
Højskoleforeningen Vendsyssel glæder os over at sende årets pro-
gram ud til alle vore medlemmer. 

Mange tilbud
Læs om de mange tilbud – Kulturministeren kommer og vores hidtil
dyreste arrangement er en aften med Karen-Marie Lillelund.
Kulturoplevelser på Vendsyssel Teater og Arena Nord er også med.
Læg mærke til at vi til nogle arrangementer har forhåndsreserveret bil-
letter til en bestemt dato – derfor er der vigtige tilmeldingsfrister som
skal overholdes.

Ny hjemmeside
Siden har fungeret tilfredsstillende, vi arbejder stadig på at gøre den
bedre. Vi ved at der er nogen som føler bøvl ved tilmelding på net-
tet, men vi føler også at øvelse gør mester, vi hjælper rigtig gerne til
med at komme igennem hvis det er problemer. 

Samarbejdet med andre
Vi har i den nye sæson samarbejde med NIH Støttekreds og
Pandrup Gymnastikforening til et par arrangementer.

i Radiosalen i Aalborg Kongres og Kulturcenter (AKKC).

”Aalborg står stærkere og stærkere på kulturområdet”.

Kl. 18.00 Vi mødes med Ernst Trillingsgaard i forhallen. 
Ernst Trillingsgaard fortæller om Kulturlivet i Aal-
borg, om AKKC i den sammenhæng, hvad kan vi 
vente os af de næste 5 år og selvfølgelig gode historier 
fra et langt liv i Show Business, 

Mandag den 4. november 2013 kl. 18.00

2013
2014

Formand: Johannes Bjerre tlf. 2080 9393
Næstformand: Birte Holst  Andersen tlf. 9883 8007
Kasserer: Niels Larsen tlf. 9892 2310
Sekretær: Ellen Majgaard Bjerre tlf. 2929 8375
Bestyrelsesmedlem: Steen Bjørn Pedersen tlf. 2343 3241
Suppleant: Inger Møller Nielsen tlf. 2146 1770
Suppleant: Henning Nielsen tlf. 9827 1843

Foreningens bestyrelse

Se også: 
www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Foreningens mailadresse:
kontakt@højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Alle tilmeldinger og spørgsmål foretages på denne adresse.

Medlemskab/Kontingent
Medlemsskabet er efter sidste generalforsamling hævet til kr. 125,-
den indbetales på vedlagte girokort snarest og senest 1. september,
så støtter du foreningen og giver dig selv fortrinsret til vore arrange-
menter.

Nye medlemmer
Vi har ligget meget stabilt på ca. 180 medlemmer i flere år. Vi vil
godt fremadrettet nå et højere medlemstal til at løfte flere mere
omkostningstunge arrangementer.

Hjælp os med den øvelse - fortæl om foreningen til andre som
kunne have interesse i vore tilbud, eller send evt. os en e-mail på
potentielle medlemmer.

Du har fået et ekstra årsprogram
- del ud til evt. interesserede
Et nyt medlem kan blot tilmelde sig som nyt medlem på hjemmesi-
den.

Bestyrelsen

Kl.19.00 Vi spiser sammen i Radiosalen 
- inkluderet er et glas vin/øl/vand.

Kl. 20.00 Generalforsamling.

Pris kr. 100,- for hele arrangementet

Tilmelding senest 1. november 
på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Generalforsamling
- Her er der tradition for et meget stort fremmøde!

9. sæson

Nyt medlemskab
Gå ind på vores hjemmeside.
Klik på: “Bliv medlem”. Udfyld venstre side med alle oplysninger.
Klik: "Send" - og vi kontakter dig snarest. 

Et medlemsskab koster for et år kr. 125,-
Beløbet skal indsættes på 
reg. nr. 7449, kontonr. 0001206152



Musik & Fis 2 
Show og en ”Hel Pakke”

Arena Nord, Frederikshavn

Julearrangement for medlemmerne.
Vi opfordrer til at melde jer til hele pakken.

KONCERTEN: Jette Torp og Finn Nørbygaard genopliver et af de
mest succesfulde shows i 90’erne: MUSIK & FIS. Det bemærkel-
sesværdige comeback kan opleves i ARENA NORD FREDERIKS-
HAVN, hvor publikum får mulighed for - for første gang i 20 år - at
gense og genopleve Jette Torp og Finn Nørbygaard på samme scene
i MUSIK & FIS 2. Koncerten varer 2 timer.

Fredag den 15. november 2013, kl. 18.00
Vi har reserveret 30 billetter på forhånd - først til mølle!
PARTYPAKKEN: Et ekstra tilkøb, kl. 18.00. Inden showet er der
mulighed for at tilkøbe en lækker julebuffet, og efter showet er der
MUSIK & DANS til kl. 01.00.

