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Novemberhøjskolen 

 

Ågerup Sognegård 

                        4. – 8. november 2019 

”Livets rejse” 
Omhandlende:  

Forfatter Henrik Pontoppidan 

Komponist Carl Nielsen  

og Kunstmaler Johannes Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Nielsens barndomshjem på Fyn. 
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Mandag den 4. november    

 

09:00       ”Velkomst” v. Kristian Gylling og Jytte Skovgaard 

      Morgenkaffe 

09:30      Morgensamling i kirken v. præst Kristian Gylling 

10:00           ”Henrik Pontoppidans liv og hans forfatterskab” 

       v. Flemming Behrendt  

 

Flemming Behrendt er dansk journalist, redaktør og forfatter. Han voksede op i 

Københavnsområdet og levede der til 1990, 

hvor han flyttede til Frankrig som 

korrespondent.  ”I september i år udkom 

Flemming Behrendt med en stor biografi af 

Henrik Pontoppidan"  

12:00 Frokost 

 
 
 

 13:30        ”Lykke Per” af Henrik Pontoppidan 

                      v. Steen O. Jørgensen 

 Steen O. Jørgensen konkluderer i en 

anmeldelse af filmen, at den forsimpler 

romanens dybe åndelige budskaber. Steen 

O. Jørgensen er skeptisk overfor filmen, 

bl.a. fordi den ikke respekterer dele af 

romanen men tilføjer handling, der ikke er 

med i romanen. 

Pause med kaffe og kage 

15:30 (ca.) Afslutning på dagen 
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Tirsdag den 5. november 

 

09:30 Morgensamling i kirken v. præst Kristian Gylling 

 

10:00 ”Johannes Larsens billeder, livet og kunsten” v. Poul Erik 

Bermann. 

Poul Erik Bermann fortolker og 

fortæller om kunstner Johannes 

Larsens arbejde og hans liv.  

Det kræver, at Bermann må over i hans 

egen rygsæk for at sætte sig ind i de 

forhold, som en kunstner arbejdede 

under for et halvt århundrede år siden.  
 

12:00         Frokost 

 

13:30        ”Carl Nielsens liv og musik” v. Jørgen I Jensen 

Jørgen I. Jensen er dansk faglitterær 

forfatter og tidligere lektor ved 

Københavns Universitet. Jørgen I Jensen 

er uddannet cand.theol. og var tilknyttet 

Københavns Universitet fra 1972. Han 

har skrevet bogen om 

 ”Carl Nielsen, Danskeren” 

Pause med kaffe og kage 

16:00  (ca.) Afslutning på dagen 
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Onsdag den 6. november 

Heldagsudflugt til Fyn 

08:00 Samling v. Ågerup Kirkes parkeringsplads. 

 10:30  Besøg Carl Nielsen Barndomshjem, Odensevej 2A, 5792 Årslev 

11:30 Bustur til Kunstmuseet Johannes Larsen i Kerteminde. 
 

 

 

 

 

 

 

12:30            Fælles frokost i ”Kaffestuen” - med ”Alheds frokost”   

14:00 – 15:00    Rundvisning på Kunstmuseet Johannes Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30-17:30 (ca.) Bus hjem til Ågerup Kirkes parkeringsplads. 
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Torsdag den 7. november 

09:30 Morgensamling i kirken v. præst Kristian Gylling 
10:00 ”Fynbomalerne”. Fortællinger. 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 Fælles frokost 

 

13:30 ”Film og fortælling om Carl Nielsen” v. Jakob Davidsen 

Jakob Davidsen har i en årrække været organist ved kirkerne i 

Ågerup/Kirkerup/Hvedstrup. I dag er 

Jakob Davidsen organist ved Ishøj 

kirkerne. Jakob Davidsen har  

modtaget 3 statuetter indenfor 

Danish Music Awards Jazz. Denne 

gang med sit orkester Jakob 

”Davidsens Kammerat Orkester”. 

Pause med kaffe og kage 

 

15:30 (ca.) Afslutning på dagen 
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Fredag den 8. november 

09:30 Morgensamling i kirken v. præst Kristian Gylling 

 
10:00 ”Henrik, Carl og Johannes samtid”, Hvad har denne epoke givet os i 

dag? V. Henning Nørhøj 

  Ved siden af Henning Nørhøjs 

faglige og pædagogiske arbejde   

har han også skrevet bøger og 

undervisningsmateriale. Der ud 

over laver han fortsat foredrag 

bl.a.: 

”Menneskesynet under 

forandring” 

 

12:00 Fælles frokost 

 

13:30 ”Hvad betyder Carl Nielsen i det store 
udland?” v. Claudio Passilongo 
Fællessang fra højskolesangbogen m/Carl 
Nielsen sange 

 v. Claudio Passilongo 

Pause med kaffe og kage 

 

15:30 (ca.) Afslutning på dagen – afslutning og evaluering af ugen v. Jytte 

Skovgaard og Kristian Gylling.  
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Praktiske oplysninger 
”Højskolens idé er at bo hjemme og være med i en hel uges aktiviteter.” 

Prisen for Novemberhøjskolen 2019 

Almene: 1.950 kr. Pensionist i Roskilde: 1.565 kr. 

Det dækker alle udgifter til foredrag, frokoster, kaffe og udflugter med entreer. 

Prisen er dog uden drikkevarer på udflugten. 

Tilmelding: Senest 29. sept. på LOF`s hjemmeside:  

https://lof.dk/roskilde/roskilde/hojskoler, eller tilmeld dig på 

Mail: roskilde@lof.dkTelefon: 31254129 

Ved tilmelding oplys venligst holdnr.: 192530 

Betaling: Senest den 21. oktober.  

Der kan ved Ågerup kirke søges om hel eller delvis friplads på højskolen ved 

henvendelse til præst Kristian Gylling :26732300 

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

Der tages forbehold for programændringer. 

 

Jytte Skovgaard, Kristian Gylling, Tove Nielsen og Bente Mathiassen 

Ansvarlige for Novemberhøjskolen 2019 
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