film om 
Gotland; Gotlands natur og landskaber, 
historie, Vikingetid, kirke, religion og 
danskere på Gotland gennem tiden. Vi 
skal høre om moderne krimifortællinger fra 
Gotland, om mesterinstruktøren Bergmann 
og kunstneren Asger Jorn og fuglemaleren 
Lars Jonsson. Viden og indblik giver større 
udsyn og oplevelser, derfor er der foredrag 
om formiddagen på forberedelseskurset 
om Gotland. Om eftermiddagen tager vi 
ud og traver i vidunderlige Vestjylland ved 
hav og fjord. Et højskolekursus sprængfyldt 
med fysisk aktivitet og fællesskab. Natur-og 

kulturoplevelser, samvær, glæde og energi.
Begge rejsehold (18B og 18C) bor på Hemse 
Højskole. Vi kører sammen til Gotland og ud 
til destinationerne. Vi vil opleve rigtig meget 
sammen, men også forskellige ting, og der vil 
være et særskilt program for begge kurser. 

Den 13. juni rejser vi til Gotland. 

EKSKURSIONER PÅ 
FORBEREDELSESKURSET
• Gjellerodde, Limfjordslandet
• Vestkysten, Bovbjerg Fyr
• Klosterheden Plantage
• Nationalpark Thy

ENKELTVÆRELSESTILLÆG
1.000 kr.

TEKNISK REJSEARRANGØR
Venø Bussen

MIN ANTAL REJSEDELTAGERE 
20

MAX ANTAL REJSEDELTAGERE 
45 

KURSUS- OG REJSELEDERE  
Julietta Jensen & Lise Rokkjær

Højskolerejse til Gotland
Gotland på kryds og tværs 

08.06 - 13.06.22
FORBEREDELSESKURSUS - 6 DAGE 4.050 KR.

13.06 - 20.06.22   
GOTLAND, REJSEN - 8 DAGE 8.700 KR.

29JUNI
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”Se dig ud en sommerdag” 
14 dage på højskole med valgfag, fællesskab og ekskursioner

VALGFAG 1
MR:  1000 års musikhistorie
NW: Varme kartofler i politik
AH:  Naturens gaver
JO:  Tryk med akrylmaling (Gelliprinting)

VALGFAG 2
AG:  Danmark siden 1929
MR:  De nye sange
KS:  Ud i det blå, sommervandringer 4-6 km 

TEMADAG
Midsommer

EKSKURSIONER
• Spøttrup Borg 
•  Sahl Kirke & Skive Gl. Kirke
•  Lodbjerg Kirke og Fyr
•  Doverodde

ARRANGEMENT
• Koncert med Nicolai Majland Trio

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther 

15.06 - 28.06.22  
2 UGER  6.950 KR.  

Velkommen til 2 ugers fantastisk højskole i det betagende Vestjylland, hvor højskolelivet 
er i fokus. Her er der lys, luft og fællesskab - og I har mulighed for at fordybe jer i vores 
vestjyske natur og kultur med et væld af oplevelser og spændende tilbud.

På kurset skal I vælge 2 af valgfagene nedenfor - 1 fra hver gruppe - og på den måde 
skræddersy jeres helt eget højskoleophold.

Derudover vil I også få foredrag, fælles ekskursioner, lækker mad, fællesskab og 
fællessang.

Vel mødt!

30 JUNI
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Plantesafari 
- de vilde planter fra jord til bord, til kunst og kosmetik

Op og ned langs Vestkysten 
- Vestkysten er altid spændende

29.06 - 05.07.22  
1 UGE  5.050 KR. 

29.06 - 05.07.22 
1 UGE  5.150 KR. 

Tag med på plantesafari i den vestjyske natur. Den vilde natur er 
kommet på mode og er blevet inviteret indenfor i mange haver. 
Måske har du hørt udtryk som ”vild med vilje”, ”hjemmehørende 
arter” og ”biodiversitet”. Men hvad betyder det egentlig? 

På dette ugekursus bliver du introduceret for de vilde planter 
og deres levesteder. Igennem en række foredrag og gåture 
i naturen udforsker vi plantelivet i det nordvestjyske. Vi skal 
lære at bruge en planteapp og genkende nogle af de vigtigste 
nøglearter i de forskellige naturtyper, vi besøger. Og vi bliver 
introduceret til forskellige kreative måder at bruge naturens 
planter til kunst, håndarbejde og kosmetik.

EKSKURSIONER
• Vesterhavet og Limfjorden
• Hjerl Hede
• Spøttrup
• Hornvarefabrikken
• Klosterheden Plantage 

KURSUSLEDER  
Astrid Skou Hansen

Steder, der fortæller om et barsk liv. Natur, der er forunderlig og 
foranderlig. Mennesker, formet af alt det, der omgiver dem. 

Alt dette er tema for et ugekursus, hvor vi ikke vil slide 
buksebagen men skal ud at se og opleve.

Vi skal på 3 heldagsture, hvor Thy, Tangen med Thyborøn og 
endelig Thorsminde og Vedersø bliver temaerne.

I Thy vil vi besøge Nørre Vorupør med det nye 
Nationalparkcenter Thy, der fortæller om landet, egnen og havet. 
Videre til Lodbjerg og endelig slutte af med Vestervig kirke.

På Tangen starter vi med Kystcentret i Thyborøn, derfra videre til 
Flyvholm redningsstation og afslutning ved Bovbjerg fyr.

På den sidste tur skal vi først på Strandingsmuseum St. George 
i Thorsminde, derfra Vedersø Præstegaard og endelig slutter vi i 
Vedersø Kirke

Men det er ikke det hele. Et højskoleophold er også fællesskab 
på ture, ved måltider med skolens gode mad, til morgensang og 
aftenforedrag og selvfølgelig med de andre kursister.

EKSKURSIONER
• Nationalpark Thy
• Lodbjerg Kirke og Fyr
• Hanstholm & Nørre Vorupør
• Vesterhavet & Thyborøn
• Vedersø Præstegård & Kirke
• Strandingsmuseum St. George, Thorsminde
• Hornvarefabrikken

KURSUSLEDER  
Asger Gyldenkærne
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Strejftog langs hav & fjord 
- Vestjylland er vidunderlig

Der er hele tiden nyt at opleve. Naturen og historien er kædet 
sammen og fortæller en historie om et liv, der ikke altid har 
været enkelt og let. På kurset vil vi, dels gennem ekskursioner 
og dels gennem foredrag, blive præsenteret for egnen og dens 
historie samt opleve Nordvestjylland med egne øjne.

Der bliver 3 ture. En til nærområdet omkring Lemvig med besøg 
på Museet for Religiøs Kunst, besøg på Klimatoriet og endelig 
Gjellerodde med Lem Vig om styrbord.

Anden tur bliver op og ned ad Tangen med besøg i Thyborøn, 
Flyvholm Redningsstation og Bovbjerg Fyr.

På den tredje tur bliver det Sahl Kirke med det gyldne alter, 
Spøttrup Middelalderborg og Skive Gamle Kirke med dens 
overdådige kalkmalerier.

Og ved siden af dette: Højskoleforedrag, fællessang og samvær 
med andre kursister.

EKSKURSIONER
• Lemvig, Klimatoriet & Gjellerodde
• Thyborøn & Harboøre
• Flyvholm og Bovbjerg Fyr
• Hornvarefabrikken
• Spøttrup Borg, Sahl Kirke og Skive Gamle Kirke

KURSUSLEDER  
Asger Gyldenkærne

06.07 - 12.07.22 
1 UGE  5.150 KR.

Vandreture i Sommerlandet 
- over stok og sten, 12-16 km/dag

06.07 - 12.07.22  
1 UGE  5.150 KR. 

Vind i håret, skumsprøjt og pulsen op - ud at mærke det danske 
sommervejr på 5 udsøgte vandreture i en vild og storslået natur. 
En vild og mangfoldig buket af smukke vandreture ved hav og 
fjord, i åbne vidder, i bakker og bølger og i skovens dybe stille 
ro. Unikke landskaber, naturoplevelser og naturglæde - godt for 
krop og sind. Vandreture krydret med fortællinger fra egnen - 
om folk, flora og fauna. 

En uges højskoleophold sprængfyldt med fællesskab, fysisk 
aktivitet, foredrag og sang. 

VANDRETURE
• Limfjordslandet ved Nissum Bredning
• Nationalpark Thy - Lyngby, Lodbjerg Fyr og Agger Tange
• Strandingsmuseum St. George, Thorsminde & Husby 

Klitplantage
• Flynder Sø og Hjelm Hede
• Fur

KURSUSLEDER  
Julietta Jensen
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Natursyn & grafisk tryk
- Tryk med akrylmaling (gelliprinting)

13.07 - 19.07.22  
1 UGE  4.950 KR. 

Naturen har altid været kilde til kunstnerisk inspiration med sine 
vilde dyr, landskabets svungne former og de fine mønstre, man 
kan finde i f.eks. linjerne i en muslingeskal eller i et sneglehus. 

På dette kursus vil vi lave flerfarvede tryk med akrylmaling med 
den teknik, der hedder gelliprinting. Vi skal valse akrylmaling på 
den bløde gelliplate og lave aftryk på papir. Vi vil eksperimentere 
med at bruge blade, græs, stempler og skabeloner for at danne 
spændende former og mønstre i vores tryk. Vi lader os inspirere 
af naturmotiver fra kunsthistorien og af de ting, som vi selv finder i 
naturen. 

Kurset henvender sig både til begyndere og til jer, der søger ny 
inspiration. Vi stiller materialer til rådighed - men for de af jer, der i 
forvejen har en gummirulle og en gelliplate, kan det være en fordel, 
at I tager det med og får erfaring med at bruge jeres eget udstyr. 
Medbring gerne arbejdstøj eller et forklæde, da akrylmaling er 
svært at få af tøjet. I kommer hjem med en række unikke tryk og 
papirer, der kan bruges som billeder, kort, bogbindingspapir mm. 

Vel mødt til en højskoleuge med natur, kreativitet, fællesskab og 
refleksion.

EKSKURSIONER
• Vandretur med smukke natursyn (3-4 km.)
• Vesterhavet

KURSUSLEDER  
Johanne Kirstine Buur Okkels

Limfjordsøerne ligger som smukke perler på en snor. Alle helt 
specielle steder med hver sit særkende og sin historie 
- vi skal på ø-visit!

Særlig er Salling - Jeppe Aakjær var den første, der skrev om 
landskabet. Et unikt landskab, der også betyder alverden for 
kunstmaler Henrik Scheel Andersen. Vi besøger Galleri 2132 og 
får fortællingen om, hvordan landskabsmaleri og poesi går hånd 
i hånd.

Fur er fantastisk, med fossiler og flotte molerskrænter - og vi 
kører hele øen rundt guidet af en blind mand. Han viser os det, 
vi ikke selv får øje på.

På Venø er der plads til stor andægtighed i Danmarks mindste 
kirke. Vi skyller efter med champagne og østers høstet helt 
lokalt, når vi besøger Østerskongen Christian på Venø Seafood. 
Kom med og oplev det hele i fællesskab på højskolevis med 
morgensamlinger, foredrag, fællessang og fællesskab.

