Midsommer i Askov
14.06.21 – 18.06.21

PROGRAM
På kurset får du indblik i brydninger i historie, kunst, litteratur og musik gennem
foredrag og studiekredse.
Dagsrytme
08.00 Morgenmad – 08.30 Morgensamling - 11.45 Frokost (undtaget mandag)
18.15 Aftensmad
Der serveres formiddagskaffe, eftermiddagskaffe og aftenkaffe hver dag.
Mandag, d. 14. juni
10:00 Ankomst og indkvartering. Kaffe i spisesalen.
11:30 Rundvisning ved Kristian la Cour.
12:30 Frokost i spisesalen.
13:30 Velkomst ved forstander Rikke Holm. Præsentation og valg af studiekredse.
Introduktion til kurset ved kursuslederne Lillian Hjorth-Westh og Kristian la
Cour. Fællessang ved komponist og højskolelærer Kristian la Cour.
15:00 Foredrag med sprogforsker, forfatter, foredragsholder og cand. mag. i lingvistik
og retorik om dansksproglig kultur og mangfoldighed, Michael Ejstrup:
Danmarkskortet - Det hele hænger sammen med naturen, menneskene og de
muligheder, der har været op gennem historien.

19.30

Rikke Holm
Michael Ejstrup Lillian Hjorth-Westh Lene Kersting
Foredrag med fortæller, Lillian Hjorth-Westh: Rundt om Tove Ditlevsen Hun debuterede i 1939 med digtsamlingen Pigesind og det blev til 48
udgivelser ialt, dog er nogle udgivet efter hendes død i 1976. 4 ægteskaber,
4 børn, misbrug og et kompliceret liv satte sit præg på Tove Ditlevsen og
hendes digtning. Hun skrev om universelle emner i livet og kunne rime hjerte
på smerte uden at det blev banalt. Tove Ditlevsens digtning er universel!
Som forfatter var hun loyal og tro mod sit Vesterbro og talte de svages sag,
men angsten for ikke at slå til, slog hende ud.
Hun skriver ærligt, følsomt og alvorligt, men også med livsglæde, humor og
dyb psykologisk indsigt.

PROGRAM
Tirsdag, d 15. juni
Studiekredse Kreativ værksted med Lene Kersting: Modellering af en mindre buste. I
værkstedet arbejder vi med LER og prøver kræfter med det
at modellere et menneske-hoved i ler.
Debatværksted med linjefagsleder, journalist Ole H.B. Andreesen: Fanget
på et splitsekund – virkeligheden i billeder. Eller hvad?
Debatværksted med journalist og forfatter Mona Østerlund: ”Vandreworkshop” - vi går en lille tur i området (på Hærvejen). Undervejs fortælle
Mona om noget af alt det gode ved at gå; om Hærvejen som vandrerute nu
og historisk
Novelle- og digtværksted med fortæller Lillian Hjorth-Westh
Kor med Kristian la Cour

Mona Østerlund

Ole H.B. Andreesen Bodil Jørgensen

Mikkel Wold

15:00 Hvordan får man blik for det vigtige i livet? Hvordan genvinder man sit
livsmod, når det er gået tabt? Og hvor finder man trøst midt i sorgen og
fortvivlelsen? Skuespiller Bodil Jørgensen og præst Mikkel Wold viser os
veje tilbage til tilværelsens vidunderlighed gennem en varm og livsklog
samtale. For de ved, hvilke skatte man kan finde i troen, kunsten og naturen
– med forundring og selvforglemmelse som vigtige tilgange til livet.
Bodil Jørgensen og Mikkel Wolds samtalebog ”Gå med fred” udkom efteråret
2020.
19:30 Sangaften med Kristian la Cour

PROGRAM
Onsdag, d. 16. juni
09.30 Heldagstur til ”hollænderbyen” Friedrichstadt. Her sejler vi på kanalerne
med guide, besøger Mennonitterkirken og ser byen på egen hånd.
Derefter går turen til Rote Haubarg, en historisk bondegård fra 1700-tallet på
halvøen Eiderstedt, som bl.a. har et lille landbrugsmuseum og en restaurant.
Her nyder vi kaffen. HUSK PAS!
19:30 Koncert med Jane & Shane – Der er energi og spilleglæde når engelske
Jane Clark (violin og sang) og irske Shane Donnelly (vokal, guitar, bodhran)
går på scenen. De er ikke bare gode musikere og spillemænd. De er
begavede musikere i særklasse.
Torsdag, d. 17. juni
09:30 Studiekredse (som tirsdag formiddag)
15:00 Foredrag med skuespiller og sanger Annika Hoydal: ”Kære William” (om William Heinesen). Hun fortæller, læser op og synger en blanding af
egne erindringsbilleder, forfatterens ord samt de sange, han holdt af.

Annika Hoydal

Jon Kaldan

18:30 Festmiddag med underholdende indslag fra kursisterne
Fredag, d. 18. juni
09.30 Foredrag med fhv. udenrigskorrespondent ved DR, Jon Kaldan: En lang
affære med Rusland.
12:30 Frokost
13.30 Bus / taxi afgår fra højskolen til Vejen Station

FAKTA
KURSUS

Midsommer i Askov

DATO

14.-18. juni 2021

STED

Askov Højskole

PRIS

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

ANTAL

Max. 100 deltagere.

PROGRAM

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

EKSTRA

KURSUSLEDERE

Mulighed for overnatning
søndag 13. juni –
mandag 14. juni
Pris kr. 500,- incl.
aftensmad søndag 18:15
og morgenmad mandag
Nøgleudlevering søndag
17.15 – 18.15
Ingen afhentning på
Vejen Station søndag
Lillian Hjorth-Westh
Kristian la Cour

Forsidefoto

Jane & Shane

PRAKTISK INFO
Du ventes til Askov Højskole mandag d.
14. juni mellem kl. 10.00 -11.00
Alle intercitytog standser i Vejen,
hvorfra der er 3 km til højskolen. Der er
mulighed for at blive hentet på stationen
kl. 09.30
Vi henviser i øvrigt til:
VTS Taxi tlf. 74 54 28 70
Prisen for ophold, undervisning,
foredrag og ture kr. 3.800, kr
(enkeltværelse med håndvask).
Ønskes der enkelt-/dobbeltværelse med
eget bad og toilet tillægges prisen
kr. 150. (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 6,25 %
af opholdets pris og skal bestilles
sammen med opholdet.
Kurset slutter fredag den 18. juni
efter frokost (kl. 12.30 – 13.00).
Afgang med taxi/bus kl. 13.30 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. 3.800,Enkeltværelse med bad/toilet kr. 3.950,Dobbeltværelse med bad/toilet kr. 3.950,Ønsker at bo på dobbeltværelse med:

Ønsker overnatning søndag til mandag – tillæg kr. 500,Vegetar
Ønsker afbestillingsforsikring
Tilmeld mig nyhedsbreve
Ønsker afhentning på stationen – Kun kl. 09:30
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

