
11. sæson

Hvem er med i vores forening
Højskoleforeningen Vendsyssel er en for-
ening, hvor alle, der sætter pris på fortsat
at udvikle sig, at få gode oplevelser og at
have et godt samvær eller netværk, kan
være med. - Så enkelt er det... ☺
Vi er i bestyrelsen glade for de første 10 år
med vores højskoleforening. Vi har nået et
meget stabilt niveau med et passende antal
arrangementer. Vi lægger vægt på den va-
riation, som er i vores tilbud, og vi konsta-
terer også at der er medlemmer fra hele
Vendsyssel til et godt stykke ned syd for
fjorden. Vores medlemstal stiger støt, nogle
holder en pause og nye kommer til. For-
eningen er for alle og vi sætter stor pris på
jeres lyst til at være medlemmer.

Sæsonprogrammet 2015-2016
Det er med stolthed at vi kan præsentere
vores program. Der er meget store og dyre
navne og mange spændende emner i det
hele taget. Læs programmet igennem, til-
meld jer og få sat dagene ind i jeres kalen-
der - så har I også muligheden for at have
forventningens glæde.

Papirudgaven bliver ikke udsendt i år
Som meddelt på generalforsamlingen

kommer vores program ikke ud til med-
lemmerne i en papirudgave.
I kan se programmet på hjemmesiden -
både i en kortfattet udgave (til print) og i
hæfteform. Derudover præsenterer vi hele
tiden de næste 2-4 arrangementer på
hjemmesidens forside.

Tilmelding + betaling
Fremover skal medlemmerne betale sam-
tidig med at I tilmelder jer. Jo - vi ved at
det bliver en udfordring i starten, men I
bliver alligevel overrasket over hvor let det
er - og så får I straks en kvittering på jeres
tilmelding. Ring hvis det giver problemer.

Nye medlemmer
Vi vil gerne have endnu flere medlemmer
- kender du nogen, så giv dem en hjæl-
pende hånd til at tilmelde sig på hjemme-
siden eller til at kontakte en fra bestyr-
elsen. 

Kontingent
Vi fastholder kontingentet fra sidste år - så
det er stadig kr. 125,- pr. person. Vi sen-
der mail rundt når det er aktuelt at betale.

Bestyrelsen

Du kan også følge med på: www.facebook.com/højskoleforeningen-vendsyssel



August�tur i bil, på cykel 
og på gå�ben ved og i Skagen

Vi mødes kl. 9.00 på P-pladsen 
ved Bunken.

Herfra vil Jesper Heegård guide os gen-
nem en cykeltur i Bunken Klitplantage,
Råbjerg Mile og Sperrbatterie Aalbæk
Bugt - bunkerne fra 2. verdenskrig.

Bagagerums-frokost
På et passende sted - fra Ellens bil - med-
bring selv kaffe og te.

I bil til Skagen
Parkering ved Skagen Skole. Anne Marie
tager os med rundt på cykel til Grenen,
Højen/Gl. Skagen, Den Tilsandede Kirke,
Kongevillaen, Skagen by og havn.

Frikvarter
Med spisning i ”Jørgens Spisehus” - pan-
destegt rødspætte med kogte kartofler og
tyttebærsyltetøj.

Aftenarrangement i Drachmanns Hus
En aften med Anne Marie, Jesper, Poul og
Bernth. - Sange, musik, anekdoter, fortæl-
ling og recitation i Holger Drachmanns
Hus. 

Jesper og Anne Marie bor i Anne Maries
bedsteforældres Skagen-hus. Anne Marie
er barnefødt i Skagen og har i en periode

været professionel guide. Jesper er Thybo
og tilflytter, men har boet i byen i mange
år. Er folkeskolelærer m.m.

Drachmanns Hus og dermed ”Drach-
mann-aften” er underlagt Skagens Mu-
seum, hvilket betyder, at der skal betales
entre og vagt - derfor er vi nødt til at op-
kræve entre.