EKSKURSIONER
• Vesterhavet 
• Venø 
• Fur 
• Salling & Jenle, Jeppe Aakjærs digterhjem
• Fru Pedersens Have

KURSUSLEDER  
Lise Rokkjær
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Øhop og særlige Salling 
- Venø, Fur og Vesterhavet

13.07 - 19.07.22
1 UGE  5.250 KR. 
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Sommergospel i Nørre Nissum 
- harmoniske, energiske og swingende rytmer

Gospel er glæde, energi, latter og harmoni - det er befriende, 
livsbekræftende og det bedste fællesskab… og så er ugen fyldt 
med god musik! 

Kom og oplev suset ved at synge sammen med mange, og lad 
dig rive med af de fede rytmer.

I løbet af ugen vil vi smage på forskellige stilarter inden 
for gospelgenren - vi vil dog lægge vægt på den klassiske 
og traditionelle gospelstil - spirituals m.m. i energiske og 
harmoniske arrangementer.

Vi vil arbejde med at få det til at swinge - og sætte fokus på 
dynamik, klang, intensitet og, ikke mindst, frigørelse i sangen
Alle kan deltage - både den erfarne korsanger og dig, som aldrig 
har sunget i kor før, men altid har haft lyst - det er nemlig lysten, 
der driver værket her.

Kurset krydres med højskoleforedrag og højskolesang.
Ugen afslutter med en GOSPELKONCERT i Struer kirke (åben 
for alle)

EKSKURSION
• Vesterhavet & Tuskær Kulinarisk Kunst- og kulturcenter

ARRANGEMENT
• Koncert, Duo Con Amore

FOREDRAGSHOLDER
Jens Anderson-Ingstrup, musikpædagog - kendt fra ”Lyden af 
Liv”

KURSUSLEDER  
Ole Jørgensen

20.07 - 26.07.22
1 UGE  5.150 KR.

34 JULI 
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Livet leves forlæns
På en række kurser kigger vi tilbage i danmarkshistorien og 
verdenshistorien, for selvom livet leves forlæns, så forstås 
det baglæns. Sammen med historikeren, arkæologen og 
samfundsmanden udforsker vi sammen fortiden for at forstå 
nutiden - og måske spå om fremtiden. 

Lige udenfor højskolen ser vi spor efter oldtidsmennesker, 
vikinger, munke, bønder, præster og herremænd. På flere 
kurser ser vi på, hvor og hvordan man har levet gennem 
skiftende tider og perioder - og området omkring højskolen er 
fyldt med spændende ”Danmarkshistorie på vestjysk”.

”I krige er sandheden det første offer”, siger et kendt citat fra 
500 år f.Kr. Vi må altid blive ved med at vende, udforske og 
forstå fortiden - og på den måde få indblik i de hændelser, som 
har formet os til de mennesker, som vi er i dag. Det gør vi på 
en stribe af kurser - bl.a:

6C  -  ”Mægtige Rusland”
15B  -  ”Vikingernes Vestjylland”
17C  -  ”Ud i oldtiden”
25B  -  ”Fra istid til industrikvarter”
27B  -  ”Harald Blåtand og Ringborgenes Land”
35B  - ”Den Kolde Krig” 
35C - ”Danmarkshistorie - på vestjysk”

SAMFUND & HISTORIE



Bakkers og Bølgers Land
14 dage på højskole med oplevelser, fællesskab og ekskursioner

27.07 - 09.08.22 
2 UGER  7.250 KR.  

Det er sommer, det er sol, og det er klassisk højskole med en blandet buket af foredrag, 
ekskursioner og koncerter. 

Vi vil bevæge os ud i landet og stifte bekendtskab med både det vilde hav, den vilde 
natur og den spændende kultur, som landsdelen er så rig på. Der vil blive plads til både 
fordybelse, fællessang og farverige foredrag om blandt andet kaffe, ukrudt, haven og 
landskabsmaleriet. Vi vil bruge en hel dag til Højskolesangs-maraton, hvor vi vil komme 
godt igennem både nye og gamle sange i højskolesangbogen.

Sommerhøjskolen byder på hele 6 heldagsekskursioner, hvor vi tager madpakke og 
kaffe med ud i sommerlandet og bl.a. besøger Jesperhus Blomsterpark, Stråsø Plantage, 
Klosterheden Plantage og Vesterhavet. Desuden skal vi på Holstebro Museum, besøge 
bryghus, mejeri, kaffehus og kirker.

Og så er der naturligvis al det andet, som højskole også er: Morgensamlinger, lækker 
mad, fællessang og fællesskab.

VI SKAL BLANDT ANDET BESØGE
• Stråsø Plantage, naturnationalpark
• Hedekaffe
• Tømmerby & Bedsted kirker
• Thorsminde
• Vesterhavet
• Fur & Fur Bryghus
• Holstebro Kunstmuseum
• Klosterheden Plantage
• Jesperhus Blomsterpark
Og meget meget mere...

ARRANGEMENTER
• Koncert Jazz ’n’ Nielsen
• Koncert Swingtime

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther
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Fra istid til industrikvarter 
- vestjyske landskaber i 10.000 år

Hver generation og tidsalder afsætter et aftryk på 
omgivelserne. 

Det landskab, vi i dag færdes i, er derfor resultatet af mange 
tusinde års menneskelig aktivitet. I denne uge skal vi rundt i 
det vestjyske landskab og se på nogle af de mange aftryk, som 
fortidens beboere har afsat; Vi kigger både på store monumenter, 
undseelige markskel og meget andet, som tilsammen udgør de 
fysiske spor efter landskabets historie. Igennem foredrag lærer vi 
at ”læse” historien i et landskab - både ved at kigge på de fysiske 
efterladenskaber, og ved hjælp af historiske kort, stednavne og 
andre hjælpemidler. 

Målet er, at vi efter kurset har fået redskaberne til at få øje på 
historien i vores omgivelser og se dem i et nyt lys.

EKSKURSIONER
• Holstebro Museum
• Rammedige
• Kilen
• Vinderup
• Sahl

KURSUSLEDER  
Astrid Skou Hansen

10.08 - 16.08.22 
1 UGE  5.150 KR. 

Hav, fjord og øer 
- Fur, Livø & Jegindø

10.08 - 16.08.22
1 UGE  5.250 KR. 

Danmark dejligst - hvor er det mon? 

Vi har alle et bud på vores foretrukne lille plet på 
Danmarkskortet. Der er bare så meget mere at se og opleve - af 
det dejlige Danmark. I al beskedenhed synes vi, at vores del i 
nordvest med hav og fjorden med sine øer er en perle - som vi 
glad og gerne viser frem! 

Kurset byder på oplevelser på 3 øer i fjorden: 
Fur, Livø og Jegindø - alle med deres specielle landskab og 
kultur krydret med foredrag og sang!  

EKSKURSIONER
• Livø
• Løgstør
• Bovbjerg
• Harboøre
• Fur
• Jegindø
• Thyholm
• Bjørndahl Kalkgrav

UNDERVISER
Martin Ravn Jensen, tidl. højskolelærer

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther

36

25A 25B

AUGUST



El-cykel Mors rundt
- Limfjordens største ø - vi cykler hele vejen, 35-50 km/dag 

Mors - ”Øen bag havet” - ligger midt i den blanke Limfjord, smukt 
placeret, og på sin vis oplever vi hele Jylland i lille målestok. Vi 
cykler hele vejen rundt på ”Solskinsruten” ad de små, snoede veje 
i landskabet, der nu og da er stærkt kuperede. Derfor er det en 
god ide at køre turen på elcykel. 

Overalt på Mors finder vi spor af tidligere slægter i form af 
oldtidsgrave og voldsteder, og i de massive molerskrænter ligger 
60 millioner års historie. Vi bestiger Hanklit og øens højeste punkt 
Salgjerhøj og nyder storslået udsigt.

På turene er der fortælling om det hele - landskab, kultur og 
historie. Vi nyder naturen, fjorden er hele tiden tæt på, og der er 
højskolesamvær både ude og inde.

CYKELTURE
• Lemvig - by - havn og strandengen ved Gjellerodde
• Hanklit - Mors Molermuseum - Feggeklit og Ejerslev Havn
• Nykøbing Mors - Østerstrand - Dueholm Kloster
• Agerø - Øster Jølby - Det Ottekantede Forsamlingshus
• Vildsundbroen - Skyum Bjerge

KURSUSLEDER  
Lise Rokkjær

17.08 - 23.08.22 
1 UGE  5.250 KR.

Smurte stemmelæber og gode ben 
- fællessang og vandreture, 3-5 km 

17.08 - 23.08.22
1 UGE  5.150 KR. 
 

Syng, syng, syng og vær glad - gå ud og gå en tur. Fællessang og 
frisk luft. Hvis man nu sætter disse to ting sammen, så er der et godt 
grundlag for en helt vidunderlig uge. Ugen igennem vil der være 
fællessang, og vi skal ud i naturen og gå ture.

Fællessangen er alt fra Højskolesangbogen til revy over danske 
viser og et par nye - hovedsageligt skal vi dog synge sange, vi 
kender så godt, og vi skal synge for fuld udblæsning i det bedste 
fællesskab. Der vil blive plads til gode historier og foredrag.

På vore vandreture vil vi besøge Nørre Nissum Kirke, Limfjorden, 
Vesterhavet, ”gå i kloster” m.m. Gåturene vil IKKE være 
anstrengende, men dog i skiftende terræn - vi skal nyde naturen 
og den friske luft. Længden er ca. 3-5 km.

Er det lige noget for dig, så tag de gode ben med dig, så smører 
vi stemmelæberne sammen.

EKSKURSIONER
• Hjertestien i Nørre Nissum
• Gjellerodde
• Lemvig
• Gudum & Klostermølle
• Jens Søndergaards Museum

KURSUSLEDER  
Ole Jørgensen

26B26A
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Harald Blåtand og ringborgenes land 
- vikingernes Limfjord

Oplev Vikingernes mægtige kulturarv rundt om den smukke 
Limfjord. Rundt om fjorden har Harald Blåtand og vikingerne 
efterladt spektakulære vidnesbyrd om deres liv og samtid. 
Harald Blåtands to ringborge ved Fyrkat og Aggersborg er 
nomineret til UNESCOs verdensarvsliste. Det gigantiske 
gravkompleks ved Lindholm Høje rummer over 700 grave og 
stensætninger. 

Med ekskursioner, museumsbesøg og spændende foredrag 
kommer vi helt tæt på vikingernes liv, tro og den arv, vi har 
med os i både fortidslevn og moderne kultur. I løbet af ugen 
skal vi også høre nogle af de overleverede sagn og fortællinger 
fra sagnkongernes tid og smage på vikingernes drik. Det hele 
serveres i hyggelige højskolerammer med sang, samvær og 
gode samtaler. 

EKSKURSIONER
• Aggersborg
• Lindholm Høje
• Vikingemuseet Fyrkat
• Mønsted Kalkgruber

ARRANGEMENT
• Mjød- og ølsmagning

KURSUSLEDER  
Niels Bjørn Wied

24.08 - 30.08.22
1 UGE  5.150 KR.

