12. SÆSON

Vi er klar med et nyt årsprogram for 2016 –
2017. I bestyrelsen er vi selvfølgelig optaget
af de aktiviteter, som vi synes, er interessante,
men vi er opså hele tiden opmærksomme på at
samle op fra jer medlemmer og i det hele taget
samle op fra andre arrangører på området. Vi
har stadigvæk bevidst et meget bredt repertoire, og vi håber at kunne være interessante for
både 50+ og også 50 -.
Vi har brug for jeres medlemskab og støtte, og vi
må i fællesskab hele tiden være opmærksomme
på at få nye medlemmer til foreningen.
Et medlemskab koster stadig kr. 125,- pr person. Der vil blive udsendt en meddelelse til alle,
når vi er klar til at modtage indbetalingerne via
hjemmesiden.

bogård ved Aalbæk vil helt sikkert også trække
rigtig mange folk af huse.
Lige nu arbejder vi også med en længere rejse
til Cuba i efteråret 2017 – Cuba er stadig aktuelt
som et særdeles spændende rejsemål – Fidel og
Raoul er stadig i spidsen for landet, men om 2 år
de begge fortid.
Vi har stadig samarbejdspartnere, som vi arrangerer foredrag sammen med for at kunne få
det hele til at lykkes – dermed menes at skaffe
økonomi til arrangementerne. Vi siger tak til
Støttekredsen på NIH, Stenum Forsamlingshus
og Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole.

Fra bestyrelsens side ser vi frem til at mødes
Hjemmesiden og tilmelding med straks betaling med jer til diverse arrangementer – I er altid
er ved at fungere rigtig godt. Langt de fleste er
velkomne til at kontakte os for at aflevere gode
blevet dus med den procedure. Vi hjælper stadig ideer.
meget gerne, hvis der er problemer – skriv eller
ring til os i bestyrelsen, hvis I har hjælp behov.
Vi er nu helt uden papir – alle oplysninger skal
søges på nettet samt modtages via e-mail fra
Emnerne i det kommende år er som sagt meget bestyrelsen.
blandet. Peter Ingeman, Ulla Terkelsen, Lola Jensen og forhåbentlig Anders Agger er alle kendte Venlig hilsen
og meget spændende personer, som vi glæder
Bestyrelsen for
os til at lytte til. Foredraget af de 3 mænd, der
Højskoleforeningen Vendsyssel
snød døden, og et besøg på det nye Vendsyssel
Teater og ikke mindst besøget på godset GårdJohannes Bjerre, formand

Hjørring Revyen 2016
Torsdag den 28. juli 2016, kl. 18.00
Vendelbohus, Nørregade 22, Hjørring
Dette er en af de sidste forestillinger, så glæd jer til en rigtig skarp forestilling.
Vi glæder os til dette sommerarrangement, hvor vi hygger os sammen og spiser en
Revy buffet inklusive drikkevarer kl. 18:00, for derefter at overvære revyen.
Henrik Baloo siger: Vi har
et stjernehold i år, og jeg
glæder mig meget til at
vise resultatet.
NB: Vi har de bedste
pladser!
Spisningen starter kl.
18:00.
Pris: kr. 495,-

(inkl. menu + vin/øl + billet)

Tilmelding via
hjemmesiden senest 1. juli.
Herefter sælges billetterne til anden side.
Max 40 billetter.

2-dages bil/cykeltur til Salling og Fur
Weekenden 20./21. august 2016
LØRDAG

SØNDAG

Kl. 10.00 mødes vi ved Jens Væver Museet, Ginnerupvej 5, 7860 Spøttrup.

Morgenmad på Danhostel,
og derefter forlader vi dette
smukke sted for at køre
til færgen til Fur.

Spøttrup og Nordsalling
Først skal cyklerne bruges til en rundtur, hvor vi gør
holdt ved Spøttrup. Her får vi om muligt en guidet
rundtur på Borgen. Der er levende historie på Borgen
den dag med skønjomfruer, barske mænd og gammelt håndværk. Desuden er der Motor Show. Danmarks nyeste træf for klassiske køretøjer, som tager
udgangspunkt i køretøjer fra Storbritannien. Her indtager vi bagagerumsfrokosten.
Når vi når vores biler igen, skal vi køre nordpå gennem et meget smukt og meget bakket landskab til
Glyngøre. Afhængig af vind og vejr cykler vi en tur op
over det nordlige Salling. De seje cykler tilbage efter
bilerne; de modige hviler ud, til de bliver hentet.