Hele pakken - ved min. 25 personer
Guiderne + frokost + middag + dessert +
Drachmann-aften = 500,- kr. pr. pers. for
hele dagen
Medbring egne cykler.
Min. 25 pers. for at turen gennemføres.
Sidste tilmelding senest den 7. august
på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Lørdag den 29. august 2015



Erik Clausen 
kommer til byen 

På Nordjyllands Idrætshøjskole
(Foredragssalen)

”Pas på for helvede” 
“Fra den ene hjernehalvdel 
til den anden”.

Erik Clausen om sit show:
En eller to erigerede timer for fuld ud-
blæsning med synkoperende retorik, syns-
punkter samlet op fra udkantskulturen og
fra Clausens ukontrolable underbevidst-
hed og hans stærkt nedtonede fornuft, ga-
ranteret total fri for konsensus.

Anbefales af: efterlønnere uden grænser -
ægtepar fra den lange bane - enlige med
gyldigt pas - intelektuelle med manuelt ar-
bejde - ønskebørn med café latte absti-
nenser - omvandrende sparepærer m. høj
pande - røde lejesvende som ser X-Faktor
i smug - og alle andre der ved hvor Halm-
torvet ligger og hvorfor, er velkomne til at
høre på Clausen, der er født med fødderne
opad, som vender tingene på hovedet, ud
fra en erfaring, at det er de normale der er
de virkelig gale - pas på for helvede !

Aftenen laves i samarbejde med NIH Støt-
tekreds.
Max. 75 pladser.
Pris medlemmer kr. 160,- 
(Ikke medlemmer kr. 210,-)
Tilmelding via hjemmesiden

Onsdag den 7. oktober 2015, kl. 19.30

Rejsen til Ghana i oktober 2015 er udsolgt!



Generalforsamling

i DGI Huset i Åbybro

- Rundvisning i huset
- Spisning
- ”Mit liv som borgmester”

v/ borgmester Mogens Gade
- Generalforsamling
med dagsorden iflg. vedtægterne

Pris kr. 100,-
Tilmelding via hjemmesiden
senest den 18. november 2015 

Formand: Johannes Bjerre
tlf. 2080 9393

Næstformand: Birte Holst  Andersen
tlf. 2098 8007

Kasserer: Berit Skovgaard
tlf. 2286 0129

Sekretær: Ellen Majgaard Bjerre
tlf. 2929 8375

Medlem: Henning Nielsen
tlf. 9827 1843

Suppleant: Inger Møller Nielsen
tlf. 2146 1770

Suppleant: Kristian Træholt
tlf. 2119 2272

Foreningens mailadresse:
kontakt@højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Alle tilmeldinger og spørgsmål foretages på:
www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Foreningens bestyrelse

Mandag den 23. november 2015, kl. 18.00



Julefrokost
med jazzmusik

På Restaurant Futten,
Høkervej 2 i Blokhus

Buffet:
2 slags sild med karrysalat og løgringe
Stegte fiskefileter anrettet med rejer, ci-
tron og hjemmelavet remoulade
Hjemmelavede frikadeller med surt og
hjemmelavede rødkål
Lun leverpostej med bacon og ristede
champignons
Hjemmelavet gravad laks med senneps-
dressing
Tarteletter med høns i asparges
Flæskesteg, medisterpølse og andesteg
Stuvede hvidkål, grønlangkål og brunede
kartofler
Ris á la mande med kirsebærsauce

Pris kr. 378,-
Tilmelding via hjemmesiden 
senest den 12. november 2015
(Max 70 pers.)

Lørdag den 12. december 2015 kl. 18.00



DGI Internationalt
GymShow 2016

I Gigantium Aalborg

Oplev det store GymShow med interna-
tionale topnavne og de sidste to DGI Ver-
denshold.

Aftenens forestilling bliver kædet sammen
af alle disse fantastiske artister som kom-
mer fra hele verden.

GymShow bliver kun vist 3 steder i Dan-
mark over den samme weekend.

Gigantium i Aalborg har fået sat helt ny
tribune op til den tid og alle får dermed
rigtig gode pladser. 

Vi reserverer de bedste pladser på forhånd
- max 70 stk. i alt.
Det er muligt at invitere ikke-medlemmer
med til dette GymShow.