Pris for koncerten:  kr. 270,- inkl. gebyr 
(vi har fået gode pladser til specialpris)
Pris for ”Hele pakken”: kr. 520,-

Tilmelding til ”Koncerten” eller ”Hele pakken” 
senest 10. september 
på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Weekenden den 17. og 18. august  2013
Natur-tur i den svenske skærgård med Hønø som udgangspunkt. 

er et samlingssted for rigtig mange kulturelle aktiviteter af forskellige
karakterer. Marianne Jelved har altid talt højskolernes sag. De sidste
år har været en stor udfordring for de eksisterende højskoler. En ny
lov, som Kulturministeren arbejder med, skal give nye muligheder for
den skoleform, der er helt unik i Danmark. Er højskolernes rolle
uforandret? Kan Ministerens lovforslag give nye muligheder for, at
unge fortsat kan få en oplevelse for livet?

Pris for medlemmer kr. 50,- (inkl. kaffe)
- for ikke medlemmer kr. 100,- 
Tilmelding på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk 
Begrænset antal pladser.

Arrangementet laves i samarbejde med 
Nordjyllands Idrætshøjskoles Støttekreds

På Nordjyllands Idrætshøjskole  

Kulturminister Marianne Jelved vil fortælle os om de arbejdsopgaver
og udfordringer, som ligger i hendes ministerium, og vil komme ind
på nogle af de områder, der kan få stor betydning for de mindre
lokalområder i fremtiden.

Frivillige gør et stort arbejde i de forskellige foreninger og giver der-
med aktivitetsmuligheder for alle aldersgrupper uanset idrætsligt
niveau. Hvordan holder vi motivationen hos begge grupper fremad-
rettet? Kan foreninger også omfatte de mange individuelle idrætsu-
døvere, som vi ser på gader og stræder? Virker folkeoplysningsloven
efter hensigten?  

Højskolens betydning for lokalområdet er også af stor vigtighed. Den

Turen blev annonceret på generalforsamlingen i november og sendt
ud til medlemmerne på mail. - Alle pladser til turen er udsolgt.

Mød Henrik “Baloo”
Andersen

på Nordjyllands Idrætshøjskole

Hjørring Revyens kapelmester - og revydirektør Henrik ”Baloo”
Andersen blev kåret til Årets Revykomponist og fik kort efter over-
rakt Årets Thorleif - en pris der uddeles hvert år af Sønderborg
Sommerrevy til en person, som har gjort en særlig indsats for dansk
revy.

Henrik ”Baloo” Andersen er dermed kommet i meget fint selskab
med tidligere prismodtagere som Grethe Sønck, Ernst Trillings-
gaard og Ulf Pilgaard.

Onsdag den 9. oktober 2014
Det var revy, men Henrik er kendt
for rigtig mange andre initiativer
indenfor musik og underholdning
og har været super aktiv i rigtig
mange år her i Vendsyssel. Han vil fortælle om et udpluk af sit fan-
tastiske liv indenfor musikken og sit virke her i Vendsyssel. Vi glæder
os rigtig meget til denne aften med musik og fortælling
Mød personen bag Henrik “Baloo” Andersen

Pris: kr. 50,- inkl. kaffe 
Tilmelding på 
www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Cykeltur på øerne i den svenske skærgård

Mandag den 23. september 2013 kl. 19.30

Vi får besøg af Danmarks
Kulturminister 



DGI International 
GymShow 2014

Mandag den 24. februar 2014, kl. 19.30

Fredag d. 17. januar 2014 kl. 19.30

Vendsyssel Teater, Dronningensgade 12A, Hjørring

I foreningen er vi stolte over at kunne tilbyde en aften med Peter
Schrøder, der siden 2005 har været direktør for Vendsyssel Teater.

Peter Schrøder vil fortælle om sin karriere fra tiden før Vendsyssel
Teater, både de seriøse og de mere muntre oplevelser, men han vil
også fortælle om de bevæggrunde, der i sin tid lå til grund for, at
han søgte stillingen som teaterchef på Vendsyssel Teater og om sin
tid på teateret i Hjørring.

Peter Schrøder vil komme ind på tankerne bag det nye teater i
Hjørring. Det må siges at være en noget opsigtsvækkende foran-
staltning, da beslutningen blev taget midt i en såkaldt finanskrise.
At der samtidig er der tale om det første nybyggede teater overho-
vedet uden for København i mere end 100 år, og endda et temme-

MCH Messecenter Herning 

DGI International GymShow 2014 er top-performance i internati-
onal klasse. Du får en helt eksklusiv mulighed for at opleve bl.a. de
underholdende og finurlige akrobater Hunters Acrobats (også kendt
som Kenya Boys), de verdenskendte japanske herregymnaster fra
Kokushikan University og mange, mange flere artister. Alt dette bli-
ver bundet sammen af DGI’s seneste tre Verdenshold med nogle få
af deres bedste indslag. Det bliver en forrygende aften med topklas-
se underholdning.

lig avanceret et af slagsen, gør jo ikke
historien mindre interessant!

