SOMMERHØJSKOLE LOF

17. – 21. juni 2019
Haslev Folkebibliotek
Den store mødesal (indgang ad Rådhusstien).

”Danmark før og nu –
men midt i verden”

Den Fynske landsby
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Mandag d. 17. juni
09.00

Velkomst v. Jens Thøsing Andersen
Morgenkaffe

09.30

Dette er min sang v. borgmester Ole Vive

10.00

Foredrag v. René Nielsen. ”Halv mand – helt menneske”.
René Nielsen arbejdede som bankrådgiver til 1991, hvor han mistede
begge ben i en uforklarlig ulykke.

12.00

Middag – varm ret

13.15

Foredrag v. Jens Arentzen: ” Matador – det du ikke så”.
– Få et nyt spændende syn på serien med Ulrik Varnæs alias Jens
Arentzen, som var med i Matador, er dansk skuespiller, instruktør,
manuskriptforfatter og foredragsholder.

Pause med kaffe og kage.
15.30 (ca.) Afslutning på dagen.
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Tirsdag d. 18. juni
Heldagsudflugt til Odense
Kl. 08.45 Haslev afgang. P-pladsen v. Sofiendalskolen
Kl. 11.00

Sejltur på Odense Å.

Odense å
Kl. 13.00

Middag i ”Den Fynske Landsby”

Kl. 15.30

Afgang ”Den Fynske Landsby”

Kl. 17.30

Haslev ankomst (ca. tidspunkt)

Den Fynske Landsby
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Onsdag d. 19. juni
09.00

Morgenkaffe

09.30

Dette er min sang v. Steen O. Hedelund Jørgensen.

10.00

Foredrag v. Steen O. Hedelund Jørgensen: ”Fra europæisk stormagt til
lilleputnation”.
Om 1800-tallets katastrofale udenrigspolitik i Danmark, som ændrede
nationen fra en regional stormagt til en nation underlagt stormagternes
egne interesser. Forandringen gav selvransagelse indadtil og en
fantastisk kulturel opblomstring i guldalderen.

12.00

Middag – varm ret

13.15

Foredrag v. Marianne Jørgensen: ”Fra Bypige til Bondekone”.
- Et foredrag om dét at være født og opvokset i byen, og om at få sit livs
chok ved udflytningen til bondegården og mmm.

Pause med kaffe og kage.
15.30 (ca.) Afslutning på dagen
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Torsdag d. 20. juni
Heldagsudflugt til København
08.30

Haslev afgang fra P-pladsen v. Sofiendalskolen

10.30

Omvisning i De Kongelige Repræsentationslokaler

Tronsalen
13.00

Middag i restaurant ”Allé Gade 10”, Frederiksberg

15.00

Storm P-museet

16.00

Afgang Storm P-museet.

17.30

Haslev hjemkomst (ca.)

Storm P-museet
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Fredag d. 21. juni
09.00

Morgenkaffe

09.30

Dette er min sang v. Marianne & Hans Krarup

10.00

Foredrag v. tidl. udenrigsminister Per Stig Møller:
Udenrigsminister i krig og fred”.

12.00

Middag – varm ret og dessert

13.15

Sang og musik v. højskolelærer, sangskriver og komponist
Arne Andreasen.

15.30 ca. Afslutning på sommerhøjskolen
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Praktiske oplysninger
Prisen for sommerhøjskolen 2019
2.050 kr. pr. person.
Det dækker alle udgifter til foredrag, middage, kaffe, udflugter med entreer.
Prisen er dog uden drikkevarer.
Tilmelding senest tirsdag d. 23. april på LOF’s hjemmeside: lof.dk/haslev
- eller brug af tilmeldingsblanket bag på LOF-programmet.
LOF’s kontor tlf. 40686100. Mail: haslev@lof.dk
Ved tilmelding oplys venligst kursusnr. 191816 og kursusnavn!
Betaling senest 21. maj – husk at angive navn og tlf. nr!
LOF:

Reg. nr. 0575

Kontonr. 0005288878

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

Jens Thøsing Andersen
Leder af sommerhøjskolen 2019

Der tages forbehold for programændringer.

Sommerhøjskolens idé er at bo hjemme
og være med i en hel uges aktiviteter.
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Billede fra sommerhøjskolen i 2018

Vi glæder os til at byde dig velkommen
igen til næste år, i uge 24/2020
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