HØJSKOLEDAGE PÅ ANHOLT
3. - 5. juni 2019
Casper Clemmensen
Husk at bestille evt. færgebillet og
overnatning i god tid!
Anholt Kro giver 20% rabat

Anholt

191027

Mandag 03. – onsdag 05. juni 2019
kr. 1.650 inkl. forplejning og oplæg

www.anholtkro.dk - tlf. 86 31 90 80
Grenaa - Anholt Færgefart: www.anholtfergen.dk - tlf. 86 32 36 00
Find oplysninger om andre overnatningsmuligheder og cykelleje på
www.visitanholt.dk

Billederne er fra højskoledagene i 2018, hvor 23 glade deltagere var med.

FOF Djursland
Kærvej 11
8500 Grenaa
Tlf. 8632 5588
www.fof-djursland.dk

FOFs telefontid:
Mandag - torsdag
Fredag

Bliv KLOGERE på Anholt.
kl. 10-15
lukket

Besøg Norddjurs Kommunes dejlige solskins

Højskole på Anholt
Tirsdag 4. juni:
kl. 10.00: Anholt Forsamlingshus med
kaffe/te/isvand.

Casper Clemmensen er igen vores spændende
oplægsholder. Casper er uddannet national og
religions-historiker bosat i Aarhus. Mange år som
undervandsjæger, fridykker, sejler og surfer har
bundet Casper i et tæt kærlighedsforhold til
havet omkring de danske kyster og det
kombinerer han med sin passion for Nordens
kultur og identitet.
Til daglig fungerer Casper Clemmensen som
guide og foredragsholder. Casper Clemmensen
fungerer derudover som vært for TV2, bl.a. med
Villy Søvndal og Troels Kløvedal. I de seneste
projekter kan man finde Casper Clemmensen
som vært på programserierne "Ekspedition 56"
og "Jagten på Anholt" på TV2 Østjylland, samt
den kommende sæson af det landsdækkende "
Fra kyst til Kyst"
Program:
Mandag 3. juni:
kl. 18.00: Middag på Anholt kro med velkomst
og praktiske oplysninger.
kl. 19.30: Anholt Forsamlingshus.

Fortælleaften om Anholts historie i
nyere tid.
Om livet på en sandklit midt i det frådende hav.
Casper fortæller om det lille
samfund midt ude i Kattegat, om øboernes
udfordringer i gammel såvel som i nyere tid, om
ø-kongerne og ø-heksene samt om de levende og
de døde på den lille ø, Anholt.
Vi hører også om Anholts redningstjeneste - om
Kattegats helte. Helt oversete af
Danmarkshistoriens store vingesus findes der
utallige beretninger om anholternes heltemod og
menneskelige varme, som gjorde dem kendte i
hele Kattegat-regionen.

Fortællecafé om Kampen i Kattegat.
Anholt lå under 2.verdenskrig midt i en
kampzone, idet Kattegat ofte var
krigsskueplads for kampe mellem de allierede
magter og Hitlers 3de Rige. Både i
farvandet rundt om øen såvel som på selve
Anholt satte krigen sine tydelige spor,
som flere steder stadig kan ses, hvis man ved,
hvor man skal kigge. Hør med om
drabelige luftkampe, søslag og mystiske naziubåde samt om anholternes snedige
modstandskamp.
Kl. 12.30: Frokost på Anholt Kro
Eftermiddag til fri disposition - evt. vandretur til
Sønderbjerg i vikingernes fodspor v. Casper
Clemmensen.
Kl. 18.00: Middag på Anholt Kro.
kl. 19.30: Anholt Forsamlingshus.
Fortælleaften om Jyllands sidste
konger i forsamlingshuset
Jyllands sidste konger: en fantastisk, men for
mange jyder ukendt historie om
danskernes erobring af Jylland og den store jyske
exodus mod vest til helt nye lande.

Det er fortællingen bag de berømte guldhorn, et
af Danmarks nationalsymboler, og det er
fortællingen om Danmarks fødsel i den sene
jernalder. Kom og hør om Jyllands magiske
tvillingekonger, landets hellige kvinder, vølverne,
og om den store rejse ud i den ukendte verden til
det nye Jylland.
Anholterne inviteres mod entré - kr. 95.
Onsdag 5. juni:
Kl. 10.00: Afgang fra Anholt Forsamlingshus vandretur med ”tro/overtro”
Kl. 12.30: Frokost på Anholt Kro Kl. 14.30:
Anholt Forsamlingshus
Oplæg om ø-liv og livskvalitet – Ginsmagning Kl.
18.30: Afskedsmiddag på Anholt Kro.