Fur
Vi stiller bilerne på fastlandet og tager cyklerne med
på færgen over, hvor vi tager os en god cykeltur på
øen, hvor vi ser på sten og fossiler fra moleret.
Turen sluttes med frokost på Fur Bryghus, Knudevej 3, 7884 Fur, ca. kl 13.30 (drikkevarer for egen regning).
Medbring egne cykler (kontakt os, hvis I mangler
transport, eller hvis I har ekstra plads:
(ellen@majgaard-bjerre.dk)
Pris: 890,00 kr. (inkl. 3 måltider og overnatning)

Aftensmad i Salling/overnatning på Mors
Herefter kører vi i bilerne til vores overnatningssted,
Danhostel, Øroddevej 15, Nykøbing Mors, hvor vi installerer os – enten på flersengs-værelser eller – mod
merpris – på enkelt- eller dobbeltværelser.
På cykel (10 km) eller i bil finder vi Hotel Pinenhus, i
Salling, syd for broen, hvor det store fiskebord venter
os (drikkevarer for egen regning).
Efter aftensmaden returnerer vi til Danhostel, hvor
vi har et rum, som vi kan bruge til aftensang, historiefortælling eller andet sjovt, indtil vi falder om.

Tilmelding på hjemmesiden senest mandag den 8.
august 2016.
Max. 28 personer

”Størst” - med Peter Ingemann
Onsdag den 28. september 2016, kl. 19.30
På Nordjyllands Idrætshøjskole
(i samarbejde med NIH Støttekreds)
Oplev foredraget “Størst” på Nordjyllands
Idrætshøjskole.
“Størst” – er TV2’s rejseprogram om de største
og mest fascinerende ting i verden.
Programmet har gået sin sejrsgang på skærmen
og har fået nogle af de højeste karakterer nogensinde for et underholdningsprogram.
Kom med værten Peter Ingemann bag kulisserne
på dette populære program. Og hør hemmelighederne bag succesen og alle de sjove sidehistorier – som ikke kom med i programmet.
Foredraget krydres med klip fra TV-programmet
Størst.

Dørene åbnes kl. 18.30. Arrangementet slutter
kl. 21.30.
Max. 50 pladser
Pris: kr. 195,- (inkl. NIH-gebyr)
Tilmelding via hjemmesiden senest 14.09.2016

3 mænd, der snød døden
Mandag, den 31. oktober 2016, kl. 19.00
På Halvorsminde Efterskole, Halvorsmindevej, 107-109, Hjørring
Nikolaj Niebuhr
Nikolaj er nordjyde, men bor til dagligt i Dolomitterne i Norditalien. Han er
lammet i højre side, som følge af en operation i hjernen, da han var 8 år.
Så Nikolaj er handicappet, men spørgsmålet er, om han selv er klar over det.
For Nikolaj er bjergbestiger og har været i Himalaya flere gange. Han er mountainbike instruktør, klatrer og står på offpiste ski i de største bjerge. For mindre end et år siden blev Nikolaj ramt af en ulykke, da et gaskomfur eksploderede. Han lå 10 dage i respirator og var indlagt på intensiv med tredjegradsforbrændinger. Heller ikke det slår Nikolaj ud, for som han siger: ”Man må se
fremad i livet - fortiden er passé”.
Jerry Mikula
Jerry er en af de soldater, der kom hjem fra Balkan-krigen med ”lig i lasten”.
Ligesom mange andre hjemvendte krigsveteraner forsøgte han at dæmpe
minderne fra krigen og udviklede i den forbindelse et misbrug. Senere fik Jerry diagnosen PTSD og fik samtidig konstateret ADHD.
Jerrys redning er Jerry selv. Han kommer i gang med at køre mountainbike,
deltager i store løb og er i dag helt medicinfri.
Jerry er en fantastisk inspirerende foredragsholder, da han gør noget, som de
færreste kan: At takle sine diagnoser og samtidig have modet til at stå op og
fortælle sin historie - det kræver et enormt mod.
Johnny Sort
Johnny mistede sin højre arm ved en togulykke i 1981, som gjorde, at livet
tog en ny retning. Johnny har været supergod til at omstille sig i forhold til
det at leve med et fysisk handicap. Det skulle senere vise sig ikke at blive den
største udfordring. I 1993 fik Johnny foretaget en eksperimentel operation
på Aalborg sygehus, hvor nervebaner i rygmarven blev brændt over. Resultatet af operationen var katastrofal, og Johnny lever nu med en krop, der
brænder 24 timer i døgnet. Johnny har prøvet døden - oplevet lyset. Det skete i forbindelse med ulykken i 1981. Han siger, det er smukt og fredeligt derovre, men at livet trods alt er sjovere.
Pris: kr. 125,- for foredrag, kaffe og kage
Billetter: Arrangementet laves i samarbejde med Halvorsminde Efterskole – og billetter købes
senest den 20. oktober via hjemmesiden (også af foreningens medlemmer)