Natur og nysgerrig på verden 
- korte vandreture 6-8 km/dag

24.08 - 30.08.22
1 UGE  5.150 KR. 
 

Er du glad for natur, glad for en frisk travetur og nysgerrig på 
verden? Så tag med på opdagelse i vidunderlige Vestjylland! 
Et højskolekursus spækket med dejlige naturoplevelser og korte 
vandreture i en perlerække af vild og voldsom natur, kombineret 
med besøg på Østerild Prøvevindmøllestation og Lemvig 
Klimatorium. 

Kurset har fokus på en verden i evig forandring, natur og 
biodiversitet, løsninger og muligheder for en bedre fremtid. 
Kom med ud og tag pulsen på verden! 

EKSKURSIONER
• Stråsø Plantage, naturnationalpark 
• Lemvig Klimatorium
• Klosterheden Plantage
• Nationalpark Thy
• Østerild Prøvevindmøllestation
• Vestkysten & Høfde 42

ARRANGEMENT
• Sælsafari

KURSUSLEDER  
Julietta Jensen
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”Over lyse vange” 
14 dage på højskole med valgfag, fællesskab og ekskursioner

31.08 - 13.09.22 
2 UGER  6.750 KR.

Velkommen til 2 ugers fantastisk højskole i det betagende Vestjylland, hvor højskolelivet er 
i fokus.

Her er der lys, luft og fællesskab - og I har mulighed for at fordybe jer i vores vestjyske 
natur og kultur med et væld af oplevelser og spændende tilbud.

På kurset skal I vælge 2 af valgfagene nedenfor - 1 fra hver gruppe - og på den måde 
skræddersy jeres helt eget højskoleophold.

Derudover vil I også få foredrag, fælles ekskursioner, lækker mad, fællesskab og fællessang.

Vel mødt!

VALGFAG 1
JV: Vi synger to-stemmigt
AH: Sysler & samtale
MG: Franske litterære godbidder og  

 filosofiske smuler
JO: Keramik for begyndere

VALGFAG 2
LR: Fra gåtur til tankegang
JJ: Svampe og natur
NW: Varme kartofler i politik
KP: Erindringsværksted 

TEMADAG
Humor  i historien

EKSKURSIONER
•  Vestkysten
•  Thyborøn 
•  Sneglehuset
•  Hygum Kunstmuseum
•  Kabbel Hovedgård
•  Nørre Vosborg
•  Ulfborg Plantage

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther 

39AUGUST & SEPTEMBER
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Efterårsvandringer 
- over stok og sten, 12-16 km/dag

14.09 - 20.09.22
1 UGE  5.050 KR. 

Bølgeskvulp, bævere og brølende brunsthjorte 
  
Vind i håret, skumsprøjt og pulsen op - ud at mærke efteråret 
på 5 udsøgte vandreture i en vild og storslået natur. En vild og 
mangfoldig buket af smukke vandreture ved hav og fjord, i åbne 
vidder, i bakker og bølger og i skovens dybe stille ro. Unikke 
landskaber, naturoplevelser og naturglæde - godt for krop og 
sind. Vandreture krydret med fortællinger fra egnen - om folk, 
flora og fauna. 

En uges højskoleophold sprængfyldt med fællesskab, fysisk 
aktivitet, foredrag og sang.

VANDRETURE
• Bakkers og bølgers land ved Limfjordens bred
• Klosterheden Plantage
• Stråsø Plantage, naturnationalpark
• Vind Hede, ulvenes land
• Doverodde & Ydby hede
• Vestkysten, Thorsminde & Husby Klitplantage
• Strandingsmuseum St. George, Thorsminde

ARRANGEMENT
• Spisning i skoven

KURSUSLEDER  
Julietta Jensen

29A

HJEMLIG HYGGE 
SeniorHøjskolen består af en række bygninger, der rummer 
skolen og værelserne. Årets gang kan følges tæt på - ved en 
gåtur i parken og videre rundt om søen, ved et kig ud af vin-
duet eller på de korte spadsereture fra skolebygningen til væ-
relsesfløjene. Det giver et frisk pust i ansigtet og ilt til hjernen. 
Og skulle det regne, er der paraplyer til låns, så I kan komme 
tørskoet fra undervisning og samvær til en pause på værelset. 

VI HAR 4 TYPER VÆRELSER: 
Dobbelt værelse med eget bad og toilet og egen indgang. 
Enkeltværelser med eget bad og 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. I vil være 2-3 om bad/toilet.

Alle værelser er røgfrie, og der må ryges i ”Smøgen” samt 
udenfor. 

VESTJYSK VELVÆRE 
Efter undervisningstid kan I tage en svømmetur i det 29 grader 
varme indendørs bassin, nyde en kop kaffe i ”Æ Hawwstow” 
eller et godt glas vin i Cafeen. Der er mange hyggekroge, 
blomster i vaserne og smil på læberne.

Udenfor er der en stor park. Her kan dagens første spadsere-
tur tages, med et smut ned forbi søen og blomsterengen. Man 
kan også slå et smut ud på Hjertestien og få et par kilometer i 
benene, hvis man ønsker det. Senere på dagen kan der tages 
et slag petangue eller tændes bål. Det er let at finde en bænk 
eller en siddeplads, så når tanker skal tænkes til ende og pul-
sen på plads, er det blot at sætte sig for en stund.

40 SEPTEMBER



Så syng da, Danmark 
- højskolesangbogen for fuld udblæsning

Højskolesangbogen er fyldt med lækkerier - og dem skal vi da ha’ 
pakket ud for fuld udblæsning!
Den byder på en masse forskellige temaer, og vi vil dykke ned 
i nogle af dem - og selvom vi ikke kan nå dem alle (601 sange), 
så vil vi forsøge at smage på en masse fra den ene ende til den 
anden.

Fra Liv og Tro til Kærlighed og Fædreland over Sprog, Ånd og 
Fællesskabet.

151 nye sange har fundet vej til sangbogen, dem skal vi også 
synge nogle af - og snakke om stilen, teksten og melodien. Er det 
en god sang? Holder den? Hvad kan den?

Vi vil styrke sangtraditionen og øge opmærksomheden på, hvad 
det er fællessangen kan, og hvad fællessangen gør ved os. Derfor 
skal vi også synge en masse af de gode, kendte sange fra bogen.
Vi får også besøg af Martin Merrild, der vil fortælle sin historie 
krydret med en masse sange fra Højskolesangbogen.

Så kom og gi’ den fuld udblæsning, hvis du ikke kan få nok af den 
gode fællessang og fællesskab.

EKSKURSION
• Klosterheden Plantage

ARRANGEMENT
• Spisning i skoven

FOREDRAGSHOLDER
Martin Merrild, tidl. Formand for Landbrug & Fødevarer

KURSUSLEDER  
Ole Jørgensen

14.09 - 20.09.22 
1 UGE  4.850 KR.

29B
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SANGE TIL LIVET
I 2020 fik vi en ny højskolesangbog. I højskolesangbogen er 
der sange, der afspejler hele livet, og der er sange til enhver 
lejlighed.

I forordet til sangbogen står et citat af Jens Rosendal 
(nummer 481), der indfanger sangens livskraft: ”Synger om 
hvad livet vil hver dag vi er til stede”. Sangene er en kilde 
til både dannelse og personlig indsigt, og de kan hjælpe 
os med at perspektivere og nuancere menneskelivet midt i 
højskolefællesskabet.

På SeniorHøjskolen synger vi hver dag efter 
højskolesangbogen, så sangen klinger gennem den 50 år 
gamle højskole.



Naturens spisekammer 
- smagen af Vestjylland

Hav & horisont 
- en uges fordybelse i vores forhold til havet

21.09 - 27.09.22 
1 UGE  4.850 KR.  

21.09 - 27.09.22 
1 UGE  4.850 KR.  

Lige siden de første rensdyrjægere kom til Vestjylland efter 
sidste istid, har vi mennesker brugt den vestjyske natur som 
spisekammer. 

I denne uge skal vi udforske naturens spisekammer! På 
ekskursioner til Thy og Lemvig skal vi både besøge en række 
lokale virksomheder og smage på vestjyske specialiteter. Vi skal 
opleve den lokale natur og sanke urter til en lille dram, eller en 
olie, der kan sætte krydderi på efterårets madretter. 

Igennem ugens foredrag får vi et indblik i fortidens spise- og 
drikkevarer og et eksempel på, hvordan nutidens iværksættere 
udnytter naturens spisekammer. 

Vi slutter ugen af med smagsprøver på lokale drikkevarer. 

Vel mødt til en uge i naturens og madens tegn.

EKSKURSIONER
• Nationalpark Thy
• Fjordhaverne i Lemvig

KURSUSLEDER  
Astrid Skou Hansen

”… når vi er borte fra havet, føler vi, at noget af vor egen sjæl tørrer i 
os, forsvinder som en opskyllet gople i det tørre sand.” Sådan skrev 
Karen Blixen i 1934, og vi er mange, der kan genkende glæden og 
roen ved at skue ud over havet. 

Dette kursus handler om menneskets forhold til hav og vand 
- som natur, som ressource, som myte, som symbol og som 
poetisk inspiration. Vi kommer vidt omkring i løbet af ugens 
foredrag, hvor vi sætter kursen forbi de gamle grækeres 
forhold til havet, Bibelens syndflod og dåbsritual, vikingernes 
sejlads samt udvalgte kunstmalere. Vi vil også overveje, hvilke 
udfordringer med havene, vi står overfor i dag. Vi tager på 
ekskursion og besøger bl.a. Fjordhaverne og Vesterhavet. 

Vel mødt til en uge, hvor vi minder hinanden om, at horisonten 
er bred.

EKSKURSIONER
• Vesterhavet 
• Jens Søndergaards Museum 
• Lem Kirke
• Lihme Kirke
• Fjordhaverne i Lemvig 

ARRANGEMENT
• Koncert med Blæsten - Erik Bertelsens digte i nye, musikalske 

klæder

KURSUSLEDER  
Johanne Kirstine Buur Okkels

42

30A 30B

SEPTEMBER



43SEPTEMBER

Slesvig 2022 
- de danske spor i fortid og nutid
 

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 2022, 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 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, besøger Hedeby og 
Dannevirke.

Vi kommer omkring en gammel frisergård 
i Ejdersted, hvor vi smager egnens 
specialiteter. Vi skal til Rendsborg og sejler 
derfra på Kielerkanalen til Kiel. 

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. 

TEKNISK REJSEARRANGØR 
Venø Bussen

ENKELTVÆRELSESTILLÆG
300 kr.

MIN ANTAL REJSEDELTAGERE 
20

MAX ANTAL REJSEDELTAGERE 
40

KURSUS- OG REJSELEDER 
Asger Gyldenkærne

21.09 - 26.09.22 
FORBEREDELSESKURSUS - 6 DAGE 4.050 KR
 

26.09 - 30.09.22
SLESVIG, REJSEN - 5 DAGE 6.250 KR
 

REJSE
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Fra gåtur til tankegang 
- vi går med eftertænksomhed, 3-5 km/dag

Vild, vildere, vidunderlige Vestjylland 
- korte vandreture, 8-10 km/dag 

28.09 - 04.10.22  
1 UGE  5.050 KR. 

