
 
 

13. SÆSON 

 

 
 

 
Kære medlemmer af Højskoleforeningen 
Vendsyssel! 
 
Endnu en sæson er vel overstået med rigtig 
mange gode arrangementer – tak for et flot 
fremmøde. 
 
Vi kan nu sætte gang i den kommende sæson 
2017 – 2018.  
 
Vi glæder os over, at der nu løbende kommer 
gode forslag fra jer medlemmer på mail, telefon 
eller ved samtaler i almindelighed. 
 
Lige nu drejer det sig om de møder, vi har i 
efteråret 2017, de kan ses på hjemmesiden – 
både i arrangementsoversigten, men også 
efterhånden på forsiden på vores hjemmeside. 
 
Enkelte arrangementer tilbydes også til ikke- 
medlemmer – se under ”Billetsalg” på 
hjemmesiden. 
 
Ca. 1. oktober vil der også være en oversigt over 
forårets arrangementer. 

 

 
 
 
 

 
 
 
På vores Facebook side vil der ligge små 
referater fra afholdte arrangementer og 
ligeledes billeder taget på dagen. 
 
Facebooksiden er beregnet både for medlemmer 
og andre. 
 
Kontingent er stadig kr. 125,- pr. medlem, og det 
skal indbetales inden 24. august 2017. 
 
Fra bestyrelsens side ser vi frem til at mødes 
med jer til diverse arrangementer. Og I er altid 
velkomne til at kontakte os for at aflevere gode 
ideer. 
 

 

Vi er nu helt uden papir – alle oplysninger skal 
søges på hjemmesiden – men I vil selvfølgelig 
også modtage e-mails fra bestyrelsen med 
informationer om de næste arrangementer, 
tilmeldinger, deadlines osv. 
 

 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

 

Johannes Bjerre, 
 formand 



 

 

 
Cykeltur – Ebeltoft og Mols Bjerge 
 

 Lørdag/søndag den 12.-13. august 2017 
 

Kl. 10.00 mødes vi ved det gamle DDGU Center (nu hotel), hvor vi 
starter med bagagerumsforfriskning (Ellen). (Køretid fra Brønderslev: 

ca. 2 timer). 
 
Herefter en cykeltur omkring centeret i bjerglandskab og frokost 
mellem bjergene. Efter frokosten fortsætter vi på cyklerne i Mols 
Bjerge. 

Hen på eftermiddagen kører vi i bil til Danhostel Ebeltoft, 
hvor vi skal overnatte og spise aftensmad. Der skal medbrin-
ges sengelinned og håndklæder. (2-/3-/4-personers værelser til 

rådighed – skriv til Ellen om ønsker, som måske kan efterkommes!) 

 
På Danhostel får vi serveret en 2-retters menu + kaffe. (Egne 
drikkevarer må ikke medbringes i de lokaler, som gæsterne 
benytter!) 

 
Om søndagen smører vi madpakker ved morgenma-
den og kører rundt i Ebeltoft og den sydlige del af 
halvøen, inden vi hen på eftermiddagen igen samles 
ved Danhostel og kører hjem. 
 
Pris: kr. 750,-  (inkl. overnatning og fortæring) 

 
Tilmelding: Hurtigst muligt og gerne inden 1. august.  
 
 Max 25 deltagere.  

   
 

Fuglsøcentret  Danhostel Ebeltoft 
Dragsmurvej 6  Egedalsvej 5 
8420 Knebel   8400 Ebeltoft 



 

 
 

Halfdanskerne i Musikladen i Hune 
 

Musikladen, Lars Liensvej 15, Blokhus 

 

 Onsdag den 23. august 2017, kl. 18.00 / 20.00 
 

For at være sikre på at få en plads mødes vi kl. 18.00 med den medbragte mad!  
Drikkevarer købes i Musikladen. 
 
