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Rasmus Mannerup Jørgensen - To år med Slædepatruljen Sirius
Efter endt studentereksamen på Randers Statsskole startede Rasmus Mannerup i forsvaret 2002. 
Herefter fulgte seks år i flyvevåbnet på flyvestation Karup som befalingsmand, før han i 2008 be-
sluttede at indfri sin store drøm om to års tjeneste ved Slædepatruljen Sirius. 

Hør om det krævende optagelsesforløb til Slædepatrul-
jen Sirius og bliv klogere på Slædepatruljens arbejde i 
verdens største nationalpark. Kom en tur med til Nord-
østgrønland og hør om to år ved Slædepatruljen Sirius.

Rasmus starter med at fortælle om optagelsesfor- 
løbet, og hvad der kræves, før man overhovedet står på 
Grønland som en del af patruljen. 

Herefter følger et lille historisk oprids af slædepatrul-
jens historie og oprindelse, hvorefter han gennem egne 
videoklip og billeder fortæller om sine 26 måneder som 
patruljefører.

Hovedvægten er naturligvis lagt på de samlede 12 må-
neders slæderejse i verdens største nationalpark, hvor 
vi møder et rigt dyreliv og færdes i et helt unikt land-
skab med masser af udfordringer i forhold til vejr, vind 
og hunde.

Erik Sommer - Tid til sang og sange til tiden
Musikpædagog, højskolelærer, komponist og efterspurgt foredragsholder med fortælling og sang.
Erik Sommer har en omfattende komponistvirksomhed bag sig med mange sange og salmemelodier, 
hvoraf en del er blevet optaget i højskolesangbogen og i den nye salmebog. 

’Tid til sang og sange til tiden’ – et højskoleforedrag 
med fortælling og sang.

Vi kan synge os igennem dagen, om året og om livet. Vi 
kan synge om fællesskab, naturen, historien, kunsten og 
om liv og tro. 

I sangene samles vi om det alt sammen; derfor kan sang 
skabe glæde – og ved at høre noget sammen, kommer 
vi til at høre sammen. Sangene lever fortsat i os, men de 
skal bruges, mærkes og fortælles videre, ellers glem-
mer vi dem. 

Højskolesangbogen er historie og poesi og en samling 
værdifulde beskrivelser af, hvad der er væsentligt – og 
som har værdi for os som mennesker.

1. marts 2022  
Dagens program

Kl. 12.00 Velkommen

Kl. 12.15 Højskolemiddag

Kl. 13.15 To år med slædepatruljen Sirius  
1. del

Kl. 14.15 Kaffepause

Kl. 14.30 To år med slædepatruljen Sirius 
2. del

Kl. 15.30 Afrunding og ’tak for i dag’

5. april 2022  
Dagens program

Kl. 12.00 Velkommen

Kl. 12.15 Højskolemiddag

Kl. 13.15 Tid til sang og sange til tiden  
1. del

Kl. 14.15 Kaffepause

Kl. 14.30 Tid til sang og sange til tiden 
2. del

Kl. 15.30 Afrunding og ’tak for i dag’
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Praktiske oplysninger

Hvem kan deltage?
Alle pensionister og efterlønsmodtagere bosid-
dende i Favrskov Kommune kan tilmelde sig Høj-
skoledagene.

Pris 
Prisen for begge dage er kr. 400,- inklusive høj-
skolemiddag og eftermiddagskaffe med brød.

Betaling
Betaling foregår via fof.dk/da/favrskov, hvis til-
melding foretages via hjemmesiden og på tilsendt 
girokort ved tilmelding på telefon 51 71 52 40.

Alternativt kan der efter aftale betales kontant 
til FOF-Favrskov på første højskoledag 1. marts 
2022.

Tilmelding hos FOF Favrskov:
Fra og med mandag 17. januar 2022 kan tilmel-
ding foregå på: fof.dk/da/favrskov eller telefon  
51 71 52 40.

Bemærk:
Det er en forudsætning for gennemførelse af 
højskoledagene, at der er min. 60 tilmeldte, og 
der er plads til max. 70 deltagere.

Da der er begrænsede parkeringsmuligheder, 
tillader vi os at henstille til, at man så vidt mu-
ligt arrangerer samkørsel.
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