Frøken Nitouche
Fredag, den 4. november 2016, kl. 19.30
Hjørring Teater, Vendelbohus Scenen, Nørregade 22, Hjørrring

Frøken Nitouche er i Folketeatrets 2016-udgave
gendigtet og bearbejdet af Vase & Fuglsang – to af
landets førende komedie- og revyforfattere. Folketeatret lægger op til en farverig teaterfest, der, som
den lille frk. Nitouche selv, altid har haft evnen til at
gå lige i hjertet på sit publikum.

Pris: kr. 300,Tilmelding: senest 10. september 2016
Max. 40 billetter!

Inden forestillingen kan der tilkøbes en let anretning i
Teatercafeen på Vendelbohus (www.teaterbutikken.dk eller tlf. 98 92 66 00)

Instruktion: Kasper Wilton
Kapelmester: Jens Krøyer
Medvirkende: Lone Hertz, Pelle Emil Hebsgaard, Asger Reher, Trine Gadeberg, Johannes Nymark, Kristian Boland, Karin Nordly-Holst m.fl.

Generalforsamling
Tirsdag, den 15. november 2016, kl. 18.00
I Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4, Aalborg
Som opfølgning på oplæg ved Biskop Henning Toft Bro på generalforsamlingen i
2014 afholdes dette års generalforsamling i Folkekirkens Hus i Aalborg.
Under besøget/rundvisningen vil vi af stedets øverste leder, Henrik Thorngaard,
få en orientering om driften af huset, og aftenens program er:
kl. 18.00
kl. 19.00
kl. 20.30

Spisning
Rundvisning i huset
Generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne.

Pris: kr. 100,Tilmelding: via hjemmesiden senest
torsdag den 3. november 2016

Foreningens bestyrelse
Formand:

Johannes Bjerre
tlf. 20 80 93 93

Suppleant:

Inger Møller Nielsen
tlf. 21 46 17 70

Næstformand:

Birte Holst Andersen
tlf. 20 98 80 07

Suppleant:

Kristian Træholt
tlf. 21 19 22 72

Kasserer:

Berit Skovgaard
tlf. 22 86 01 29

Sekretær:

Ellen Majgaard Bjerre
tlf. 29 29 83 75

Foreningens mail-adresse:
kontakt@højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Medlem:

Henning Nielsen
tlf. 98 27 18 43

Alle tilmeldinger og billetkøb skal ske via:
www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Julearrangement i Em
Tirsdag, den 6. december 2016, kl. 19.30
Kunst og fællessang hos Per og Knud i Em
Glæd jer til en spændende aften med to spændende
personer!
Per, der arbejder med ler og maler flotte billeder, har
deltaget i flere udstillinger lokalt, bl.a. Kunst i Stenum og
i Uhrenholdts Gård i Vrå. Og vi får hermed chancen for
at se og høre om Pers kunst.
Knud har indtil for nylig været kirkesanger i Em Kirke og
er altid god for en spændende historie!

Sted: Krogskærvej 60, 9760 Vrå
Pris: kr. 75,- inkl. juleforfriskning
Tilmelding: senest 30. november 2016

Foredrag med Danmarks nyhedsdronning:
Ulla Terkelsen
Mandag, den 12. december 2016, kl. 19.30
Musiksalen, Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, Aalborg
Vi har sikret os 30 billetter til Club
Nords og Musikkens Hus’ spændende arrangement:
Foredrag med Danmarks nyhedsdronning, Ulla Terkelsen.
Ulla Terkelsen har set mere end de
fleste og har været helt tæt på, når
verden er i forandring.
Hun er uddannet journalist, taler fem
sprog og var TV2's første nyhedschef. Hun har nærmest været udenrigskorrespondent i en menneskealder.
Når hun indtager Koncertsalen i Musikkens Hus med sit foredrag, trækker hun på sit imponerende
bagkatalog af erfaringer og stiller skarpt på aktuelle politiske nyhedshistorier.
Glæd dig til at blive forført af Ulla Terkelsens vid og charme, når hun, som kun hun kan, giver verdens
politikere et par ord med på vejen.
Der bliver også rig lejlighed til at spørge om netop det, du ønsker Ullas syn på.
Pris: kr. 150,Tilmelding: Senest 25. november 2016
(Max. 30 billetter)

