SOMMERHØJSKOLE LOF

8. – 12. juni 2020
Haslev Folkebibliotek
Den store mødesal (indgang ad Rådhusstien).

”Et liv i Danmark – eller
udenfor”

Bregninge Mølle

1

Mandag d. 8. juni
09.00

Velkomst v. Jens Thøsing Andersen
Morgenkaffe

09.30

Dette er min sang v. kulturchef Benny Agergaard

10.00

Foredrag v. Mads Wørmer: ” Slædepatruljen Sirius – en arktisk
udfordring”.
Grønland er højaktuelt. I foredraget fortælles om udvælgelse,
uddannelse, naturen. Sommeren - depotudlægning. Efteråret –
slædemateriel samt slædepatruljering.

12.00

Middag – varm ret

13.15

Foredrag v. Anne Haubek og Thomas Ubbesen: ”Vi var folket.

- Møde med østeuropæere 30 år efter murens fald”.
Sammen med sin kone, journalist og Østeuropa-kender Anne Haubek,
har Thomas Ubbesen rejst gennem 15 tidligere kommunistiske lande og
talt med ganske almindelige mennesker om forholdene dengang og nu.

Pause med kaffe og kage.
15.30 (ca.) Afslutning på dagen
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Tirsdag d. 9. juni
Heldagsudflugt til Kronborg og Fredensborg.
Kl. 08.30

Haslev afgang. (P-pladsen v. Sofiendalskolen)

Kl. 10.30

Besøg med rundvisning på Kronborg

Kronborg Slot
Kl. 12.30

Kronborg afgang

Kl. 13.15

Middag på Fredensborg Storekro

Kl. 15.30

Fredensborg afgang

17.30

Haslev ankomst (ca. tidspunkt)

Fredensborg Store Kro
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Onsdag d. 10. juni
09.00

Morgenkaffe

09.30

Dette er min sang v. Steen Ole Hedelund Jørgensen.

10.00

Foredrag v. Steen Ole Hedelund Jørgensen.

”Genforeningen i 1920.”
100-året for genforeningen fejres landet over i 2020. Foredraget
gennemgår i dramatiseret form omstændighederne ved kongens
statskup sidst i marts 1920, hvor han afskedigede den folkevalgte
regering.

12.00

Middag – varm ret

13.15

Foredrag v. Hanne Faldborg.

”Den 3. alder – gør den til livets bedste”
Der findes ingen alder, hvor det er for sent at udforske nye
sider og træffe nye valg. Personer omkring de tres har fået en
hel generation foræret. Tidligere var mange slidt ned, når
arbejdslivet ophørte.

Pause med kaffe og kage.
15.30 (ca.) Afslutning på dagen.
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Torsdag d. 11. juni
Heldagsudflugt til Svendborg og Tåsinge
08.30

Haslev afgang (fra P-pladsen v. Sofiendalskolen

10.30

Besøg på Fattiggården i Svendborg m. rundvisning

Fattiggården i Svendborg
11.30

Afgang Fattiggården

Det gode skib Helge
12.30

Sejltur på Svendborg Sund med ”Helge”

14.00

Middag på Bregninge Mølle.

16.00

Afgang Bregninge Mølle

18.00

Haslev hjemkomst (ca.)

Bregninge Mølle
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Fredag d. 12. juni
09.00

Morgenkaffe

09.30

Dette er min sang v. højskolelærer Birgit Pathuel

10.00

Foredrag v. Ruth Brik Christensen: ”Kaffe og kage mellem krudt og
kugler”

I sit personlige og oplysende foredrag fortæller hun om det at være leder på
soldaterhjemmet i Irak fra 2006-2007 og i Camp Bastion i Afghanistan 2008-2009.

12.00

Middag – varm ret og dessert

13.15

”Haslev koret”. - LOFs kor. Leder: Jonas Jæger Jensen

15.30 ca. Afslutning på sommerhøjskolen.

6

Praktiske oplysninger
Prisen for sommerhøjskolen 2020
2.050 kr. pr. person.
Det dækker alle udgifter til foredrag, middage, kaffe, udflugter med entreer.
Prisen er dog uden drikkevarer.
Tilmelding senest mandag d. 20. april på LOF’s hjemmeside: haslev.lof.dk
- eller brug af tilmeldingsblanket bag på LOF-programmet.
LOF’s kontor tlf. 40686100. Mail: haslev@lof.dk
Gå på LOFs hjemmeside og se programmet og tilmeld dig her:
www.lof.dk/xdofohaslev/foredrag/sommerhojskole-2020/id/201816
Ved tilmelding oplys venligst kursusnr. 201816 og kursusnavn!
Betaling senest 4. maj – husk at angive navn og tlf. nr!
LOF:

Reg. nr. 0575

Kontonr. 5288878

Vi glæder os til at byde dig velkommen til nogle gode og hyggelige dage.

Jens Thøsing Andersen
Leder af sommerhøjskolen 2020

Der tages forbehold for programændringer.
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Sommerhøjskolens idé er at bo hjemme
og være med i en hel uges aktiviteter.

Den Fynske Landsby 2019

Vi glæder os til at byde dig velkommen
igen til næste år, i uge 24/2021
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