28.09 - 04.10.22  
1 UGE  5.050 KR.

Kom med på et højskolekursus, hvor vi hylder lysten til at gå og 
til at opleve gennem kroppen og sanserne. Vi vil hver dag gå en 
kort eller lidt længere tur inspireret af vandringsmanden og de 
historiske fodture. 

Gennem vandringen kommer vi ned i tempo og lader kroppen 
bestemme farten, får frisk luft, mere luft - måske et nyt 
åndedrag! Vi vil begive os ud i naturen og opleve landskabet, 
men også besøge udvalgte steder, der giver vitaminer til 
tankerne. Vi vil opleve, at gangens rytme åbner for både 
erindringer, refleksion og samtale.

Kurset er tilrettelagt, så vi i højskolefællesskab veksler mellem 
foredrag, oplæg, sang og musik samt gode ture ud, hvor vi 
udforsker flere og nye sider af vandringens vilde og mangfoldige 
verden.

EKSKURSIONER
• Klosterheden Plantage
• Lemvig med by, kirke, museum og morænelandskab
• Stadil Fjord, Hindø & Huset Tind
• Gjellerodde & Gjeller Sø
• Nørre Vosborg
• Stråsø Plantage, naturnationalpark

ARRANGEMENT
• Spisning i skoven

KURSUSLEDER  
Lise Rokkjær

Bølgeskvulp, bævere og brølende brunsthjorte             
                                                                                               
Her får du vind i håret, skumsprøjt og en mangfoldig buket af 
smukke og varierede vandreture i en vild og voldsom natur. 
Turene krydres med forunderlige fortællinger fra det mindste 
kryb og kravl til det rene ”pip”. Vi skal på sporet af bæverne i 
Klosterheden Plantage og opleve kronhjortens brunstbrøl med 
spisning i skoven samt besøge ”ulveland” i Stråsø Plantage.

Kurset har også fokus på Vestkysten med besøg på 
Strandingsmuseum St. George, Thorsminde.

Et kursus sprængfyldt med fysisk aktivitet, natur- og 
kulturoplevelser, foredrag, sang og musik.

EKSKURSIONER
• Klosterheden Plantage                                                                                                                      
• Bakkers og Bølgers Land i Nørre Nissum ved Limfjordens bred                                                                                                                                     
• Nationalpark Thy - på kanten af Danmarks største vildmark                                                                                   
• Vestkysten
• Strandingsmuseum St. George, Thorsminde                                                                                                                     
• Stråsø Plantage, naturnationalpark

ARRANGEMENT
• Spisning i skoven

KURSUSLEDER  
Julietta Jensen

44

31A 31B

SEPTEMBER & OKTOBER



Mit liv 
- mine erindringer

Borge & herregårde
- Vestjylland i rigdom & magt

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

05.10 - 11.10.22
1 UGE  4.850 KR. 

05.10 - 11.10.22 
1 UGE  5.050 KR. 
 

05.10 - 11.10.22
1 UGE  4.850 KR. 

Når I skriver jeres erindringer, sætter I 
et spor. Når I skriver jeres erindringer, 
genoplever I jeres liv. Når I skriver jeres 
erindringer, får I muligheden for at 
komme overens med det, der var svært.

Der findes mange flere gode grunde 
til at skrive sine erindringer, og det er 
en fantastisk givende proces. På dette 
kursus får I muligheden for at komme i 
gang. Vi lægger grundlaget ved at tale 
om, hvem vi skriver for og hvordan. Vi 
hører eksempler på andres erindringer. Vi 
taler om prioriteringer og om, hvordan vi 
skriver en læseværdig tekst. Vigtigst af alt 
går vi i gang med at skrive fortællingen 
om vores liv.

I må meget gerne medbringe billeder, 
ting, breve, etc. som I mener, har 
betydning for jeres historie.

EKSKURSION
• En køretur ud i Danmarkshistorien

UNDERVISER
Kim Jacobus Paulsen, museumsinspektør

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther 

Gamle bygninger og anlæg kan fortælle 
uendeligt meget om vores forfædres liv. 

Gravhøje, borge, voldanlæg, kirker, slotte 
og herregårde - det er fortællingen om 
ufred og fællesskab, rigdom og magt, 
undertrykkelse og udnyttelse. 

Det er den fortælling, vi sammen 
udforsker igennem foredrag og ture. 
Vi skal blandt andet besøge Nørre 
Vosborg, Lyngsmose-fæstningen, 
Rammedige og Spøttrup.

EKSKURSIONER
• Nørre Vosborg
• Lyngsmose-fæstningen
• Rammedige
• Spøttrup borg
• Gudum Kirke
• Sahl Kirke

KURSUSLEDER  
Astrid Skou Hansen

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

KURSUSLEDER  
Niels Bjørn Wied

45

32A 32B 32C

OKTOBER



Det vestjyske fugleparadis 
- i kunst og ekskursioner

Vestjylland rummer nogle af Danmarks vigtigste fuglelokaliteter, 
hvor flere hundredetusinder af fugle i foråret og efteråret 
tanker op på vej frem eller tilbage til yngleområderne i Nord. 
Ligeledes er der masser af fugle, der har de samme lokaliteter 
som yngleområder. Fuglene var de første til at tage landskabet i 
brug, siden kom mennesket. Det har givet et fællesskab, fugl og 
menneske imellem, men også rigtig meget, som absolut ikke er i 
fuglenes favør. Det er problematikker, vi vil se nærmere på.
 
Mange af de lokaliteter, vi skal besøge, er en del af Geopark 
Vestjylland. En Geopark er en klassifikation, som UNESCO 
giver til områder af særlig betydning i forhold til geologi, natur 
og kultur. Der vil også være et stort fokus på kunstnere, som 
har haft fugle som omdrejningspunkt - især kunstnere, som har 
taget udgangspunkt i fuglelivet i Vestjylland.

Medbring fornuftigt tøj og gerne din egen gode kikkert. 
Højskolen råder over nogle kikkerter og et par teleskoper.

EKSKURSIONER
• Geddal Enge
• Veststadil Fjord
• Skjern Enge & Filsø
• Klosterheden Plantage
• Harboøre Tange

UNDERVISER
Kristian Tikjøb, tidl. højskolelærer 

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther

12.10 - 18.10.22  
1 UGE  4.850 KR. 
 Det kreative værksted for begyndere

- raku, akryl og portrættegning

12.10 - 18.10.22  
1 UGE  4.850 KR. 

Har du lyst til at prøve kræfter med at male og tegne samt 
modellere i raku? Kurset er for begyndere. På en uge vil du stifte 
bekendtskab med vidt forskellige teknikker, og du vil få mulighed 
for at undersøge, om de er noget for dig eller ej.

I værkstedet vil vi i akryl øve os på at male landskaber og tale 
om blandt andet farver, perspektiv og maleteknikker. 

I portrættegning arbejder vi med at få styr på proportionerne i 
et ansigt samt, ikke mindst, at fange de særlige karaktertræk i et 
ansigt. Det siges, at man først rigtigt har set et ansigt, når man 
har tegnet det. 

Raku er en særlig måde at brænde keramik på. Vi vil lave små 
figurer og skåle og arbejde med at dekorere og glasere dem. 
Udendørs forglødes de, og siden reduceres de under savsmuld.

Vi skal også på ekskursion til Jens Søndergaards Museum 
tæt ved Bovbjerg Fyr. Her skal vi se på Jens Søndergaards 
malerier og tale om kunst og kunstforståelse. Udover at se på 
Jens Søndergaards ekspressionistiske tolkninger af havet og 
naturen, skal vi også selv ud og opleve og blive inspireret af den 
storslåede natur omkring Bovbjerg Fyr.

Kurset byder naturligvis på alt det bedste fra højskolelivet: 
Morgensamlinger, foredrag, fællessang og forrygende mad fra 
højskolens gode køkken.

EKSKURSION
• Vesterhavet, Bovbjerg og Jens Søndergaards Museum

UNDERVISERE
Mette Kølbæk Christensen, kunstner
Britt Fage, kunstner

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther

33A 33B

46 OKTOBER



Tro, tvivl og eksistens 
- en uge med store spørgsmål, sang og fællesskab 

Det vilde i vest 
- sjove, skæve og vilde tiltag i den vestjyske egn 

19.10 - 25.10.22 
1 UGE  4.850 KR. 

19.10 - 25.10.22  
1 UGE  4.850 KR. 

”den Troende ligger bestandigt paa Dybet, har 70.000 Favne Vand 
under sig.” Sådan skrev filosoffen Søren Kierkegaard, for han 
gjorde sig mange tanker omkring troens og tvivlens betydning i et 
menneskeliv. 

På dette kursus beskæftiger vi os med tro, tvivl og eksistens. 
Vi tager udgangspunkt i litteratur, billedkunst, sange og 
udflugtsmål, der har relevans for emnet. Hvordan så det religiøse 
verdensbillede ud i Middelalderen? Er der en teologi i H.C. 
Andersens forfatterskab? Hvad troede digteren Thøger Larsen 
på? Vi skal på ekskursion i det vestjyske landskab og høre om de 
lokale forfædres trospraksis. Vi skal bruge både øjne og ører, når 
vi studerer religiøs symbolik i billedkunst og lytter os ind i den 
historiske sammenhæng mellem kristendom og musik. 

Kurset er for alle, der interesserer sig for spørgsmål omkring tro 
- hvad enten man betragter sig selv som kristen, ateist, buddhist, 
humanist, naturalist, tvivler eller noget helt andet. Vel mødt til en 
uge med store spørgsmål, sang, fællesskab og højt til loftet.

EKSKURSIONER
• Troens landskab - lokale gravhøje og kirker
• Lemvig Museum, Thøger Larsens hjem og Vesterhavet
• Museet for Religiøs Kunst

FOREDRAGSHOLDER
Jørgen Kjærgaard, kirkehistoriker 

KURSUSLEDER  
Johanne Kirstine Buur Okkels

En uge med højskolen på ture ud i landskabet, hvor vi sætter 
fokus på det, der i sin tid skabte landet, og det, der kendetegner 
og former egnens historie i dag.

Den storslåede og barske natur, kulturhistorien fra fortid og i 
dag, livet, som det var, og er - her, hvor lyset og de åbne vidder 
sætter dagsordenen. 

I foredrag og ekskursioner møder vi markante stemmer med 
noget på hjertet og får indblik i, at der skam er mening med den 
vestjyske vildskab

EKSKURSIONER
• Farsø, Johannes V. og Thit Jensen Museum 
• Østerild og Frøstrup, Testcenter for vindenergi
• Kirsten Kjærs Museum
• Klimatorium og Planetstien i Lemvig
• Huset Tind

FOREDRAGSHOLDER
Bjarne Hansen, miljøaktivist

KURSUSLEDER  
Lise Rokkjær

34B34A

47OKTOBER



Den vågnede drage 
- riget i midten og Xi’s Kina

Den Kolde Krig 
- da verden holdt vejret

26.10 - 01.11.22
1 UGE  4.850 KR.  

