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Novemberhøjskolen 

      Ågerup Sognegård 

         Ågerupvej 34 B,  

                4000 Roskilde 

1. – 5. november 2021 

Ugen tema: 

”Livets veje”- 1968-oprøret og årene derefter i 

Kunst og kultur 

”Al magt til fantasien” var ungdomsoprørets slogan i 

1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ung Finn Ejnar Madsen (tv) erobrer talerstolen fra Københavns 

Universitets rektor, Mogens Fog, i 1968. 
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Mandag den 1. nov. 2021 

                09:00: Velkomst v/ Sognepræst Kristian Gylling og 

Formand for ”LOF Roskilde-Greve Højskoler ”Jytte Skovgaard, 

 Morgenkaffe m/brød 

 

 

 

 

09:30-10:00 Morgensamling i kirken v/Sognepræst Kristian Gylling. 

 

10:00-12:00 Mandag den 1. nov. formiddag:   
Foredrag: Ungdomsoprøret - 

forløberne og 1968. 
 

Foredrag v. Henning Nørhøj, fhv. 

højskoleforstander og lektor. 

Henning Nørhøj er cand.theol. og 

historiker og forfatter til lærebøger 

til folkeskolen, gymnasiet og 

læreruddannelsen. Foredraget er et 

indblik i de politiske strømninger og 

den ungdomskultur, der førte frem 

mod 1968. Og hvad skete så netop 

det år? Foredraget ledsages af 

billeder 

 

12:00 – 13:00 Frokost 
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13:00 – 15:00 Mandag den 1. nov. 

eftermiddag: 

 

Politiske strømninger v/Ritt Bjerregaard                

Ritt Bjerregaard er en af dansk politiks mest 

markante personligheder, og med mere end 40 år 

i politik har hun været en gennemgående 

skikkelse med en række ansvars- og 

ministerposter. 

 
Allerede helt fra begyndelsen var Ritt en 

utraditionel politiker, som var bevidst om, 

hvordan hun synes, tingene skulle gøres. Sammen 

med andre unge, nyvalgte socialdemokrater som 

Helle Degn, Karl Hjortnæs og Svend Auken 

dannede Ritt en “kaffeklub”- frem for at vente på 

optagelse i de allerede eksisterende. 

Allerede fra 1971 sad Ritt i finansudvalget på trods af, at hun var nyvalgt. I 1973 blev hun 

undervisningsminister i Anker Jørgensens regering. Denne post havde hun – afbrudt af V-

regeringen – indtil 1978. Senere blev hun socialminister fra 1979-1981. Selvom Ritt havde været 

modstander af EU, ændrede hun holdning efter murens fald i 1989 og blev formand for Den 

Danske Europabevægelse i 1992. I 1995 blev hun udnævnt til miljøkommissær i EU. I 2000 blev 

Ritt Bjerregaard fødevareminister i Poul Nyrup Rasmussens regering, og siden blev denne post 

så fulgt af en stilling som overborgmester for København. 

Ritt Bjerregaard har senest udgivet bøgerne ”Ritt” fra 2015 og ”Valgt” fra 2017, som er en del 

af hendes selvbiografi ”Erindringer”. 

 

Ca. 14:00 – 14:15: Kaffepause m/kage  
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Tirsdag den 2. nov. 2021 

09:30 – 10:00 Morgensamling i kirken v/præst Kristian Gylling. 
                         kaffe m/brød 

10:00 – 12:00 Tirsdag den 2. nov. formiddag  

 

68-generationens opgør med sig selv v/ Poul 

Behrendt  

Poul Behrendt (f. 1944) er forfatter, 

universitetslektor, mag.art. og adjungeret 

professor ved Institut for Nordiske Studier og 

Sprogvidenskab på Københavns Universitet. 

Bag sig har Poul Behrendt et forfatterskab, der 

igennem fire årtier har udfordret grænserne 

mellem virkelighed og fiktion. Første gang i 

bestselleren Bissen og Dullen (1984), der vandt 

Brandes-prisen og Weekendavisens Litteraturpris, om 68-generationens opgør med sig selv. 

Anden gang i pseudo-biografien Djævlepagten (1995) om dokumentaristen Thorkild 

Hansens fiktionaliseringer af sit eget liv. Tredje gang om en af årtusindskiftets banebrydende 

teoridannelser i Dobbeltkontrakten (2006) - om forfattere, der bevidst opløser skellet mellem 

virkelighed og fiktion. Og nu med Fra skyggerne af det vi ved (2019), om kunst som 

virkelighedsproduktion. ”Samt opfølgeren om den religiøse undergrund i samme 

forfatterskab: Midnatssolen på Dramaten (2021)”. 

(Hvormed ringen sluttes tilbage til debuten fra 1974: Viljens former. Om Augustin, Goethe 

og Grundtvig) 

12:00- 13:00 Frokost 

13:00 – 15:00 Tirsdag den 2. nov. eftermiddag
  

1968 begyndelse, eller slutning. Med henblik 

på religion og musik v/Jørgen I Jensen 

 Jørgen I. Jensen, som er dansk faglitterær 

forfatter og tidligere lektor ved Københavns 

Universitet, er uddannet cand.theol. og var 

tilknyttet Københavns Universitet fra 1972 – 2004. Han deltog i et forskningsprojekt om 

1968 oprøret. 

