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Højskoleforstander Aage Augustinus, Odder
Forfatter m.m. Anne Knudsen, Birkerød
Højskolelærer Lene Kirkegaard, Esbjerg
Provst Anders Bonde, Hadsten
Fhv. højskoleforstander Lillian Hjorth-West, Bornholm
Arkivleder og tidl. Lærer Grethe Marcussen, Asperup
Pianist Herdis Isaksen, Kolding
Tilrettelægget og kursusleder Niels Ole Frederiksen, Middelfart

”Tvillingegårdens Venner” inviterer i 2022 til
”Tre højskoledage på Tvillingegården” ved Båring Vig.
Højskoledagene er fra
tirsdag den 13. september til torsdag den 15. september 2022.
Højskoledagenes program er blevet til i et samarbejde mellem
”Tvillingegårdens Venner” og højskolemand Niels Ole Frederiksen,
Middelfart.
Målet med højskoledagene er at styrke den folkelige oplysning med
et aktivt socialt samvær og samtidig gøre opmærksom på de mange
aktiviteter, der løbende bliver udbudt og gennemført på ”Tvillingegården”.
Derfor er højskoledagene et tilbud til alle interesserede, som gerne vil
være sammen med andre i et folkeoplysende fællesskab med fællessang,
foredrag, musik, debat og livsglæde.
Man kan ikke købe enkeltbilletter til et foredrag. De ”Tre højskoledage på
Tvillingegården” er et pakketilbud, hvor man køber hele
”pakken” til alle dagene.
Prisen for alle højskoledagene er kr. 950,- pr. deltager inkl. morgen- og
eftermiddagskaffe/te, frokost og alle de i programmet
nævnte foredrag m.m..
Niels Ole Frederiksen vil som tilrettelægger og kursusleder
forestå alle dagene.
Der er et begrænset antal pladser.
Billetter kan købes på ”Tvillingegården” fra søndag den 9. juni fra 13.00
Venlig hilsen
”Tvillingegårdens Venner” og Niels Ole Frederiksen, kursusleder

Hvis interessen for arrangementet ikke er stor nok, forbeholder “Tvillingegårdens Venner”
sig retten til at aflyse senest den 1. august. Alle, der har betalt for deltagelse, får det fulde bekøb retur.

PROGRAM
Tirsdag den 13. september.
Kl. 8.30 		
Morgenkaffe og et rundstykke.
Kl. 9.00 		
Morgensang ved Niels Ole Frederiksen og pianist Herdis Isaksen, Kolding.
Kl. 9.45: 		
Et jævnt og muntert virksomt liv – Grundtvig og livsglæden”
		
v/ fhv. valgmenighedspræst og forstander Aage Augustinus, Odder.
		
Livet er i egentligste forstand uoverskueligt. Alligevel må vi se at komme til rette med det, så 		
det bliver til glæde for én selv og andre. - At det skal være til glæde står for Grundtvig fast.
		
Vi vil følge Grundtvigs liv frem til gennembruddet, hvor livets grundstemning for ham så 		
ubetinget bliver glæden - glæden ved at være til.
Kl. 11.50 – 12.15
Pause – øl og vand kan købes medens frokostbordet klargøres.
Kl. 12.00 –13.00
Frokost
Kl. 13.00 		
”Jens Rosendal” v/Psykolog, forfatter og foredragsholder, Anne Knudsen, Birkerød.
		
Gennem hele sit liv har Jens Rosendal trådt frem og talt uretfærdighed og magtmisbrug imod. 		
Ikke mindst har han kritiseret den fordømmelse af homoseksuelle, som han har mødt både i 		
Folkekirken og uden for kirken. Jens Rosendal talte om mangfoldighed længe før det blev moderne.
Vi skal høre om, hvordan Jens Rosendal som 50-årig kastede sig ud i et kærlighedsforhold til en langt
yngre mand, hvordan han mistede sin elskede og er landet på, at ”Så godt skulle det være”.
		
Undervejs i foredraget synger vi en række af Jens Rosendals sange.
Kl. 15.00 		
Kaffe og te
Onsdag den 14. september.
Kl. 8.30 		
Morgenkaffe og et rundstykke.
Kl. 9.00 		
Morgensang ved Niels Ole Frederiksen.
Kl. 9.45: 		
Skagensmalerne og deres kvindfolk v/Højskolelærer Lene Kirkegaard, Esbjerg.
		
Kunstnerkolonien på Skagen rummede mange personligheder. Mændene var i front, men 		
eftertiden viste, at der var flere af kvinderne, der udfoldede store kunstneriske talenter. Anna 		
Ancher blev en af de mest betydningsfulde malere i dansk kunst, mens andre kvindelige malere 		
måtte stå i skyggen af deres mænd, som for eksempel Marie Krøyer. Det var en lang sej kamp for
		
de kvindelige kunstnere at få mulighed for at uddanne sig og til omsider at få adgang til Kunst		
akademiet. Tidsepoken omkring skagensmalerne er et stykke kunsthistorie krydret med mange
		
gode anekdoter, men også en beretning om det moderne gennembrud i kunsten og de nye 		
strømninger ude fra Europa.
Kl .11.50 – 12.15
Pause – øl og vand kan købes medens frokostbordet klargøres.
Kl. 12.15 – 13.00
Frokost
Kl. 13.15: 		
”Er der noget at grine af, når vi bliver gamle?” v/Provst Anders Bonde, Hadsten
		
Et muntert foredrag om alderdom. Det sker med udgangspunkt i mødet med mennesker, der er
		
nået til de ”ældste” klasser i ”Livets skole”. Anders Bonde giver et muntert indblik i det ”Livets 		
efterår”, som for de fleste rummer mange spændende nuancer. Ofte kan det være et liv på trods,
		
men selv her kan alderdommen vise sig at være en udfordring, der giver mening og livskvalitet.
		
Og her spiller en god gang lune og en varm latter en ikke ringe rolle.
Kl. 15.00 		
Kaffe.
Torsdag den 16. september.
Kl. 8.30 		
Morgenkaffe og et rundstykke.
Kl. 9.00 		
Morgensang ved Niels Ole Frederiksen
Kl. 9.45: 		
”Edith Piaf” v/Fhv. Forstander Lillian Hjort-West, Bornholm
		
Alle kender Edith Piaf – Den fransk spurvefugl med den store stemme, men ikke alle ken der hen		
des historie. Lillian Hjorth-Westh fortæller om den franske sangerinde med den ikoniske stemme.
Kl. 11.55 		
Pause
Kl. 12.30 		
Stort ”ta-selv” bord.
Kl. 13. 45 		
”Tvillingerne Harald og Edvard” Arkivleder og fhv. lærer Grethe Marcussen, Asperup
		
Grethe Marcussen vil berette om tvillingerne Harald og Edvards liv og levned på matriklen og
		
huset vi i dag sidder i og har kaldt ”Tvillingegården” Grethe vil garnere sin fortælling med nogle 		
sange fra højskolesangbogen.
Kl. 14.45 		
Kaffebord
Kl. 15.15 Afslutning og fællessang.

T V ILLING EGÅ R D EN

– fristed for ældre

Birkevangsvej 3 • Baaring Mark • 5466 Asperup • www.tvillingegården.dk