Kl. 20.00 starter koncerten med Halfdanskerne, en 
trio, som i 2015 spillede rekordmange koncerter 
med deres hyldestshow i anledning af 100-året for 
Halfdan Rasmussens fødsel. Landet rundt blev tri-
oen mødt med fulde huse og stående ovationer. 
 
Hvordan lever man så op til sådan en succes? Det 
har Halfdanskerne fundet svaret på. Efter 7 år på landevejene, flere tv-optrædener 
og 3 roste albums, præsenterer de nu DE STØRSTE SANGE – LIVE, hvor de har samlet 
deres forrygende fortolkninger af de mest elskede sange af Benny Andersen, Half-
dan Rasmussen, Frank Jæger, Sigfred Pedersen og Piet Hein. 
I det nye show er der fuld fart på fra start til slut, og sætlisten bugner af kendte 
sange, som indbyder til fest, fordybelse og fællesskab.  
 
HALFDANSKERNE sætter nye standarder med deres velklædte, velforberedte – og 
samtidig vilde og vittige – sceneoptræden. 
 
Pris: kr. 100,-  (for koncerten – medbring aftensmaden! Drikkevarer købes på stedet) 

 
        Tilmelding: Senest 15. august.  

 
         Max: 25 deltagere   
 
 
 

Musikladen skriver på deres hjemmeside, www.musikladen-blokhus.dk,  
at det er nødvendigt med musik!! 

http://www.musikladen-blokhus.dk/


 

 
 

Besøg på Nygårdsminde Vingård, Brønderslev 
 

Tolstrupvej 102, Brønderslev 

 

 Fredag den 15. september 2017, kl. 18.30 
 

Nu får Højskoleforeningen Vendsyssels medlemmer muligheden for at besøge Dan-
marks nordligste vingård, Nygårdsminde ejet af Gitte og Jan Lunde i Brønderslev. 
 
Jan Lunde købte grun-
den i 2007, mens han 
boede på nabogår-
den. Der var en syd-
vendt skråning, og så 
var tanken nærlig-
gende: “Det er da her, vi 
skal dyrke vin!” 
 
De første 500 vinstokke blev plantet, mens huset var ved at blive bygget –  i 2010 – 
og fik en  dramatisk udvikling: Lige efter at de var plantet, blev de stjålet. Men ty-
vene havde gemt dem i læhegnet ved siden af marken. Jan Lunde fandt dem, og så 
blev de plantet igen efter at have fået førstehjælp med masser at vand. 
 
Den 18. oktober 2013 var en historisk dag på Nygårdsminde, for da høstede de druer 
for første gang på 300 af de 500 vinstokke.  
 
Vi vil få en rundvisning v/Jan Lunde, og der bliver også mulighed for at smage vinen!  
 

Pris: kr. 75,-  (inkl. rundvisning og 1 glas vin) 

 
Tilmelding: Senest 1. september.  
 
Max: 50 deltagere   

 
 



 

 

 
 

Slædepatruljen Sirius v/Thomas Hansen 
Vadum Skole, Søndermarken 29, Vadum 

 

 Mandag den 9. oktober 2017, kl. 19.00 
 

Slædepatruljen Sirius blev 
etableret i 1950 med det pri- 
mære formål at gennemføre  
overvågning og suverænitets- 
hævdelse i de ubeboede dele af Nord- og 
Nordøstgrønland. Efter et enkelt år på Ella Ø 
flyttede patruljen til Daneborg, som stadig er 
det faste hovedkvarter.  
 
Ved patruljen er der til stadighed 12 tjeneste-
gørende patruljefolk fordelt på seks slæde-

hold, og hvert slædehold har tildelt 11-13 hunde. Tjenesteperioden ved Sirius er på 26 måneder, 
kun afbrudt af en uges ferie på Island halvvejs i forløbet.  
  