 

 

Ca. kl. 14:00 – 14:15 Kaffepause m/kage 
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  Onsdag den 3. nov. 2021 
 

09:30 – 10:00 Morgensamling i kirken v/Sognepræst Kristian Gylling. 

                                    kaffe m/brød 

 

10:00 – 12:00 Onsdag den 3. nov. formiddag  

Film "Hair" v/Kristian Gylling 

Sognepræst i Hvedstrup, Kirkerup og Ågerup 

Sogn. Født: 04-04-1960. Uddannelse som Revisor 

og derefter som cand.theol., Københavns 

Universitet. Forfatter til nyligt udgivet bog, -

Gabriel. 52 kristne dogmer. 

Har arbejdet sammen med LOF i 3 år med 

Novemberhøjskolen – hvor der arbejdes med 

”Lives veje” - Musik, Kunst og Kultur. 

Denne film ”Hair” gav tiden: Nye oplevelser – håb – frihed - følelser – og satte gang i mange 

tanker. 

12:00 – 13:00: Frokost 

13:00 – 15:00: onsdag den 3. nov. eftermiddag  

Ledende skikkelse i ungdomsoprøret v/Ole Grünbaum 

Ole Grünbaum, født 17. marts 1945 er en dansk forfatter, 

fredsforkæmper, provo samfundsdebattør, foredragsholder 

og ledende skikkelse i ungdomsoprøret. 

Ole Grünbaum er søn af tidligere finansminister Henry 

Grünbaum. Han gik i gymnasiet på Virum Statsskole (1960-

63), hvor den kolde krigs våbenkapløb for at 

opretholde terrorbalancen, og hvor behandlingen af tidligere 

kolonier og senere Vietnamkrigen påvirkede ungdommen[kilde 

mangler] til politisk stillingtagen – også Grünbaum. I en periode 

omkring 1963 var han formand for Virum DSU, men har så vidt vides ikke siden været 

partipolitisk aktiv. 

Grünbaum ville ikke ligne sine forældre, ligesom en del andre unge fra den periode ikke 

ville. Han ville ud hvor han ikke kunne bunde, og det kom han. Han beskriver 3 bølger der 

fører ham, første bølge var beatnikkerne, de røg hash, tog meskalin, rejste, dyrkede fri sex, 

var bøsser, interesserede sig for østlig filosofi, lyttede til moderne jazz, ville have fred. Det 

var forfattere som Jack Kerouac og Allen Ginsberg der var eksponenter for første bølge. 

Anden bølge var hippierne fra San Francisco, med deres genbrugsforretninger. Tredje bølge 

var dansk, en gruppe blomsterbørn omkring Eik Skaløe og Steppeulvene. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Ungdomsopr%C3%B8ret
https://da.wikipedia.org/wiki/17._marts
https://da.wikipedia.org/wiki/1945
https://da.wikipedia.org/wiki/Forfatter
https://da.wikipedia.org/wiki/Provo
https://da.wikipedia.org/wiki/Debatt%C3%B8r
https://da.wikipedia.org/wiki/Ungdomsopr%C3%B8ret
https://da.wikipedia.org/wiki/Finansminister
https://da.wikipedia.org/wiki/Henry_Gr%C3%BCnbaum
https://da.wikipedia.org/wiki/Henry_Gr%C3%BCnbaum
https://da.wikipedia.org/wiki/Gymnasiet
https://da.wikipedia.org/wiki/Virum_Statsskole
https://da.wikipedia.org/wiki/Den_kolde_krig
https://da.wikipedia.org/wiki/Terrorbalance
https://da.wikipedia.org/wiki/Vietnamkrigen
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Referencer
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Referencer
https://da.wikipedia.org/wiki/Beatnik
https://da.wikipedia.org/wiki/Hash_(rusmiddel)
https://da.wikipedia.org/wiki/Meskalin
https://da.wikipedia.org/wiki/Filosofi
https://da.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://da.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac
https://da.wikipedia.org/wiki/Allen_Ginsberg
https://da.wikipedia.org/wiki/Hippie
https://da.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://da.wikipedia.org/wiki/Eik_Skal%C3%B8e
https://da.wikipedia.org/wiki/Steppeulvene
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            Torsdag den 4. nov. 2021 

                    Udflugt til København. 

 

08:30 Bus afgang fra Ågerup Kirke 

parkeringsplads. 

 

10:00 – 11:00: Rundvisning i Dronningens gobeliner i Riddersalen. Og Dronning 

Margrethe den I – særudstilling på Christiansborg. 

 

Næsten ti år tog det væverne at omsætte Bjørn Nørgaards skitser til gobeliner. Resultatet 

blev et af de største kunstprojekter i nyere dansk historie – en værdig 50 års fødselsdagsgave 

til dronningen. 

