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The old barbershop
The Old Barbershop singers, er et Boy Band og en rytmisk vokalgruppe der er noget over 
konfirmationsalderen. 

’De underholder med et glimt i øjet, med et festligt 
og iørefaldende repertoire af Evergreens, spirituals 
og lejlighedssange.

De optræder i et festligt lag, som et muntert og 
swingende indslag, som på dagen vil være krydret 
med fællessange.

Rakkere og natmandsfolk – fortællingen om udstødte mennesker
Lisbeth Lunde Lauridsen fra Epos Foredrag vil fortælle om denne fascinerende og afsky- 
vækkende del af danmarkshistorien. 

Tatere, kjæltringer eller skøjere – et ukært barn 
har mange navne. I perioden fra 1500-tallet og 
til starten af 1900-tallet blev en særlig gruppe 
mennesker i Danmark behandlet som kasteløse og 
urene. 

Mennesker, som udførte uærlige opgaver såsom 
fjernelse af selvdøde dyr eller som bødlens hjæl-
pere, blev marginaliseret og udstødt af samfundet. 

4. oktober 2022  
Dagens program

Kl. 12.00 Velkommen

Kl. 12.15 Højskolemiddag

Kl. 13.15 Rakkere og natmandsfolk - 1. del

Kl. 14.15 Kaffepause

Kl. 14.30 Rakkere og natmandsfolk - 2. del

Kl. 15.30 Afrunding og ’tak for i dag’

1. november 2022  
Dagens program

Kl. 12.00 Velkommen

Kl. 12.15 Højskolemiddag

Kl. 13.15 The old barbershop - 1. del

Kl. 14.15 Kaffepause

Kl. 14.30 The old barbershop - 2. del

Kl. 15.30 Afrunding og ’tak for i dag’
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Kurt Frimodt - Klaver med mer`
Blandet med anekdoter vil Pianist Kurt Frimodt spille en stor buket af Bent Fabricius-Bjerres 
vidunderlige melodier.  

Pianist Kurt Frimodt vil spille en stor buket af Bent 
Fabricius-Bjerres Vidunderlige melodier. Ind i mel-
lem bliver der fortalt lidt anekdoter, og der bliver 
mulighed for at synge med på nogle af de mest 
kendte sange. 

Fra filmens verden høres bl.a. Matador, Olsen Ban-
den og Forelsket i København. Men selvfølgelig 
også hans mest kendte Alley Cat.

Mette Mejlgaard
Mette vil fortælle om dagligdagen i en militær lejr og om deres forsøg på at skabe et ’kristen 
fristed’ - en lille bid af ’hjem’ midt i en hektisk hverdag. 

Mette Mejlgaard har sammen med en veninde af 
flere omgange været leder af KFUMs Soldater-
hjem i Camp Bastion i Afghanistan. 

Vi skal også høre hende fortælle om de bekymrin-
ger og glæder, de oplever, for eksempel når flaget 
endnu engang sættes på halv stang i den danske 
lejr, eller når en skive hjemmebagt rugbrød med 
leverpostej kan være ugens højdepunkt. 

Soldaterhjemmet har åbent 24 timer i døgnet, og 
ud over kaffebrygning og bagning af store mæng-
der boller og kage er vores primære opgave er at 
stå til rådighed, når soldaterne har brug for at 
sætte ord på deres bekymring for familien her-
hjemme eller for den næste fodpatrulje mellem 
minerne. 

Når man er i krig, er spørgsmål om livet og døden 
og ’det med Gud’ ikke længere kun teori! 

Mette Mejlgaard er 37 år, bosat i Lystrup og an-
sat som kirke- og kulturmedarbejder ved Kirken i 
Hinnerup. 

7. februar 2023  
Dagens program

Kl. 12.00 Velkommen

Kl. 12.15 Højskolemiddag

Kl. 13.15 Mette Mejlgaard - 1. del

Kl. 14.15 Kaffepause

Kl. 14.30 Mette Mejlgaard - 2. del

Kl. 15.30 Afrunding og ’tak for i dag’

7. marts 2023 
Dagens program

Kl. 12.00 Velkommen

Kl. 12.15 Højskolemiddag

Kl. 13.15 Klaver med mer` - 1. del

Kl. 14.15 Kaffepause

Kl. 14.30 Klaver med mer` - 2. del

Kl. 15.30 Afrunding og ’tak for i dag’
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Favrskov Kommune
Skovvej 20, 8382 Hinnerup

45 89 64 10 10
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

Praktiske oplysninger

Hvem kan deltage?
Alle pensionister og efterlønsmodtagere bo-
siddende i Favrskov Kommune kan tilmelde 
sig Højskoledagene.

Pris 
Prisen for begge dage er kr. 820,- inklusive 
højskolemiddag og eftermiddagskaffe med 
brød.

Tilmelding og betaling
Alle der tidligere har været tilmeldt Hinne-
ruplunds højskoledage via FOFs hjemmeside, 
har fået tilsendt betalingslink.

Har man ikke fået tilsendt betalingslink eller 
er ny, kan man deltage ved : 

• At tilmelde sig på FOF Favrskovs 
hjemmeside fof.dk/da/favrskov

• Via mail på favrskov@fof.dk 
• Eller ved at tilmelde sig på telefon  

51 71 52 40 

Tilmelding fra og med 22. august 2022. Der 
er mulighed for at betale kontant ved første 
højskoledag.

Bemærk:
Det er en forudsætning for gennemførel-
se af højskoledagene, at der er min. 60 til-
meldte, og der er plads til max. 70 delta-
gere.

Da der er begrænsede parkeringsmulighe-
der, tillader vi os at henstille til, at man så 
vidt muligt arrangerer samkørsel.
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