Hundeslæden er for patruljen stadig det primære transportmiddel til brug for opgaveløsningen, og 
ca. 6 måneder om året er personellet på slædepatrulje. Folkene er uddannet til at kunne operere 
selvstændigt i det nøjsomme arktiske miljø med temperaturer ned til -50°C og risiko for længere-
varende storme. Derudover lærer de at tage de nødvendige forholdsregler overfor møder med 
vilde dyr såsom isbjørne, ulve og moskusokser. 
  
Thomas Hansen gjorde tjeneste ved Slædepatruljen Sirius i perioden 2003-2005 og vil på baggrund 
af dette fortælle om sine oplevelser ved patruljen. 
 
 
Pris: kr. 50,-  (inkl. pauseforfriskning) 
 
Tilmelding: Senest 30. september.           

 
 

 



 

 
 

Journalist Johannes Langkilde  

Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev 

 

 Onsdag den 1. november 2017, kl. 19.00 - 21.00 
 

I samarbejde med Støttekredsen for NIH 

 
Johannes Langkilde er uddannet journalist fra Dan-
marks Journalisthøjskole (2004), og man kender ham 
først og fremmest som ung studievært på TV2-Nyhe-
derne, men også fra diverse debatprogrammer såvel 
som dækning af royale begivenheder. 
I 2007 vandt Johannes Langkilde Årets tv-talent-pris og 
Billedbladets læserpris som Årets mandlige tv-vært i 
2010, og han nåede at blive en af TV2s mest populære 
og bedst kendte studieværter, inden han skiftede til DR. 
Men faktisk lå det slet ikke i kortene, at Johannes Lang-

kilde skulle gøre karriere inden for tv-journalistik, for hans egentlige baggrund er i mu-
sikken, som tangentspiller. Han har bl.a. studeret jazz i Frankrig i perioden 1996-1997, 
og han har da også ved enkelte lejligheder givet prøver på sine musikalske evner på tv. 
 
Trumps USA 
Johannes Langkilde har boet og arbejdet i USA i flere år, og senest har han dækket præ-
sidentvalget og den store politiske overraskelse: Donald Trump som ny præsident. Med 
afsæt i sine mange erfaringer, reportager og interviews under og efter valgkampen gi-
ver Johannes Langkilde sit professionelle bud på, hvad valget af Trump som præsident 
kommer til og allerede har betydet for USA’s befolkning og resten af verden 
 

Dørene åbnes 1 time før arrangementet! 

 
Pris for medlemmer: kr. 175,-  / Billetsalg for øvrige: kr. 225,- 
      
Tilmelding: Senest 20. oktober 2017  
 
Billetsalg 
 
Max: 70 deltagere   



Rundrejse på Cuba 

3. – 16. november 2017 
 
 

Cuba er ualmindelig fascinerende. Det er et utroligt spændende og  
charmerende land og samtidig et land, som på godt og ondt ikke  
findes magen til andre steder i verden.  
 
Cuba er virkelig fuld af musik, salsa, UNESCO-beskyttede byer, smuk 
og meget varieret natur og ikke mindst et hav af skønne strande.  
Klimaet er behageligt med temperaturer året rundt på 26-28 grader  
i luften og 25 grader i havet. 
 
Castro-brødrene og Che Guevara havde gode intentioner, da de væltede det gamle regime på Caribiens 
største ø for over 50 år siden. På trods af at deres samfundsmodel har spillet fallit og skabt et fattigt land 
målt på materielle goder, så mærker man befolkningens varme og charme, så snart man er landet.  
 

Nu blæser der nye vinde over landet, 
styret har løsnet grebet en smule og 
f.eks. givet befolkningen lov til at drive 
små, private forretninger, hvilket alle-
rede har skabt små positive forandrin-
ger. 
 