26.10 - 01.11.22
1 UGE  4.850 KR.  

Kina er i det 21. århundrede igen blevet ’Riget i Midten’. Siden 
Deng Xiaopings reformer har Kina været et økonomisk mirakel. 
Men hvad gemmer der sig under overfladen? Det finder vi ud af, 
når vi dykker ned i den kinesiske historie, kultur og mentalitet. 
Vi ser også nærmere på den moderne politiske virkelighed og 
det stormagtspil, der udspiller sig mellem Kina, naboerne og 
Vesten. Vi bliver både klogere på Kinas geopolitiske ambitioner, 
og hvordan livet er - post corona. I løbet af ugen runder vi også 
kinesisk samtidskunst og situationen i Hong Kong, Taiwan mm. 

Med foredrag, debat og hyggelig højskolestemning fordyber vi 
os i Kina, Riget i Midten.

EKSKURSION
• Vesterhavet
• Nationalpark Thy
• Lodbjerg Fyr

FOREDRAGSHOLDER
Mette Thunø, lektor ved Aarhus Universitet

KURSUSLEDER  
Niels Bjørn Wied

Da 2. Verdenskrig var ovre, åndede verden lettet op. Men 
det varede kort. Verden viste sig ikke at være den samme. 
Flere stærke magter var afløst af to, og verden blev delt 
op i Øst og Vest. Fredelig sameksistens blev et kapløb, og 
Verden blev tvunget til at vælge side. Krig blev det ikke til, 
men Verden blev mere usikker, og rundt om så vi de såkaldte 
”stedfortræderkrige”, hvor man mere end anede, hvem der 
stod bag. Også herhjemme rustede vi os, efter at vi for første 
gang - siden Napoleonskrigene - havde valgt side med vores 
Natomedlemskab.  Overalt indrettede vi os på, at krigen kunne 
komme.

Heldigvis kom det aldrig så vidt og med Murens fald, kunne vi 
ånde lettede op, men hvor længe? Disse temaer vil vi følge op 
på under kurset, men samtidig bliver det også højskole med 
samvær, sang og fællesskab. Og velsmagende forkælelse fra 
vores dygtige køkken.

EKSKURSION 
Vi satser på, at det store nye koldkrigsmuseum - REGAN Vest 
museum er åbnet. Bunkeren er Danmarks bedst bevarede 
atomsikrede kold-krigsbunker - skjult 60 meter under en 
kridtbakke i Rold Skov, Nordjylland.

KURSUSLEDER  
Asger Gyldenkærne

48 OKTOBER & NOVEMBER
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Danmarkshistorie  
- på vestjysk

26.10 - 01.11.22
1 UGE  4.850 KR. 

Historien fortælles som regel fra magtens centrum. Igennem 
århundreder har det betydet, at Danmarkshistorien er blevet 
fortalt med udgangspunkt i købstæder, slotte, klostre og 
herregårde. Men langt størsteparten af befolkningen har levet 
helt andre liv, end dem, der udspillede sig her.

I denne uge tager vi en tur rundt i Danmarkshistorien, som 
den ser ud, når den fortælles fra Vestjylland. Vi skal høre om 
fæstebønderne, studedriverne, kartoffeltyskerne og ikke mindst 
kvinderne. Hvad har større og mindre omvæltninger i den store 
verden betydet for deres liv? Og hvordan har de selv bidraget til 
historiens gang? 

Kort sagt: Vi skal lære Danmarkshistorie på vestjysk.

EKSKURSIONER
• Lemvig Museum
• Lemvig Havn
• Strandingsmuseum St. George
• Frederiks Kirke
• Kongenshus Hede

KURSUSLEDER  
Astrid Skou Hansen
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35C

Der er lys, luft og 
fællesskab til alle

Højskole er kombinationen af lys, luft og fællesskab. Vi ønsker 
at kaste lys over livet - og vi har brug for ny og frisk ilt til hjerne 
og hjerte. Det giver energi og overskud til dagen i morgen.
Vi vil gerne holde os i bevægelse - både åndeligt og fysisk.

Derfor har vi en række kurser, hvor vi skal ud at gå eller cykle 
for at opleve den vestjyske bakkede natur og spændende 
kultur på tæt hold. På nogle kurser går vi 4-5 kilometer om 
dagen og på andre 12-16 kilometer. 

På SeniorHøjskolen er vi nysgerrige på naturen. Vi kan lide 
at gå med tankegang, have efterårsvandringer, lave Øhop og 
være let på tå - og måske byde op til en svingom - se bl.a.:

7A  -  ”Livskraft, latter og let på tå”
15C  -  ”På vej”
16A  - ”Cykelkursus”
21B - ”Vandreture i Sommerlandet”
25A  -  ”Hav, fjord og øer”
31A - ”Fra gåtur til tankegang”

NATUR & BEVÆGELSE

OKTOBER & NOVEMBER



Ølbrygning 
- når livsoplysning handler om humle, byg, malt & mennesker

Der har været brygget øl i mere end 10.000 år. De første 
spor af ølbrygning i Norden stammer fra bronzealderen og 
Egtvedpigen, som havde en krukke med spor af hvedeøl med 
sig i graven. Øllets kulturhistorie handler om steder, øltyper og 
gæring - men også om mennesker med passion for at lave godt 
øl. I dag er udvalget af øl større end nogensinde - og specialøl 
og vin kæmper om pladsen på middagsbordet.

På kurset vil vi i fællesskab dykke ned i øllets kulturhistorie, 
blive klogere på bryggeprocesser samt besøge et stort og et 
lille bryggeri - og vi vil brygge vores egen øl, hvor vi er med i 
hele processen. Og så vil vi dyrke højskolelivet med fællessang, 
foredrag og fællesskab. 

Alle kursister vil få en portion øl eftersendt. Max antal deltagere: 20

EKSKURSIONER
• Klosterheden Plantage
• Nationalpark Thy 
• Thisted Bryghus

ARRANGEMENTER
• Jazzkoncert ”Swingtime” med Kaaberbøl & Vinther
• Brygdag hos Nr. Nissum Håndbryg
• Ølsmagning

UNDERVISERE 
Kristian Tikjøb & Jesper Vinther

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther

02.11 - 08.11.22  
1 UGE  4.850 KR.

36A

Efterårshøjskole 
- solstrejf, løvfald og lange skygger

02.11 - 08.11.22  
1 UGE  4.650 KR. 

Med efterårets ro, tid til fordybelse og tid til samtale, er det også 
højskoletid.
 
Vi byder på en uge med spændende foredrag både med aktuelle 
som historiske emner, hvor der bliver lejlighed til at møde 
skolens nye lærere. Og så skal vi ikke snydes for ture rundt i det 
pragtfulde vest- og nordjyske landskab. Blandt andet indgår 
en tur til Kongenshus Hede, Hald Hovedgård mm. Kongenshus 
spiller en stor rolle i historien med hedens opdyrkning og 
kartoffeltyskerne.
 
Og mere end det: Tid til Højskolesangbogen med fællessang 
både ved morgensang og ved aftenforedrag, men også i løbet af 
dagen. Faktisk bruger vi den tit og ofte.
 
Tid til samvær & samtaler og tid til at stifte bekendtskab med 
højskolens fantastiske køkken. Kort sagt en uge med indhold og 
inspiration til vinteren, der ligger foran os.

EKSKURSION
• Kongenshus Hede, Hald Hovedgård, Dollerup & Kølvrå

ARRANGEMENT
• Jazzkoncert ”Swingtime” med Kaaberbøl & Vinther

FOREDRAGSHOLDER
Søren Larsen, frivillig redningsmand ved Kystredningstjenesten

KURSUSLEDER  
Asger Gyldenkærne

36B

50 NOVEMBER



Livskraft, latter og let på tå 
- i bevægelse hele livet, vandreture 5-7 km/dag

Verdens politiske tilstand 
- i pandemiens skygge

09.11 - 15.11.22  
1 UGE  4.650 KR.

09.11 - 15.11.22  
1 UGE  4.650 KR.

Vind i håret, skumsprøjt og pulsen op - ud at mærke årstidens 
vind og vejr på 5 enestående og meget forskellige vandreture, 
krydret med forunderlige og fantastiske fortællinger fra den 
danske natur. En mangfoldig buket af forrygende landskaber og 
natur i særklasse. Kurset henvender sig til dig, der har svært ved 
at sidde stille alt for længe ad gangen. 

Vi byder ind til foredrag, sang, dans og musik samt 
naturvandringer ved hav og klit. Giv slip, og giv dig selv lov til 
bevægelse i både krop og sind. 

Et højskolekursus til inspiration og glæde. 

Kom, som du er!

EKSKURSIONER
• Gjellerodde
• Kilen
• Nationalpark Thy
• Klosterheden Plantage
• Vestkysten

ARRANGEMENT
• Thy Folklore - folkedans, sang og musik

KURSUSLEDER  
Julietta Jensen

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

KURSUSLEDER  
Niels Bjørn Wied

37A 37B

51NOVEMBER



Efterårslitteratur 
- Mor og moderskab i litteraturen

Moderskabet er et grundlæggende menneskeligt tema - alle 
har en mor! Moren er vores vej ind i verden. Hun er forbundet 
med vores sociale og kulturelle ophav – og hvad enten hun 
er nærværende eller fraværende, bærer vi vores mor med 
os hele livet. De eksistentielle og psykologiske forbindelser, 
mellem moren og det voksne barn, er omdrejningspunktet 
for flere store værker i billedkunst og litteratur.  Men moderen 
er også moderkroppen, det biologiske udgangspunkt for alt 
menneskeliv - frugtbarheden.

Litteraturkurset dykker ned i fortid og nutid og stiller skarpt på 
moderfiguren. Hvad betyder samfund, kultur og strømninger 
for ”mor” og moderskabet?  Kom med på en højskoleuge, 
hvor diskussioner omkring dannelse, det at være menneske, 
kulturens og menneskets gensidige påvirkning, er i centrum. 
Det hele i højskolens rammer, der byder på masser af samvær, 
sang, forundring og fortræffelig forplejning.

Vi vil nyde:
”Vinterbørn” Dea Trie Mørch 1976, ”Mor - en historie om 
blodet” Maja Lucas 2016, ”Mit arbejde” Olga Ravn 2020 samt 
”Mærkedage” Jens Smærup Sørensen 2007

EKSKURSION
• Lidenlundtur til Lemvig - med havnen og Hotel Lidenlund

ARRANGEMENT
• ”Grønne fortællinger om mennesker og Moder Jord” ved Anna 

Grethe Bech, fortæller og Helle Bøjlesen, sanger og musiker

KURSUSLEDER  
Lise Rokkjær

16.11 - 22.11.22  
1 UGE  4.650 KR. 

38A

Kor på kanten
- danske sange, musicals og evergreens 

16.11 - 22.11.22
1 UGE  4.650 KR. 