 

Hvilke overvejelser gjorde Bjørn Nørgaard sig da han fik tilbudt opgaven? Hvad ligger til 

grundlag for hans valg af stil og historier? Og hvor stor en detaljerigdom gemmer sig 

egentlig i gobelinerne? Alt det må vi få besked på af den Guide der vil vise os rund. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I de 17 gobeliner fortæller Nørgaard Danmarks- og Verdenshistoriens gang gennem de 

seneste godt 1000 år: vikingetiden, ældre og yngre middelalder, reformationen, adelsvældet, 

ældre og yngre enevælde, det sene 1800-tal, 2. verdenskrig, nutiden og fremtiden. I et 

moderne, kulørt billedsprog sammenvæves scener med historiske begivenheder, konger og 

dronninger med periodetypiske genstande, symboler og ornamenter. I tæppernes brede kant, 
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den såkaldte bordure, genkender man ansigterne på fremtrædende personligheder fra de 

forskellige perioder, og i flere af tæpperne opdager man ”tidshuller”, hvor nutidige motiver 

pludselig bryder ind i de historiske fortællinger. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dronning Margrethe den I Særudstilling på Christiansborg 

Udstillingen giver publikum chancen for at komme så tæt på den fjerne historiske 
Dronning, som det overhovedet er muligt. Margretes 1.s gyldne kjole 
vil nemlig som noget helt særligt blive bragt til slottet.  
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12:00-13::00    Frokost – Restaurant Grønsag Christiania - drikkevarer er på egen regning - 

Hold 1 
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13:00 – 14:00   Rundvisning på Christiania. 

Hold 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 – 13:00 Rundvisning på Christiania for Hold 2 

 

13:00 – 14:00 Frokost – Restaurant Grønsag Christiania - drikkevarer er på egen regning - 

Hold 2 

CA. kl. 14:00 – 15:00 Fri tid på egen hånd. 

15:00 – 16:30 Hjem til Ågerup Kirke parkeringsplads.                             
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Fredag den 5. nov. 2021 
 

09:30 – 10:30 Fredag den 5. nov. Formiddag 

Fælles morgenbord 

Fællessang og musik v/Kristian Jørgensen og v/ Henning Nørhøj                                

10:30 – 12:00 Foredrag i Sognegården. v/Henning Nørhøj 

Fællessang og musik v/Kristian Jørgensen                                  

Kristian Jørgensen er dansk jazzviolinist. Han begyndte at 

spille violin da han var 8 og modtog i 1983 jazzprisen Sørens 

Penge. Medvirkede samme år, som 15-årig, på plade med 

pianisten Duke Jordan. Har siden da været centralt placeret 

på den danske jazzscene.   

I dag ansat som organist i Ågerup kirke. 

 

 

10:30 – 12:00 Foredrag i Sognegården. v/Henning Nørhøj 

Det røde årti og nedturen - Hvad blev 

ungdomsoprørets konsekvenser? 

 Foredrag v. Henning Nørhøj, hvori vi for det første vil 

opsummere kursets indhold og dernæst spørge til, hvad 

der fulgte efter ungdomsoprøret. For en række 

spørgsmål melder sig: hvad blev der af idealer fra 68? 

Hvorfor gik oprøret i opløsning? Forblev alt så igen ved 

det gamle? Sjælen som den sidste kampplads. 

 

12:00 –13:00 Frokost 

 

13:00 – 14:30 Fredag den 5. nov. Eftermiddag. 

Indlæg med musik med mere v/? 

  . 

14:30 Afslutning på Højskolen med kaffe, Kage og Evaluering. 

 

Gerne forslag til næste års’ Novemberhøjskole 2022 
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          Praktisk Info 

Prisen for Novemberhøjskolen 2021 

Pris: 2250 kr. 

                     Pensionister i Roskilde 2025 kr. 

 

Tilmelding og betaling til Højskolen. 

Senest onsdag den 29. september på LOF´s Kursuscenter Østs hjemmeside. 

https://lof.dk/oest/foredrag-debat-og-oplevelser/hojskoler       Hold:  Novemberhøjskolen 

Tilmelding skal laves på hver enkel person. 

Prisen dækker alle udgifter til foredrag, morgenbrød, kaffe, kage, entréer, guide 

og frokost på udflugten. Prisen er dog uden drikkevarer på udflugten. 

 

Spørgsmål:  Kontakt    

LOF Kursuscenter Øst telf.: 2028 5343      Mail: oest-kontor@lof.dk 

 

Kommer der nye corona restriktioner, vil de blive overholdt efter de forskrifter 

der udstedes. Evt. coronapas etc.  

 

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

dage. 

Højskolens idé er at bo hjemme og være med i en hel uges aktiviteter. 

 

Tove Nielsen, Kristian Gylling, Jytte Skovgaard og Bente Mathiassen 

Ansvarlige for Novemberhøjskolen 2021 

 

                              

 

Der tages forbehold for programændringer. 

https://lof.dk/oest/foredrag-debat-og-oplevelser/hojskoler
mailto:oest-kontor@lof.dk