Cuba har været en af Stjernegaard Rej-
sers vigtigste destinationer i mere end 
15 år, og de har udviklet mange rejser 
til Cuba. Højskoleforeningen er gået ind 
i et samarbejde med Stjernegaard Rej-
ser og Johannes har i fællesskab skabt 
en tur til Højskoleforeningen Vendsyssel 
– med afrejse fra Aalborg 

 
Vi skal besøge det centrale og vestlige del af Cuba; turen strækker sig fra den 3. – 16. november 2017.  
Ud over Johannes deltager der en dansktalende rejseleder, som kender Cuba gennem rigtig mange år. Vi 
kommer til at bo både på hoteller og det, vi kalder minihoteller (casas particulares), som er private hjem, 
der drives på bed and breakfast-basis.  
 
Et mere detaljeret program er netop ved at bliver udformet – prisniveauet ligger på ca. 22.000 kr.  
 
Der vil være tilmelding i december 2016. 



Generalforsamling 

Tirsdag, den 22. november 2017, kl. 17.45 

I Aalborg Lufthavn med indlæg ved CEO Søren Svendsen 
og rundvisning 

 
Vi mødes ved hovedindgangen, - husk, at det kan tage tid at 

finde en parkeringsplads.  

Bemærk, at i forbindelse med rundvisningen får vi mulighed for 

at handle i Tax Free med 10% rabat på alle varer, dog undtagen 

cigaretter og spiritus og i forvejen nedsatte varer. 

 
Program: 
Kl. 17.45 Hovedindgangen – herefter introduktion til aftenens program 

Kl. 17.55  Spisning 

Kl. 18.45 Foredrag v/CEO Søren Svendsen: ”Aalborg Lufthavn – et centralt knudepunkt for regional udvik-

ling”  

kl. 19.25  Rundvisning i lufthavnen v/Per Geisler: ”Passagerernes vej gennem lufthavnen” 

kl. 20.40 Generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne. 

 

Pris: kr. 125,- 

 

Tilmelding: via hjemmesiden senest fredag den 4. november 2017 

 

Foreningens bestyrelse 
 

Formand: Johannes Bjerre 
 tlf. 20 80 93 93 

Næstformand:  Birte Holst Andersen 
 tlf. 20 98 80 07 

Kasserer:  Berit Skovgaard 
 tlf. 22 86 01 29 

Sekretær:  Ellen Majgaard Bjerre 
 tlf. 29 29 83 75 

Medlem:  Henning Nielsen 
 tlf. 98 27 18 43 
  

Suppleant:  Inger Møller Nielsen 
 tlf. 21 46 17 70 

Suppleant:  Kristian Træholt 
 tlf. 21 19 22 72 
 
 
 
Foreningens e-mailadresse: 
kontakt@højskoleforeningen-vendsyssel.dk  
 
Alle tilmeldinger og billetkøb skal ske via: 
www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk 
 

mailto:kontakt@højskoleforeningen-vendsyssel.dk
http://www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk/


 

 
 

Julefrokost på Cafe Frederiksberg  

Cafe Frederiksberg, Hadsundvej 18, Vejgaard, Aalborg 

 

 Fredag den 24. november 2017, kl. 19.00 - 24.00 
 

 
I år byder vi Højskoleforenin-
gens medlemmer velkom-
men til julefrokost på en af 
Aalborgs hotteste cafeer! 
 
Der vil være under spisnin-
gen være musikunderhold-
ning og efterfølgende vil der 
være mulighed for en 
svingom ved DJ Carpo. 
 
Vi får serveret en julebuffet med: 
 

 Marineret sild m/tilbehør   Julesild    Rejer m/mayonnaise   Ribbensteg 

m/rødkål   Julemedister og kogt flæsk    Stuvet hvidkål og vendsysselsk grønlang-

kål m/brunede kartofler    Glaseret juleskinke   Ris a la mande m/kirsebærsovs  
 
Inkl. øl og vin i 5 timer! 
 
 
Vel mødt til en festlig aften. 
 