Har du lyst til at synge?
Har du lyst til at være en del af det energiske, sprudlende kor?
Et anderledes fællesskab, hvor der er plads til alle?
Har du lyst til at få inspiration og energi ned i rygsækken?

Vi synger danske sange, musicals og evergreens - der vil blive 
præsenteret noget helt nyt - men også nye arrangementer af 
sange, vi kender så godt!

Energi, humør, smil og fællesskab er noget af det, der vil 
kendetegne dette kursus.

Vi vil også arbejde med at ”nå ud over scenekanten” og levere 
sangene med overbevisning, energi og den gode klang.
Der er ingen musikalske krav for at deltage - (nodekendskab 
er intet krav) - blot et kreativt, åbent sind til at fordybe sig i 
musikken - lysten skal drive (kor)-værket.

Kurset byder også på foredrag, ekskursion og fællessang.

EKSKURSION
• Lidenlundtur til Lemvig - med havnen og Hotel Lidenlund

ARRANGEMENT
• ”Grønne fortællinger om mennesker og Moder Jord” ved Anna 

Grethe Bech, fortæller og Helle Bøjlesen, sanger og musiker

KURSUSLEDER  
Ole Jørgensen

38B

52 NOVEMBER



”Stille hjerte, sol går ned” 
14 dage på højskole med valgfag, fællesskab og ekskursioner

23.11 - 06.12.22
2 UGER  6.350 KR. 

14 dage på højskole med valgfag, fællesskab og ekskursioner  
Velkommen til 2 ugers fantastisk højskole i det betagende Vestjylland, hvor højskolelivet 
er i fokus. Her er der lys, luft og fællesskab - og I har mulighed for at fordybe jer i vores 
vestjyske natur og kultur med et væld af oplevelser og spændende tilbud.

På kurset skal I vælge 2 af valgfagene nedenfor - 1 fra hver gruppe - og på den måde 
skræddersy jeres helt eget højskoleophold.

Derudover vil I også få foredrag, fælles ekskursioner, lækker mad, fællesskab og 
fællessang.

Vel mødt!

VALGFAG 1
LR:  God bog - skøn film
AH:  Vikingernes Vestjylland
NW: Rusland for begyndere
JO: Keramik for begyndere

VALGFAG 2
JJ: Naturvandringer, 4-5 km
JV: Julens sange på nye og gamle 
 måder
AC: Pilates
KP: Erindringsværksted

TEMADAG
Olsen Banden i Jylland 

EKSKURSIONER
• Lemvig & Lemvig Museum 
•  Bovbjerg Fyr 
•  Jens Søndergaards Museum
•  Nationalpark Thy
•  Lodbjerg Fyr
•  Agger og De sorte huse 

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther 
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Vi er mennesker midt i  
en foranderlig verden

Kernen i en højskoles virke er livsoplysning, folkelig oplysning 
og demokratisk dannelse. Vi er alle medborgere i en global 
verden - og har brug for både indsigt og udsyn for at kunne 
deltage i et samfund med frihed og folkestyre.

Højskole er samtale og samvær om at være nysgerrig på en 
verden i forandring. Men det er også samtale om eksistentielle 
spørgsmål, om natursyn, om tro, folketro og overtro. Her kan 
vi få hjælp af filosoffer og eksistenstænkere som Grundtvig, 
Kierkegaard og Løgstrup, som kan hjælpe os med at forstå, 
hvad det indebærer at være menneske og komme til selv i 
fællesskabet med andre mennesker.

På en række kurser vil vi samles om politiske, 
samfundsmæssige, filosofiske og eksistentielle spørgsmål:

6A  -  ”Tro, folketro og overtro”
8B  -  ”Europa ved et vadested”
17B  -  ”Fest, flag og folkestyre”
34A  -  ”Tro, tvivl og eksistens”
37B  -  ”Verdens politiske tilstand”

SAMFUND & HISTORIE



Se kursus 40

Nu tændes tusind julelys 
- Jul og Nytår på SeniorHøjskolen

21.12.22 - 03.01.23 
2 UGER  8.950 KR.

Julen er for rigtig mange mennesker en tid med plads til både 
fællesskab og fordybelse. En tid til hygge, sang og den gode 
mad. Men også til ro og eftertanke.

Nytåret er tiden, hvor vi tænker på det, der kommer og allermest 
gør det med afsæt i tanker om det, der er gået. Derfor er julen og 
nytåret også en god tid at tilbringe på højskole.

Vi sætter pris på alle de traditioner, der omkranser tiden. 
Der bliver tid til julegudstjeneste, julemiddag og julesang, 
Dronningens nytårstale, fyrværkeri mm.

Samtidig laver vi god højskole med inspiration gennem foredrag, 
samtaler, musik, kunst, litteratur, historie og fortællinger. Og 
selvfølgelig gennem ekskursioner ud i den smukke og barske 
vestjyske natur.

KURSUSLEDER  
Jesper Vinther 

Jul på  
SeniorHøjskolen  
 
 Se kursus 40

21.12 - 27.12.22 
1 UGE 6.950 KR. 
 

40 40A

40B

Nytår på 
SeniorHøjskolen 

 
 

28.12.22 - 03.01.23 
1 UGE 6.950 KR.
 

55JUL & NYTÅR



SKOLENS 
UNDERVISERE

SKOLENS FASTE PERSONALE

FRA VENSTRE:
Jesper Vinther, forstander
Julietta Jensen, højskolelærer
Finn Jensen, pedel
Anja Christensen, kontorassistent
Lotte Wille, kok
Hanne Eriksen, køkkenassistent
Karina Jørgensen, forretningsfører
Astrid Skou Hansen, højskolelærer
Mai Bohnsen, køkkenleder
Lise Rokkjær, højskolelærer
Johanne Kirstine Buur Okkels, højskolelærer
Niels Bjørn Wied, højskolelærer
Pia Jensen, oldfrue
Ole Jørgensen, højskolelærer
Asger Gyldenkærne, højskolelærer

Bibi Poulsen, køkkenassistent
Susse Chapman, sekretær & PR

Desuden
Sofie Lisbygd Østergaard, 
rengøringsassistent

FASTE LÆRERE

AG: Asger Gyldenkærne

AH: Astrid Skou Hansen

JJ:  Julietta Jensen

JO:  Johanne Kirstine Buur Okkels

JV:  Jesper Vinther

LR:  Lise Rokkjær

NW: Niels Bjørn Wied

OJ:  Ole Jørgensen

GÆSTELÆRERE

AC:  Anja Christensen

BF:  Britt Fage

ES:  Eva Schmidt

GB:  Gitte Bitsch
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MC:  Mette Kølbæk Christensen

MG:  Marianne Gyldenkærne

MR:  Martin Ravn

NR:  Niels Rahbech

SA:  Søren Astrup

SM:  Stig Møller
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GB:  Gitte Bitsch

GM:  Gitte Mouritzen

IB:  Ivar Brændgaard

JH:  Jens Hedevang

KP:  Kim Jacobus Paulsen

KS:  Knud Sørensen

KT:  Kristian Tikjøb

MC:  Mette Kølbæk Christensen

MG:  Marianne Gyldenkærne

MR:  Martin Ravn

NR:  Niels Rahbech

SA:  Søren Astrup

SM:  Stig Møller

OM SENIORHØJSKOLEN
På SeniorHøjskolen gør vi os umage for at give aktive og nysgerrige 
kursister et spændende og klassisk højskoleophold med masser af 
faglighed, fordybelse, fællesskab og fællessang.

Mødet om maden og måltiderne er en vigtig del af 
højskoleoplevelsen. Morgen, middag og aften serverer køkkenet 
sund mad, der både smager godt og ser godt ud. Det meste er 
hjemmelavet, hjemmebagt og hjemmesyltet. Ofte kommer der 
klassiske retter på bordet, som har fået et spændende og nyt pift. 
Jo, man spiser godt på SeniorHøjskolen. 

Den vestjyske natur er helt i særklasse og byder på det vilde 
Vesterhav, Klosterheden Plantage med kronvildt og rådyr, 
Møllesøen med bævere, Harboøre Tange med klitter, strandenge 
og lavvandede søer og masser af fugle. Man kan vandre, cykle 
eller tage bilen og finde den ene storslåede udsigt efter den anden. 

Man bor godt på SeniorHøjskolen. Hos os har langt de fleste 
værelser eget bad og toilet, og alle, der ønsker det, kan få 
enkeltværelse. 

Der er mange parkeringspladser på skolen, men kommer I med 
toget til Struer, så sørger vi for gratis bustransport fra og til Struer 
station. 

SENIORHØJSKOLENS SKOLEKREDS 
Skolekredsen er med til at udvikle SeniorHøjskolen. Den har 
flertal i højskolens bestyrelse og er derfor en vigtig stemme i 
SeniorHøjskolens liv og virke. For 200 kroner pr. husstand kan 
man blive medlem af Skolekredsen. Medlemskabet giver rabat 
på op til 2 udvalgte kurser om året. Skolekredsen mødes ofte 
på 14-dagskurset i april, der i 2022 ligger i perioden 27. april - 
10. maj 2022. Her afholdes det årlige skolekredsmøde 28. april 
2022, hvor medlemmer har stemmeret. På dette kursus får 
skolekredsmedlemmer en rabat på 700 kroner. 

DET MED SMÅT
•  Der er depositum på alle kurser på 500 kr. (på jule-nytårskurset 

er det 1.000 kr. og på rejsekurserne 2.000 kr.), som betales ved 
eller straks efter tilmelding. Depositum følger kurset og mistes 
ved afbud. 

• Der er et tillæg på enkeltværelse på 600 kr. Enkeltværelserne 
ligger parvis med fælles indgang og med eget badeværelse. 

• Derudover har skolen flere lejligheder og rækkehuse i grundplan, 
hvor det er muligt at bo med delt bad/toilet, og derved opnå en rabat. 

•  Kommer I flere sammen på højskole og vil gerne dele bad/toilet? 
Så kan vi tilbyde jer plads i vores rækkehuse. Er I tre eller fire 
sammen om et rækkehus, kan I opnå en rabat på kursusprisen 
på 300 kr. pr. person. 

• I lejlighederne kan I bo på enkeltværelse med delt bad/toilet 
og derved spare enkeltværelsestillægget på 600 kr. I er tre, der 
deles om samme bad/toilet. 

•  Både rækkehuse og lejligheder har 2 enkeltværelser, 1 
dobbeltværelse, opholdsrum og delt bad/toilet. 

• På højskolen kan man betale med mobilepay, dankort og kontanter. 
• Der kan være en merudgift på cirka 250 kr. i forbindelse med 

valgfag. Den betaler I, når I er på kurset. 
• Køkkenet tilbyder særlig kost til jer med diabetes, 

laktoseintolerance, cøliaki samt til vegetarer. Ved særlige 
kosthensyn anbefaler vi at kontakte køkkenet før tilmelding 
(ved allergier og lignende, som kræver yderligere hensyn fra 
køkkenets side, skal der foreligge en lægeerklæring - dette skal 
oplyses til højskolen i forbindelse med tilmelding). 