Lola Jensen - i samarbejde med Stenum Forsamlingshus
Onsdag, den 18. januar 2017, kl. 19.00 – 21.00
Hverdagens rutiner sat på humoristisk spids – job, familie, børn – at få
det til at hænge sammen
Du kender godt situationen. Hverdagen bliver til en stressende trædemølle. Det
findes både på arbejdet og hjemme i privaten. Der er visse ting, som bare skal
gøres i hverdagen. Men derfor behøver det hele ikke blive gråt og træls. Det er
muligt at møde hverdagen med en mere positiv indstilling. Hvis du behersker
dette, vil du opleve en fornyet familie- og arbejdsglæde og trivsel. Således at
(næsten) hver dag bliver til en god dag.
Få kan, som Lola Jensen, ramme de ømme punkter og samtidig give realistiske bud på, hvordan tingene kan ændres til det bedre.
 Øget stress i hverdagen – hvor kommer den fra, hvordan kan den håndteres/mindskes?
 Tænk hvis du kunne være den bedste del af dig selv hver dag
 Tænk hvis du kunne møde det bedste i dine omgivelser hver dag og det samme skete den anden vej
 Tænk hvis man oftere blev forstået end misforstået
 Tænk hvis hverdagens mål og ønsker stemte overens med handlingerne
 Tænk hvis det kunne lykkes med større sammenhæng mellem job, familie og børn
 Overblik, øget overskud og større familie- og arbejdsglæde
 Morgenstund, afgang til job, skole, daginstitution, tiden efter fyraften fra
måltid til sengetid…
 Parforholdets positive (u)muligheder trods alt…
 Fritid, vælge til eller fra?
 Skab en brokkefri zone
Se også www.lolajensen.dk

Sted: Stenum Forsamlingshus, Tømmerbyvej 2-6, Stenum, 9700 Brønderslev
Pris: kr. 125,- inkl. en forfriskning
Billetter købes via Højskoleforeningen Vendsyssels hjemmeside
senest 10. januar 2017: www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Anders Agger – i samarbejde med NIH Støttekreds
Tirsdag, den 21. februar 2017, kl. 19.30
Nordjyllands Idrætshøjskole, Parkvej 61, Brønderslev

Det må gerne gøre lidt ondt!
Tv-dokumentaristen Anders Agger fra DR har i flere år bevæget
sig ind og ud af miljøer, hvor der ofte er noget på spil:
Fra 11-årige kostskolebørn på Herlufsholm … over døende på et
hospice i Vestjylland … via heavy metal kliken i den nordvestjyske by, Agger … og til den kommende konge på Amalienborg.
Det er der efterhånden kommet flere prisbelønnede dokumentarprogrammer ud af.
Og i foredraget tager Anders
Agger sine tilhørere med
helt ind i kulissen. Ind til alle
de lavpraktiske, etiske og
moralske overvejelser, der
er, inden man udsætter sine
medvirkende og seerne for et program i den bedste sendetid.
Pris: kr. 150,- for medlemmer af Højskoleforeningen
kr. 200,- for øvrige (billetsalg)
Tilmelding: senest 10. februar 2017

Det nye Vendsyssel Teater med forestillingen
Niels Klims underjordiske rejse
Mandag, den 27. marts 2017, kl. 17.30

Nu får vi muligheden for at se
landsdelens nye flotte teater, der
åbner den 14. januar 2017.
Huset skal fra 2017 danne ramme om
Hjørrings teaterliv og mange andre
kulturelle og kreative aktiviteter.

Vi mødes kl. 17.30 og får en rundvisning, hvor vi bliver delt i 2 hold. Herefter er der spisning ”Hos Uffe” og
aftenen slutter med teaterets egenproduktion, instrueret af Peter Schrøder.
I anledningen af åbningen af det nye Vendsyssel
Teater er Holbergs roman ”Niels Klim” blevet
omskrevet til et skuespil i en helt ny version.
Niels, der efter 10 års studier i København, vender hjem til Bergen, falder ned gennem et hul i
bjerget og drager på rejse i jordens indre og dens
mange lande. Historien er den dag i dag bemærkelsesværdig aktuel.
De medvirkende er: Carsten Svendsen, Asger Reher, Susanne Heinrich, Kresten Andersen, Hans Holtegaard, Jørgen Bing, Hanne Laursen, Robin Haslund Buch m.fl.

