HUMOR OG LIVSGLÆDE
27.10.19 – 02.11.19

PROGRAM
Dagsrytme:
08.00 Morgenmad – 08.45 Morgensamling - 12.30 Frokost - 18.15 Aftensmad
Der serveres formiddagskaffe, eftermiddagskaffe og aftenkaffe hver dag.
Velkommen til en uge, hvor man møder mange spændende mennesker.
Smilet, humoren og livsglæden er gennemgående tema.
Søndag, d. 27. oktober
15:00 Ankomst og indkvartering. Kaffe i spisesalen.
17:00 Rundvisning ved Kristian la Cour
18:15 Middag i spisesalen.
19:30 Velkomst ved kursuslederne Lillian Hjorth-Westh og Kristian la Cour
Fællessang og kaffebord.

Lillian H. Westh

Kristian la Cour

Peter Borberg

Mikkel Wold

Mandag, d. 28. oktober
09:30 Foredrag med journalist, forfatter og foredragsholder Peter Borberg: ”Jeg vil
prøve det hele – en biografi om Jørgen Ryg”
15:00 Foredrag ved præst i Marmorkirken, København, Mikkel Wold: Længslen
efter lykken og det meningsfulde liv
19:30 Leif Sylvester: Mit liv som Leif – et musikalsk foredrag.
Foredraget tager udgangspunkt i to digtsamlinger ”Mig og de andre” og
”Danmark og mig”. Det meste bliver fortalt som anekdoter og historier - ind i
mellem bliver det brudt af digt oplæsning og sange som er relevante til emnet
på det pågældende tidspunkt. Alt sammen sagt med alvorlig humør og et
glimt i øjet, så tilhørerne kan spejle sig på den gode måde og gå derfra med
visheder om, at de ikke er alene med deres tanker og skavanker.
Ved flyglet: Jarno Varsted
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Leif Sylvester

Aage Augustinus Bent Melchior

Tirsdag, d. 29. oktober
09:30 Foredrag ved cand. mag. historie & religion, tidligere forstander på Ask
Højskole og Rude Strand Seniorhøjskole, Aage Augustinus: Glæden ved at
være til - Et livsfilosofisk foredrag, der vil forsøge at indkredse glæden. Det er
i virkeligheden ikke så let med glæden: Nutidens tankegang gør, at talen om
de gode ting er svær, mens talen om elendighed tilsyneladende falder os let.
Glæden er blevet overladt til børn, spejdere, tumper og naturfolk, nærmest
som om man skal være dum for at være glad og naiv for at tale om den.
15:00 Foredrag ved fhv. overrabiner Bent Melchior: Jødisk humor - udvalg af
jødiske anekdoter fra mange lande. Jødisk skæbne har ofte været vanskelig,
og man har overlevet til dels takket være humoren.
19:30 Koncert med Rasmus Lyberth, sang og guitar og Kristoffer Jul Reenberg,
klaver - Rasmus besidder en ganske speciel evne til at formidle de
dramatiske, storslåede og kontrastfyldte fortællinger, der både findes i
Grønlands natur og menneskeskæbner. Med sin selvkomponerede musik og
sin fængslende stemme synger Rasmus om Grønlands natur, befolkningens
vilkår og hjemlandets udvikling, så det trodser alle sprogbarrierer
og går lige i hjertet hos publikum.

Rasmus Lyberth Jens Galschiøt

Karen Thisted
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Onsdag, d. 31. oktober
09:00 Heldagstur til Galleri Galschiøt i Odense, hvor kunstneren Jens Galschiøt
er guide. Derefter går turen til Clay Museum i Middelfart, hvor vi også nyder
eftermiddagskaffen på museets cafe.
19:30 Sangaften med Kristian la Cour
Torsdag, d. 31. oktober
09:30 Foredrag ved fortæller Lillian Hjorth-Westh: Mit livs skrøne – en fortælling
om Jørn Riel
15:00 Foredrag ved journalist, fhv. studievært på TVA og forfatter, Peter Olesen:
“Livsglæde om omgangsformer”
19:30 Foredrag ved journalist og forfatter Karen Thisted: “Det skal mærkes at vi
lever” – samtalebogen med Danmarks nationaldigter Benny Andersen og
Danmarks mest elskede præst, Johannes Møllehave
Fredag, d. 1. november
09:30 Foredrag med fortæller Lillian Hjorth-Westh: Rundt om den humoristiske
verden
15:00 ”A tribute to Svend Asmussen”, jazzkoncert i verdensklasse med Mads
Tolling Kvartet - Mads Tolling, violin, Jacob Fischer, guitar, Mathias
Petri, bas og Andreas Svendsen, trommer