• Det er obligatorisk at deltage i undervisningen 

VI VIL GERNE HAVE KONTAKT TIL VORES KURSISTER
Alle, der interesserer sig for SeniorHøjskolen opfordres til at tilmelde 
sig vores nyhedsbreve og blive medlem af vores facebookgruppe. 
Gå ind på vores hjemmeside på www.seniorhoejskolen.dk og 
tilmeld jer både nyhedsbrev og Facebook. På Facebook deler vi 
i tekst og billeder dagligdagen på højskolen. Nogle gange opstår 
der ledige pladser på ellers overtegnede kurser. Det fortæller vi om 
i nyhedsbrevet og på Facebook.

Praktisk om SeniorHøjskolen
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 NATUR & BEVÆGELSE

FRA GÅTUR TIL TANKEGANG
Kursus 13 & 28
Korte gåture 3-4 km. Vi skal i løbet af 
valgfagstimerne spadsere, slentre, flanere og 
gå med eftertænksomhed. Vi begiver os ud 
i felten på særlige gode gå-steder, i digteres 
fodspor, med historiens vingesus i håret. 
Som vandringsmanden tager vi på fodrejse, 
betræder alheden, det forjættede åbne land 
og flanerer i byrummet. Og vi hører alverdens 
vandringshistorier fra HC. Andersen til Dan 
Turéll. Betaling på valgfaget er 250 kr.
v/Lise Rokkjær

HUMØR-VÆRKSTEDET; NATUR, LEG 
OG LATTER 
Kursus 10
- i bevægelse for livet. Humør-værkstedet 
byder på forunderlige og forrygende 
fortællinger om alt fra flora og fauna til 
edderkoppeskræk, hæsblæsende elge og 
til oplæsning af små litterære fortællinger. 
Værkstedet byder på quiz, oplæsning, filmklip, 
tur ud af huset, leg, folkedans og enkelte små 
opgaver undervejs. Vi skal bruge både hoved 
og krop, naturens magi og skabe grobund for 
glæde, smil og begejstring - det handler om 
bevægelse for livet. Til valgfaget skal du bruge 
tøj og sko til bevægelse både ude og inde 
v/Julietta Jensen

NATURVANDRINGER 4-5 KM
Kursus 5, 13 & 39
Tag med ud og fang årstiden på dejlige 
ekskursioner i vidunderlige Vestjylland, med 
fortællinger om årstidens små og store 
mirakler - fra det mindste kryb og kravl, og 
det rene pip - til kronhjortens kastestænger, 
ulvehyl, bævere og gæs i tusindvis. Medbring 
godt udetøj og sko - vi tager afsted uanset 
vind og vejr! Betaling på valgfaget er 250 kr.
v/Julietta Jensen

PILATES 
Kursus 13 & 39
Her vil du få smurt de indre ”tandhjul”, 
særligt i ryg, nakke, skuldre samt mave, 
hofte og bækken området. Der vil også blive 
tid til ekstra forkælelse af hænder, fødder 
og åndedræt. Vi skal træne pilates både 
stående, liggende, med elastik, stokke, bold 
og i varmtvands bassin. Lave ansigtsyoga, 
åndedrætsøvelser og dejlige afspændinger. 
Og der vil også være sjove øvelser for ’de små 
grå’ i form af koordinations-, reaktions- og 
huskeøvelser. Betaling på valgfaget er 100 kr.
v/Anja Christensen

SVAMPE OG NATUR
Kursus 28 
Et svampekursus, hvor du lærer en håndfuld 
gode og sikre spisesvampe at kende. Vi tager 
på svampejagt i skoven, indsamler svampe, 
som vi tilbereder enkelt og lækkert, og sætter 
smagsløgene i sving. Vi vil også indsamle 
planter og lave et par kryddersnapse. Vi har 
alle sanser åbne og griber de naturoplevelser, 
vi møder på vores vej. Medbring godt udetøj 
og sko - vi tager afsted uanset vind og vejr!
Betaling på valgfaget er 200 kr.
v/Julietta Jensen

UD I DET BLÅ, SOMMERVANDRINGER 
4-6 KM 
Kursus 19 
Har du lyst til gå og opleve en, ikke uvæsentlig, 
del af Danmarks kyst, som ligger langs den 
vestlige del af Limfjordens krumninger? Her 
er landskabet meget smukt og varieret og af 
afvekslende karakter. “Ud i det blå” fører os 
ad smalle stier under høje træer, langs store 
skrænter i et stort åbent landskab med et vidt 
udsyn over fjord og hav - dansk sommer, når 
den er bedst. Har du lyst til at gå, hvor himlen 
er klar og blå, så på med støvler og rygsæk 
og ud i den vestjyske natur.
Betaling på valgfaget er 200 kr.
v/Knud Sørensen
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BALTISKE FILMSTUMPER
Kursus 13 
Balterne er nok bedst kendt for den 
syngende revolution, men de er faktisk 
også verdensmestre i at lave poetiske 
dokumentarfilm. Efter korte oplæg ser vi hele 
eller dele af nogle af de bedste. Bagefter er 
der hyggelig samtale om filmene, balterne og 
hvordan den poetiske dokumentar adskiller 
sig fra resten af genren
v/Niels Bjørn Wied 

DANMARK SIDEN 1929
Kursus 19 
Vil man forstå vores samfund, som det er i dag, 
må man se på de faktorer, der har skabt det. Vi 
vil følge danmarkshistorien fra det store krak i 
New York over 30`erne til besættelsen. Derpå 
følger en gennemgang af besættelsestidens 
historie til opbygning af velfærdsstaten. 
Forvandlingen af det danske samfund fra et 
landbrugssamfund til industrisamfundet med 
affolkningen af landet som en konsekvens. 
Endelig beskæftiger vi os med oliekrisen 
og jordskredsvalget i 1973, hvad det kom til 
at betyde, og hvordan samfundet i dag er et 
resultat af hele denne udvikling. 
Betaling på valgfaget er maks. 100 kr.
v/Asger Gyldenkærne

HØJDEPUNKTER I 
DANMARKSHISTORIEN
Kursus 5 
Danmarkshistorien er jo ikke beskrivelsen af 
en rolig, fremadskridende proces, der fører 
til skildringen af det Danmark, vi kender i 
dag. Det er derimod dramatiske episoder, 
der har givet udviklingen drejninger, som har 
haft store konsekvenser. Som et eksempel 
reformationen - ikke bare betød den et 
kirkeligt sporskifte på længere sigt men 
også en betydelig styrkelse af kongemagten 
og skabte grundlaget for de kirkelige 
brydninger i 1800-tallet. Vi vil på kurset tage 
sådanne centrale temaer op og se på deres 
langtidsbetydning for udviklingen. Det kan 
være emner som Vikingetiden, Middelalderen, 
reformationen, den folkelige rejsning i 
1800-tallet, højskolen og systemskiftet samt 
besættelsestiden. Betaling på valgfaget er 
maks. 100 kr.
v/Asger Gyldenkærne 

RUSLAND FOR BEGYNDERE
Kursus 5 & 39
Få Rusland under neglene og bliv introduceret 
til kultur og historie. Med små kulturelle 
smagsprøver dykker vi hovedkulds ned i det 
store lands rige kulturhistorie. På valgfaget 
kan du lærer nyt om det russiske folk og 

deres nation. Som en del af valgfaget bliver 
du præsenteret for det russiske alfabet.
v/Niels Bjørn Wied

VARME KARTOFLER I POLITIK
Kursus 19 & 28
Slib stemmebåndet og find de skarpe 
argumenter frem, når vi sammen tager 
nogle af årets varmeste politiske emner op til 
debat. Med faglige oplæg stilles der skarpt på 
aktuelle politiske diskussioner som vi sammen 
runder. Et samtaledemokratisk fag for alle der 
interesserer sig for samfund og det at være 
borger i Danmark.
v/Niels Bjørn Wied

VIKINGERNES VESTJYLLAND
Kursus 39
På dette valgfag udforsker vi vikingernes 
Vestjylland. På ture ud i det vestjyske landskab, 
oplever vi egnen igennem vikingernes 
øjne, og igennem foredrag bliver vi klogere 
på, hvordan vi aflæser de spor, de har sat i 
eftertidens landskab og kultur. Betaling på 
valgfaget er 200 kr.
v/Astrid Skou Hansen
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KREA & DESIGNVÆRKSTED

AKVAREL FOR BEGYNDERE
Kursus 13 
Har du lyst til at prøve kræfter med at male 
akvarel? Kurset er for begyndere. Du vil på 
kurset stifte bekendtskab med akvarellens 
mange glæder. I værkstedet vil vi gennem 
øvelser og teori lære at beherske akvarelfarve, 
papir og pensel. Hvis vejret tillader det, vil 
vi udnytte at akvarel er ideelt at have med 
under åben himmel og indfange stemninger 
og motiver i den storslåede natur omkring 
højskolen. Udgifter til materialer må påregnes 
(maks. 250 kr).
v/Mette Kølbæk Christensen

ERINDRINGSVÆRKSTED 
Kursus 28 & 39
På dette valgfag får du muligheden for at 
komme i gang med at skrive dine erindringer. 
Vi lægger grundlaget ved at tale om, hvem 
vi skriver for og hvordan, og vi hører andres 
erindringer.
v/KP

FIND DIN FORTÆLLING
Kursus 13
Har du en fortælling, du brænder for at få ud? 
Så får du her en række tips og værktøjer, der 
introducerer dig til de mange arbejdsgange 
der ligger til grund for en bog. Vi øver os også 
i at skrive i et let og levende sprog, uanset 
om det er en erindringsbog, vidensdeling fra 
et langt arbejdsliv, skønlitteratur, eller noget 

helt andet du gerne vil skrive. I slutningen af 
kurset vil de der har lyst, få mulighed for at 
læse et uddrag af deres arbejde op for holdet 
og få feedback
v/Astrid Skou Hansen
 
KERAMIK FOR BEGYNDERE
Kursus 13, 28 & 39
Kan du lide at bruge dine hænder kreativt? 
Så er keramik måske noget for dig. Vi skal 
arbejde med de teknikker, der er ligetil at gå 
i gang med for en begynder - Kvætsning, 
pølseteknik, pladeteknik og modulering. 
Selvom du er begynder, kan du sagtens lave 
noget flot og funktionelt i keramik, der kan 
dekorere hjemmet eller bruges i køkken og 
stue. Der vil være håndgribelige opgaver at gå 
i gang med og rum til, at din egen fantasi kan 
sætte sit personlige præg på leret. Udgifter til 
materialer må påregnes (maks. 250 kr.)
v/Johanne Kirstine Buur Okkels

NATURENS GAVER
Kursus 19 
Naturen omkring os er et skatkammer af urter, 
som kan bruges til meget andet end krydderi 
og smukke buketter. På dette valgfag dykker 
vi ned i naturens skatkammer, for at finde ud 
af, hvad planterne kan bruges til i hverdagen. 
Vi skal blandt andet arbejde med fremstilling 
af salver og cremer, lave kryddersnaps eller 
-olie, prøve kræfter med plantefarvning og 
lave sankemad. Kurset er på begynderniveau, 

så det er ikke nødvendigt at have særligt 
plantekendskab på forhånd. Udgifter til 
materialer må påregnes (maks. 250 kr).
v/Astrid Skou Hansen