Mødested: Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, Hjørring
Pris: (for medlemmer) kr. 395,- inkl. rundvisning, forplejning inkl. 1 genstand og teaterforestilling
(øvrige) kr. 445,Tilmelding: senest 8. marts 2017

Om Landsstævnet 2017
Mandag, den 24. april 2017, kl. 17.00
Nordkraft, Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Så står landsstævnet lige for døren …………………..
Vi vil gerne vise havnefronten frem og ”tegne og
fortælle” om, hvordan og hvor åbningen af Landsstævnet skal finde sted på Honnørkajen.
Susan Tøttrup, der er leder af åbningen og afslutningen af L2017, er med os og vil indføre os i ceremonien på åbningsaftenen.
Derudover vil vi vise jer de opvisningspladser, der
bliver på og lige omkring havnefronten og i bykernen.
Efter turen serveres der aftensmad i Den Grønne
Cafe i Nordkraft.

Kl. 17.00
Vi samles foran Nordkraft
(over for Sømandshjemmet)
Kl. 18.45
Aftensmad i Den Grønne Cafe
Pris: kr. 150,- inkl. aftensmad & 1 glas vin eller 1 øl
Tilmelding: senest 10. april 2017

IMANI - Verdensholdet
Fra Mandag, den 8. maj 2017, kl. 19.30

Oplev et show i verdensklasse
Efter en 6 mdr. lang verdensturné, hvor DGI Verdensholdet har bevæget børn og unge ude i verden, er holdet klar med en unik udgave
af showet IMANI.
Vi har reserveret de bedste pladser til en oplevelse med Danmarks
dygtigste gymnaster, når de afslutter deres turné med et brag.
2 af gymnasterne på holdet er DGI Nordjylland: Michelle R. Bengtsen
og Nikolaj Kjærgaard, som begge stammer fra Brønderslev og har
gået på DGI Nordjyllands rep.-hold.

Fotos fra Verdensholdets hjemmeside

Kl. 18.30 er der foredrag ”Bag
om showet” med holdets
Team Manager. Tilmelding direkte på www.billetten.dk.

Sted: Gigantium, Willy Brandts Vej 31, Aalborg
Pris: kr. 265,Tilmelding: senest 1. februar 2017

Sommeraften på Gårdbogård
Onsdag, den 24. maj 2017, kl. 18.30
Besøg hos Judith og Svend Åge Christiansen
Svend Åge Christiansen fortæller om gårdens historie og om,
hvad den er i dag.
Herefter går vi ud til ”søen”, hvor vi hører om afvandingen,
pumpestationen og ser den opdyrkede søbund.
Vi håber på maj-sommervejr og håber at se mange til en god
naturaften med frisk luft.
Og vi slutter aftenen af med pølser og en øl/vand.

Sted: Gårdbovej 300, Ålbæk
Pris: kr. 50,- inkl. forplejning
Tilmelding: senest 14. maj 2016

Dansk sommer med ost, rødvin og Vesterhav
Mandag, den 19. juni 2017, kl. 18.00 eller 19.00
Rundvisning på Ingstrup Mejeri og badehusene på Løkken Strand
Mejerichef Lars Gert Sørensen tager imod os og fortæller om mejeriets historie
forud for rundvisningen, der vil omfatte mejeriets produktionsfaciliteter. Vi vil
få lejlighed til at følge mælkens vej fra indvejning til mejeri – over produktin til
ost, modning og forpakning til færdigt produkt.
Det fremgår af bogen, der blev udgivet i anledning af mejeriets 125 års jubilæum i 2015, kan en Ingstrup-ost ikke laves andre steder end i Ingstrup. Det er formand Troels Holst og eneleverandør Malthe
Holst fra Vrejlev Kloster enige om.
Denne aften får vi også mulighed for at købe Ingstrup Mejeris
produkter mellem de 2 rundvisninger.
1. rundvisning er kl. 18.00
2. rundvisning er kl. 19.00
Vi slutter aftenen med Ingstrup ost og rødvin ved badehusene på
Løkken Strand. Såfremt sommervejret (mod forventning) skulle vise
sig fra sin dårlige side, har bestyrelsen en PLAN B!

Mødested: Ingstrup Mejeri, Hovedgade 48, Ingstrup
Pris: kr. 75,- inkl. forplejning
Tilmelding: senest 10. juni 2016

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 allerede har skabt små positive forandringer.
Cuba har været en af Stjernegaard Rejsers vigtigste destinationer i mere end
15 år, og de har udviklet mange rejser
til Cuba. Højskoleforeningen er gået ind
i et samarbejde med Stjernegaard Rejser 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.