Mads Tolling Kvartet
18:30 Festmiddag
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Lørdag, d. 2. november
08:00 Morgenmad og madpakkesmøring
09:00 Afrejse
09:20 Bus/taxi afgår fra Askov Højskole til Vejen Station

Ret til ændringer forbeholdes.
Kursusledere:
Fhv. højskoleforstander, fortæller Lillian Hjorth-Westh
Højskolelærer, komponist og visesanger Kristian la Cour
Forsidefoto: Peter Olesen

Clay Museum

FAKTA
KURSUS

Humor og Livsglæde

DATO

27 okt. - 02. nov. 2019

STED

Askov Højskole

PRIS

4.950,- kr.
Prisen er inkl. ophold,
undervisning, foredrag og
ture, sengetøj, linned og
håndklæder. Mulighed for
enkelt-/dobbeltværelse
med eget bad/toilet mod
tillæg.

ANTAL

Max. 103 deltagere.

PROGRAM

Detaljeret program findes
ligeledes under
”KORTE KURSER” på
www.askov-hojskole.dk

KURSUSLEDERE

Lillian Hjorth-Westh
Kristian la Cour

PRAKTISK INFO
Du ventes til Askov Højskole søndag
d. 27. oktober mellem kl. 15-17.
Alle intercitytog standser i Vejen,
hvorfra der er 3 km til højskolen. Der er
mulighed for at blive hentet på stationen
kl. 15:00 – se tilmelding.
Vi henviser i øvrigt til:
PM Taxi tlf. 75 36 23 25
Prisen for ophold, undervisning,
foredrag og ture kr. 4.950
(enkeltværelse med håndvask).
Ønskes der enkelt-/dobbeltværelse med
eget bad og toilet tillægges prisen
kr. 500. (Kryds af på tilmeldingen.
Vi kan dog ikke garantere ønsket bliver
opfyldt).
Når der fra Askov Højskole foreligger
bekræftende svar på tilmeldingen,
opkræves samtidig et indmeldelsesgebyr på 500 kr., der fratrækkes den
endelige kursuspris.
(Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr og udgør de 500 kr.).
Indmeldelsesgebyret betales ikke
tilbage ved afbud.
Ved afmelding mindre end 3 uger før
kursusstart, sker der ikke
tilbagebetaling. Hvis du ikke er dækket
ved afbestilling gennem dit
forsikringsselskab eller lignende, kan vi
tilbyde en afbestillingsforsikring
gennem Europæiske Rejseforsikring.
Afbestillingsforsikringen koster 6 % af
opholdets pris og skal bestilles
sammen med opholdet.
Kurset slutter lørdag den 2. november
efter morgenmad (kl. 08.00 – 09.00).
Afgang med taxi/bus kl. 09.20 fra
højskolen til Vejen Station.

TILMELDING (Udfyldes nemt på www.askov-hojskole.dk)
KURSUS
DATO
NAVN
ADRESSE
CPR.NR.

TLF.NR.

E-MAIL
KOMMUNE
Enkeltværelse med håndvask kr. 4.950,Enkeltværelse med bad/toilet kr. 5.450,Dobbeltværelse med bad/toilet kr. 5.450,Ønsker at bo på dobbeltværelse med:

Vegetar
Ønsker afbestillingsforsikring
Ønsker afhentning på stationen – Kun kl. 15:00
DATO

UNDERSKRIFT

Tilmeld dig digitalt – det er nemt og du sparer samtidig porto – klik ind på:
www.askov-hojskole.dk/korte-kurser.dk
Tilmelding pr. brev sendes til: Askov Højskole – Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen.

Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen – Tlf. +45 76 96 18 00
info@askov-hojskole.dk – www.askov-hojskole.dk

