Højskoledage i September
20 – 23/9
I Posthavens café
Fredag d. 20/9 kl. 15-21
Lørdag d. 21/9 kl. 10-16
Søndag d. 22/9 kl. 10-16
Mandag d. 23/9 kl. 15-21

Foredrag, samtaler, film, sang og musik, hygge …….
2 arrangementer om dagen

Pris 850/450 kr. + mad

Højskoledagene arrangeres i samarbejde med FOF – med Anne-Gerda
som kursusleder.

Tilmelding til Anne-Gerda eller FOF senest i løbet af august.

Program for ugen:
Fredag d. 20/9 kl. 15: Velkomst og kaffe!
Foredrag ved Anne-Gerda Olrik Ernst: ”Det danske folkestyre”
Med udgangspunkt i romanen Pelle Erobreren af Martin Andersen Nexø, fortæller
Anne-Gerda Olrik Ernst om det danske folkestyre, og om arbejderbevægelsens start.
Kl. 17.30-18.30 Aftensmad
18.30 Vises Bille Augusts oscarvindende film ”Pelle Erobreren”

Lørdag d. 21/9 kl. 10: Vi mødes til morgensang og en kop kaffe
Foredrag ved Jens Daugaard: ”Sostrup”
Lokalhistorikeren Jens Daugaard, Grenaa, fortæller lørdag formiddag historien om herregården
Sostrup, dens folk og dens betydning for egnen. Foredraget er ledsaget af en masse
spændende billeder.

Kl. 12-13.30: Frokostpause
Fortælling ved Anne-Gerda Olrik Ernst: Livet indenfor klostermurene
AG genfortæller bogen ”Nonne Tur/retur, magt og afmagt bag klostermurene”, en
selvbiografi skrevet af Helene Hägglund, der er tidligere nonne på Sostrup Kloster.
Kl. ca. 15.30-16 slutter vi af med kaffe, kage og sang.

Søndag d. 22/9 kl. 10: Vi mødes til morgensang og en kop kaffe
Foredrag ved Anne-Gerda Olrik Ernst: ”Folkevognens kulturhistorie”
Vi kender alle folkevognen, både den gamle, den nye, folkevognsrugbrødet med peacetegn og
ternede gardiner, og senest skandalerne om snyd og bedrag… Vi kender også alle
ophavsmanden til folkevognen, ham der havde visionen om en god og billig bil til hele folket
(altså dem som han regnede med til folket..), nemlig Hitler. Men hvordan gik det til og hvad er
historien? Det har AG kikket nærmere på.
Kl. 12-13.30: frokostpause

Fællessang ved Ove Bjerregaard: ”Jeppe Åkjær – Folkets Sange”
En dejlig eftermiddag omkring klaveret med Jeppe Åkjærs fantastiske sange, ledet af Ove
Bjerregaard.
Undervejs får vi eftermiddagskaffe og kage.

Mandag d. 23/9 kl. 15.00: Vi mødes til en kop kaffe og og en sang.
Fortælling ved Anne-Gerda Olrik Ernst: ”Folkeliv i Middelalderen”
Anne-Gerda og familien bruger hver sommer nogle uger på middelaldermarkeder. Denne eftermiddag fortæller hun om denne
sælige familieaktivitet, og viser dragter, husgeråd og musikinstrumenter fra sommerlivet i middelalderen.
Kl. 17.30-18.30 aftensmad.
Kl. 18.30 Trylleri, gøgl og musik!
Vi slutter højskoledagene af med manér, med middelaldermusik spillet af
Sonos Olrikum (Anne-Gerda med gemalen Mikkel og de tre børn) og
ægte middelalder magi og gøgl med Tryllefrederik, alias Frederik Lund
fra Århus.