Pris ikke fastsat endnu.
Tilmelding - mere herom senere

Fredag den 29. januar 2016

DGI International
GymShow 2016
Gigantium, Aalborg - fredag d. 29. jan. 
Jyske Bank Boxen, Herning - lørdag d. 30. jan.
Farum Arena - søndag d. 31. jan.

Køb billetter fra 
d. 25. aug. på 
billetten.dk

dgi.dk/gymshow

Oplev internationale topnavne og de to seneste DGI Verdenshold



Til søs med 
Mikkel Beha Erichsen

på Nordjyllands Idrætshøjskole
(i samarbejde med NIH Støttekreds)

Siden Mikkel var helt lille, har eventyret
og rejserne til søs været en stor del af hans
liv.

En aften med Mikkel er en rejse ud i den
store forunderlige verden og alle de udfor-
dringer, der følger med, når man slipper
fortøjninger til den velkendte hverdag og
tager på eventyr. Mikkel fortæller om at
rejse med børn, om mødet med fremmede
kulturer og glæden ved at krydse de store
oceaner. Men også om det hårde slid, det
indimellem kan være, for at få sine
drømme til at gå i opfyldelse.

Mikkel viser billeder fra et langt liv på ver-
denshavene og klip fra TV-serien ”Kurs
Mod Fjerne Kyster” og fortæller om alt
det, man ikke ser på TV. Mikkel er en en-
gageret og levende fortæller, der med stor
glæde deler ud af de mange oplevelser kø-
jesækken er fyldt med, efter at han har rejst
verdenen tynd med sin familie.

Aftenen laves i samarbejde 
med NIH Støttekreds.

Max. 50 pladser
Pris medlemmer kr. 175,- 
Ikke medlemmer kr. 225,-
(der tillægges gebyr på kr. 20,-)
Tilmelding via hjemmesiden

Onsdag den 17. februar 2016, kl. 19.00-21.00



Mogens Glistrup
- mennesket, politikeren, provokatøren 
og systemkritikeren

På Nordjyllands Idrætshøjskole,
Brønderslev

Det politiske Danmark ændrede sig i 1973
ved Jordskredsvalget, da Mogens Glistrup
stormede ind i Folketinget med Frem-
skridtspartiets 28 mandater. Glistrup pro-
vokerede på en hidtil uset måde, når han
kritiserede ’gammelpartierne’ og samtidig
fremsatte stribevis af anderledes lovforslag.
Partiet satte nye standarder i dansk politik
med kamp mod det alt for høje skattetryk,
mod lovjunglen, papirnusseri og den
meget store indvandring af fremmede til
landet.

Det politiske arbejde blev svært for det nye
”mandatgribbeslugerparti”. Glistrups kri-
tiserede indkomstskatten - systemet sva-
rede igen med en retssag - der betød at
Glistrup fra 1974 til 1983 - ni af de vigtig-
ste år i sin politiske karriere - skulle til-
bringe ikke mindre end 481 dage i retten. 
Glistrup er blevet kaldt anarkistisk. Men
for ham gjaldt det en enkel tro på ærlighed
og en utrættelig kamp for det, han troede
på, ikke forsvandt i tilpasning og kompro-
miser.

Hvem var han?
Hvad var hans
baggrund?
Hvordan for-
mede hans liv
sig?
Og hvad kæm-
pede han for?

Anne-Marie Gli-
strup, datter og hi-
storiker - fortæller
om ham - dels på
baggrund af sit liv
sammen med ham
- dels på baggrund
af sin to binds bi-
ografi om man-
den, der satte

Danmark på den anden ende.

Pris kr. 75,- (inkl. kaffe) 

Tilmelding via hjemmesiden 
senest den 20. februar 2016

Onsdag den 2. marts 2016, kl. 19.30



I fornuftens land

På Vendsyssel Teater, 
Dronningensgade 12A, Hjørring

Et både musikalsk, poetisk og humorfyldt
tidsbillede og portræt af danskerne og
deres land. Gennem maleriske situations-
beskrivelser og skæve karakterer får vi bl.a.
et indblik i hverdagsmennesket, skildret
med ironi, men også med respekt og kær-
lighed.