 
Pris: kr. 350,-      
 
Tilmelding: Senest 22. oktober 2017  
 
Max: 40 deltagere   



 

 
 

Hvad laver præsten på et stort sygehus  
v/Ruth Østergaard Poulsen 
Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, Aalborg 

 

 Onsdag den 10. januar 2018, kl. 19.00 
 

 

Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen har 

været sognepræst i mange år. De sidste 16 år 

har hun været sygehuspræst på Aalborg Uni-

versitetshospital .  

 

Mange spørger hende i den sammenhæng: 

"Hvad laver du egentlig?"  Måske fordi man har 

svært ved at forestille sig, hvordan en sygehus-

præsts hverdag  og  -nat ser ud. Det har man 

nu mulighed for at høre nærmere om gennem 

dette foredrag.  

 

En sygehuspræst er præst for både patienter, pårørende og personale. At være sygehus-

præst er at arbejde i et felt, hvor man i høj grad møder mennesker i krise, sorg og fortviv-

lelse, -men samtidig et arbejde der er fyldt af liv, kærlighed og mening. At være kirke og 

præst på et sygehus er på mange måder anderledes end ude i sognemenighederne.  

 

Men der er i høj grad brug for kirken, når den tør være der på patienternes præmisser. Fo-

redraget er tænkt som oplæg til samtale. 

 
 
Pris: kr. 60,-  (mulighed for at købe kaffe) 

 
Max. deltagerantal: 70 

 
Tilmelding: Senest 20. december 2017.           

 
 
 



 

 
 

DGI International GymShow 2018 
Jyske Bank Boxen, Kaj Zartowsvej 7, Herning 

 

 Lørdag den 27. januar 2018, kl. 15.00 
 

 

Julegaven til hele familien! 
 
Nu skal vi sammen opleve et fantastisk show i 
”JYSKE BANK BOXEN”. 
 

Hvert andet år inviterer DGI verdenseliten 
til Danmark, og du kan sidde på forreste 
række. 
 
DGI International GymShow samler ver-
dens bedste gymnaster, de bedste akrobater, jonglører, dansere og artister i alle afskygninger.  
Alt sammen så du kan opleve eliten indenfor performance. 
 
DGI Verdensholdet er altid at finde til DGI International GymShow, og resten af showet bygges op 
af vores dygtige koreografer. 
 
Dørene åbner 90 minutter før forestillingen, der varer 2 timer. 
 
Højskoleforeningen Vendsyssel hjælper gerne med transport til Herning – så meld dig blot til sna-
rest, så finder vi en løsning  
 
NB: Dette er et arrangement med billetsalg, så også personer, der ikke er medlem af foreningen, 
kan købe billetter til samme pris – under ”Billetsalg” på hjemmesiden. 
 
Pris voksne/børn: kr. 340,-/265,-   
 
Max. deltagerantal:  50
 
Tilmelding: Senest 10. december 2017. 



 

 
 

Sådan blev jeg en rigtig vinder v/Rikke Nielsen 
Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev 

 

 Tirsdag den 6. marts 2018, kl. 19.00 
 

 

Nej, dette er ikke et typisk foredrag om endnu 

en sportsstjernes store resultater!  

 

Og nej, det handler ikke om mig - men om hvad 

min historie kan tilføre dig og din hverdag.  

 

Jeg har stået på mål for flere slag end de fleste, 

og forhåbentlig kan jeg inspirere dig med min hi-

storie.  

 

Det starter med en skade i en tommelfinger, der 

ender med en fyring og en voldgiftssag.  

 

Så får jeg en datter med Downs syndrom. En 

knude på halsen viser sig at være cancer, og 

en graviditet må afbrydes.  

 

Det lignede umiddelbart livets største nedtur, 

men endte som et sandt mirakel.  
 

 
 
Pris: kr. 125,-   
(ikke medlemmer via Billetsalg: kr. 175,-) 
 

      Max. deltagerantal: 70 
 

    Tilmelding: Senest 15. februar 2018.    
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