TRYK MED AKRYLMALING 
(GELLIPRINTING)
Kursus 5 & 19
I dette valgfag laver vi flerfarvede tryk med 
akrylmaling og flerlagede strukturer. Vi vil 
eksperimentere med at bruge blade, stempler 
og skabeloner for at danne spændende 
former og mønstre i vores tryk. Gelliprinting 
er en teknik, der ikke kræver en trykpresse - 
og det er derfor nemt at fortsætte derhjemme 
med gummirulle og gelliplate. Medbring gerne 
arbejdstøj eller et forklæde, da akrylmaling er 
svært at få at tøjet. Du kommer hjem med en 
række unikke kunsttryk og papirer, der kan 
bruges som billeder, kort, bogbindingspapir 
mm. Valgfaget er henvendt til begyndere. 
Udgifter til materialer må påregnes (maks. 
250 kr.)
v/Johanne Kirstine Buur Okkels
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MUSIK & SANG

DE NYE SANGE
Kursus 19
Højskolesangbogen har fået omkring 150 nye 
sange. Vi vil synge en del af dem - og samtidigt 
arbejde med stemmebrug, indstudering, 
fremførelse og genrebevidsthed. På holdet 
vil vi samtidigt prøve at bestemme ”den gode 
sang” og undersøge, hvad der gør en sang 
sangbar og brugbar til fællessang. 
v/Martin Ravn

HUMOR I MUSIKKEN
Kursus 10
Humor findes alle steder og i den grad også 
i musikken. Vi skal her se på humoren i Den 
klassiske Musik og i Musicalens verden. Vi 
møder humoren i dens helt enkle, og dog 
svære form og så møder vi humoren når den 
bruges som et budskab. Vi hilser på Mozart, 
Offenbach, Ravel, Schönberg, Mel Brooks og 
mange flere…
v/Ole Jørgensen 

HØJSKOLESANGBOGEN PÅ NYE OG 
GAMLE MÅDER
Kursus 5
Vi skal synge alle de gode højskolesange 
og eksperimentere med at sætte rytmer, 
bevægelse og små 2. stemmer på sangene. 
Vi skal eksperimentere med fremførelsen 
af højskolesangene og ”komponere” nye 
versioner af de kendte sange
v/Søren Alstrup 

JULENS SANGE PÅ NYE OG GAMLE 
MÅDER
Kursus 39 
Vi skal synge alle de gode julesange og 
eksperimentere med at sætte rytmer, 
bevægelse og små 2. stemmer på sangene. 
Vi skal eksperimentere med fremførelsen 
af højskolesangene og ”komponere” nye 
versioner af de kendte sange.
v/Jesper Vinther

MUSICAL
Kursus 13
Musical i fuld udvikling.
Vi skal se på udviklingen fra start til i dag - 
historien bag den spæde start og til det det 
er blevet til i dag. Hvorfor tog det så lang tid 
inden musicalen slog igennem i Danmark?
Vi vil se på de forskellige perioder og stilarter 
i Musicalgenren - fra de klassiske til de mere 
rockede. Fiktionen i historien til de ”based 
on a true story” musicals - politik, skjulte 
dagsordner, provokation m.m. Vi skal se et 
par hele musicals og en masse små klip fra 
de forskellige perioder.
v/Ole Jørgensen

SJOVE SANGE
kursus 10
Folkeviser, revyviser, vrøvleviser, satiriske 
og politiske sange og børnesange. Vi vil 
lytte til og synge en masse sjove sange, og 
samtidigt finde frem til, hvordan forfatteren 

og komponisten har sluppet humoren løs i 
deres tekster og melodier. Hvilke tekstlige og 
melodimæssige greb har de brugt for at få 
smilene frem på vores læber?
v/Jesper Vinther

VI SYNGER TO-STEMMIGT
kursus 28
På valgfaget øver vi os i at synge tostemmigt, 
og vi arbejder med intonation, dynamik, klang 
og frasering. Har du lyst til at prøve at synge 
i kor, så er chancen der. Du skal ikke kunne 
læse noder eller have kor-erfaring på forhånd. 
Du skal bare være glad for at synge. Måske 
opfører vi et par af vores kornumre på den 
sidste aften.
v/Jesper Vinther 

1000 ÅRS MUSIKHISTORIE
Kursus 19
Vi vil lave nedslag i musikhistorien fra 
Middelalderens gregorianske sang og 
troubadour-sang over renæssance-, barok- og 
wienerklassik og folkemusik- til den moderne 
romantiske og impressionistiske musik - og 
videre til blues, jazz og rock. Musikhistorien 
har altid rummet både en folkelig og en elitær 
bane - og vi vil dykke ned i begge fortællinger.
v/Martin Ravn
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LITTERATUR & FILOSOFI

FILM TIL DISKUSSION
Kursus 5
Vi kryber sammen i mørket, antænder 
projektoren og ser skønne film. 
Vi fordyber os i filmhistoriens særlige epoker, 
dansk films storhed, da lyd var en saga 
blot. Vi kigger mammut-instruktører over 
skulderen og aflurer deres særlige bedrifter. 
Hvad bidrager film som kunstart med i 
vores opfattelse af og fortælling om verden? 
I højskolens rum og fællesskab tager vi 
diskussionen og bliver klogere på det, vi ikke 
kommer frem til på egen hånd. Og selvfølgelig 
skal vi en tur i biografen. 
Betaling på valgfaget er 150 kr.
v/Lise Rokkjær

FRANSKE LITTERÆRE GODBIDDER 
OG FILOSOFISKE SMULER
Kursus 5 & 28
”Touren” går til Frankrig. Vi dykker ned i 
gammelt og nyt lige fra Marcel Proust og Albert 
Camus til den populære nutidige forfatterinde 
Delphine de Vigan. Eventyrbogen” Den lille 
Prins af Antoine de Saint-Exupéry læser vi 
bidder af og krydrer det hele med filosofiske 
eksistentielle smuler af Søren Kierkegaard og 
Jean Paul Sartre.
v/Marianne Gyldenkærne

GOD BOG - SKØN FILM
Kursus 39 
Vi skærper blikket og kigger den gode roman 
efter i skrivningen - og så slukker vi lyset, og ser 
den fortryllende bog blive omsat til magiske 
billeder. Hvad er det der sker, når de billeder 
vi selv danner under læsningen, bliver skiftet 
ud med instruktørens panoramabilleder? 
Sammen bliver vi klogere på vejen fra bog til 
billede. Vi skal se, lytte, læse og diskutere - alt 
sammen i godt højskolefællesskab.
Betaling på valgfaget er 150 kr.
v/Lise Rokkjær

SPROG FOR SJOV
Kursus 10
Vi mødes i et smil - fra det skæve til det brede 
smil som sproget kan frembringe.
Benny Andersen, Per Vers, Dan Turéll. Mænd 
med store sproglige underfundige evner…. 
Mon der findes kvinder magen til? Vi vil 
lytte, se og læse og sikkert også sætte lyd 
på smilene.
v/Lise Rokkjær
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KUNST & KULTUR

FINURLIGE FORTÆLLINGER
Kursus 10
Varm lattermusklerne op og find det skæve 
smil frem når vi dykker ned i sjove og finurlige 
fortællinger. Med oplæsning, små klip, 
karikaturtegninger og sang tager vi på en lun 
rejse ud i humorens univers. Sammen hænger 
vi humorens spejl op, og snakker om hvad vi 
ser på baggrund af de små fortællinger
v/Niels Bjørn Wied 

HUMOR SOM FILOSOFI OG 
LIVSANSKUELSE
Kursus 10
Hvad er humor, og hvad bruger vi den 
til? Hvad er forskellen på humor, ironi og 
absurditet? Med udgangspunkt i nogle af 
vestens filosoffer vil vi dykke ned i humorens 
væsen og undersøge, hvilke livsanskuelser, 
der kan siges at være på spil i humorens 
udtryksformer. Vi skal se nogle klip fra 
relevante film, der gør brug af humoristiske, 
ironiske eller absurde elementer og diskutere, 
hvordan disse virkemidler kommer til udtryk 
i filmkunsten.
v/Johanne Kirstine Buur Okkels

SYSLER & SAMTALE
Kursus 5 & 28
Kender du det, at man taler bedre sammen, 
når hænderne er beskæftigede? På dette 
valghold tager vi de gode, dybe snakke 
om aktuelle emner, samtidig med, at vores 
hænder arbejder med strik, tegning eller 
hvad vi ellers har lyst til at fordybe os i. Hver 
dag tages et nyt, samfundsaktuelt emne op 
med et kort oplæg, hvorefter snakken går 
i små grupper, imens vi arbejder på vores 
projekter. Du må meget gerne selv medbringe 
strikketøj, skitseblok eller lignende. Ellers er 
der mulighed for køb af enkelte materialer på 
skolen.
v/Astrid Skou Hansen
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VALGFAG
På 14-dagskursernes valgfag 

kan der være en ekstrabetaling 
på maksimalt 250 kr. til 
materialer og særlige

ekskursioner. 



FOTO:  Julietta P. Jensen, Kristian Tikjøb, Mads Krabbe, Peter Chapman,  
 Susse Chapman, Henrik Vinther Krogh, Ole Jørgensen m.fl.
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W:  www.seniorhoejskolen.dk
E:   kontor@seniorhoejskolen.dk

Degneparken 22
7620 Lemvig



   

*Udfyldes, hvis du ønsker at få tilsendt bekræftelse og praktiske oplysninger til din e-mail

Eventuelle bemærkninger:

BEMÆRK - ved særlige kosthensyn, som kræver yderligere  
hensyn fra køkkenets side, skal der foreligge  en lægeerklæring. 
Kontakt venligst køkkenet i forbindelse med tilmelding.

TILMELDING 2022
 JEG TILMELDER MIG SENIORHØJSKOLENS KURSUS

 DATO:

 FORNAVN(E):

 EFTERNAVN:

 GADE/VEJ:

 TELEFON:

 Navn:

 Ønsker enkeltværelse:

 Ønsker dobbeltværelse sammen  
 med anden kursist:

 POSTNUMMER:  BY:

 UNDERSKRIFT:

 *E-MAIL:

AF HENSYN TIL PLANLÆGNINGEN VIL VI GERNE VIDE, 
OM DU (SÆT X HVIS JA)

 JA

 JA

 Er gangbesværet:

 Er diabetiker:

 Er vegetar: +fisk  +kylling

Laktoseintolerance / cøliaki: Hvilken?

 JA

 JA

 JA

 JA

Send denne blanket, eller tilmeld dig direkte 
på www.seniorhoejskolen.dk

 NR:

 PERSONNUMMER (CPR):

Vi har brug for et samtykke fra dig! Når du skriver under, giver du lov til, at vi må behandle dine personlige 
oplysninger, som vi bruger til at sikre dig det bedst mulige ophold. Læs hele vores persondatapolitik på 
www.seniorhoejskolen.dk. Bemærk, du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.



  

Frankeres
som brev

Degneparken 22
7620 Lemvig