Både Teatret Møllen, Vendsyssel Teater og
Niels Hausgaard er fascinerede af den
svenske filminstruktør Roy Anderssons
billedunivers, som ikke er så fjernt endda
fra malere som Edward Hopper og vores
egen nordjyske Poul Anker Bech.

Roy Andersson havde premiere på sin 3.
spillefilm "En due sad på en gren og fun-
derede over tilværelsen" i marts 2015. Han
danner således inspiration for den sceni-
ske indramning af de Hausgaardske hi-
storier og sange.

Medvirkende:  Hans Holtegaard, Hanne
Laursen, Lone Rødbroe, Connie Tron-
bjerg, Klaus Andersen, Mathias Greger-
sen, Christian Bøtker.

Instruktør: Ole Sørensen

Pris kr. 185,-

Tilmelding via hjemmesiden 
senest den 8. januar 2016
Bemærk: Begrænset antal pladser.

Torsdag den 21. april 2016, kl. 19.30 



Fynbo Marmelade 
i Vrå

Fynbo Foods A/S, Sigenvej 9, 9760 Vrå

Fynbo Foods vil give en præsentation og
rundvisning på fabrikken,

Fynbo Foods er en fabrik der er vokset
hurtigt. Den er udvidet flere gange for at
følge med efterspørgslen. Produktionsfa-
ciliteterne omfatter i dag udstyr, til at
fremstille en bred vifte af produkter i for-
skellige emballager.

Pris kr. 50,-

Tilmelding via hjemmesiden 
senest den 20. april 2016

Onsdag den 4. maj 2016 kl.19.00



København og
Cirkusrevyen 

2 dages bustur - 50 personer.

En ny spændende tur til København med
følgende hovedpunkter: 
Bustur med galant servering og bagage-
rums-frokost - Hotel Absalon - Pause -
Bakken - Matador Korsbæk - Middag på
Postgården - Cirkusrevyen - Den Blå Pla-
net (Akvarium) - Carlsberg - Hjemtur til
Brønderslev. (Ret til ændringer forbehol-
des - detaljeret program følger senere). 

Afgang med bus fra Brønderslev Banegård
fredag kl. 07.30.
I år bliver det de ”5 Store” vi skal opleve
på turen til København
Busturen og samværet / Bakken og Kors-
bæk / Cirkusrevyen / Den Blå Planet /
Carlsberg Bryghus.
Vi tror at det bliver en fantastisk tur. Vi er
jo tidligt ude, så ikke alle aftaler kan laves
nu, men vi er på telefonen når de åbner
salget på Bakken.

Vi overnatter på Hotel Absalon og i prisen
er inkluderer diverse måltider på turen
som tidligere. Vi har igen reserveret de
bedste pladser til Cirkus Revyen, som har
de stærkeste revyskuespillere på plakaten.

Vi ser frem til en rigtig hyggelig og ople-
velsesrig københavnertur med en hel bus
fyldt med friske vendelboer.

Inkluderet i prisen er lidt mad til bussen
mod København + aften + morgen + mid-
dag + alle besøg og billetter.

Pris kr. 2.300-2.500,-  
Tilmelding via hjemmesiden. 
Begrænset antal pladser

Fredag den 27. - 28. maj 2016



Besøg og guidet bus-
tur i Lille Vildmose

Program : 
Kl. 17.00-18.00 Besøg i Lille Vildmose-

centret inkl. biograf 
og udstilling

Kl. 18.00-19.00 Vildtgryde inkl. Øl/-
Vand/Vin i centrets 
Café Soldug

Kl. 19.00-21.30 Guidet bustur 
i Tofte Skoven 

Praktiske oplysninger:
Den guidede tur gennemføres som en
kombination af kørsel og færdsel til fods.
Egen kikkert samt praktisk påklædning og
godt fodtøj kan med fordel medbringes.

Pris kr. 250,- alt inkl.
Tilmelding via hjemmesiden
senest den 14. maj 2016
(Ca. 40 pladser)

Tirsdag den 14. juni 2016, kl. 17.00