Højskoleforeningen har lavet en aftale med Vendsyssel Teater om
billetter til forestillingen ”Parasitterne” den 28. april 2014 - se mere
andetsteds i programmet, og denne aften vil dermed være en fin
optakt hertil. 

Glæd jer til en spændende aften i selskab med en festlig og inspire-
rende direktør, hvor vi også får en rundvisning på teateret.

Pris: kr. 100,-
Der kan købes forfriskninger i løbet af aftenen.

Tilmelding senest 1. februar 2014
på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Bemærk - Begrænset antal pladser.

Pris for billetter kr. 335,- inkl. gebyr
Vi har forhåndsreserveret 30 billetter - de bedste pladser.
Vi kører privat, fylder bilerne op og kommer til at sidde 
sammen i Herning.
Afgang fra Banegården i Brønderslev 16.30 
og efter aftale.
Tilmelding senest 1. oktober 2013 
på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Mød direktøren for Vendsyssel
Teater, Peter Schrøder

på Ingstrup Efterskole - (evt. spisning kl. 18.00)

Humoren er omdrejningspunktet for kommunikationskonsulenten,
foredragsholderen og forfatteren Karen-Marie Lillelund. 

Humor er en eftertragtet egenskab. Vi ønsker os medarbejdere med
humor, kolleger med humor, kærester med humor, og det gør da
heller ikke noget, hvis kioskmanden og kasseassistenten har et
humoristisk overskud. Men det hjælper ikke meget, hvis vi nøjes
med at ønske os, at omgivelserne har humor. Vi kan som bekendt
ikke ændre andres adfærd - kun vores egen.

Det humoristiske overskud starter hos os selv og Karen-Marie Lille-
lund giver i dette foredrag mange forskellige bud på, hvor vi kan
begynde i det nære, på jobbet, i parforholdet og i forhold til os selv.

Tirsdag den 1. april 2014 kl. 19.30

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

Dette arrangement er et af
vore helt store arrangemen-
ter. Karen-Marie Lillelund er en fantastisk dygtig foredragsholder,
så vi ser frem til en stor oplevelse og en hel speciel aften sammen.

Vi samarbejder med Pandrup Gymnastikforening, og vi har ligele-
des et samarbejde med en gruppe af de frie skoler i området,

Pris - Foredrag med Lillelund kr. 150,-
Pris - Spisning, foredrag, kaffe/frugt kr. 250,-

(inkl. et glas vin, øl, vand)

Tilmelding senest 15. marts 2014 
på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk 

Se mere her: www.karenmarielillelund.dk 

Foredrag af 
Karen-Marie Lillelund



En ny spændende tur til København med følgende hoved-
punkter: Skuespilhuset - Bakken - Cirkusrevyen - Kanaltur
- Rungstedlund - Louisiana

Afgang med bus fra Brønderslev Banegård fredag kl. 07.30.

Vi vil vise jer mere af København - Skuespilhuset og alle de store
og nye bygninger langs kanalerne og ikke mindst Karen Blixens
Rungstedlund og det utroligt flotte Kunstmuseum Louisiana, nord
for København. Et mere udførlig program følger.

Fredag den 23. maj + lørdag den 24. maj 2014 

Vendsyssel Teater, Dronningensgade 12A, Hjørring
(Introduktion til stykket kl. 18.45) 

Soyas "Parasitterne" sætter et spejl op foran os selv - hvor meget er
vi egentlig villige til at gøre mod hinanden - for selv at komme lidt
længere frem?

En sort komedie, der til tider er skræmmende realistisk!

Medvirkende: Hans Holtegaard, Helle Dolleris, Susanne Heinrich,
Kresten Andersen, Jørgen Bing m.fl.
Instruktør: Mogens Pedersen. Forfatter: Carl Erik Soya.

Pris kr. 215,-
Tilmelding senest 8. januar 2014 
på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Bemærk: Begrænset antal pladser

Afgang i private biler fra Brønderslev Banegård kl. 09:00.

Trekantruten Hobro, Handest, Mariager, med bus fra Hobro til
Handest. Herfra med veterantog til Mariager, og tilbage til Hobro
på fjorden med hjuldamperen Svanen.
Handest-Mariager veteranbane virkede som normal jernbane fra
1927 til 1966. Nu kunne skoleeleverne køre til Viborg Katedralskole,
og mødrene kunne tage toget til Randers. Den 17 km. lange del
blev i 1970 til veteranbane. En tur til Mariager i adstadigt tempo
og smuk natur med et veterantog tager 50 min. Ren nostalgi.

Søndag den 15. juni 2014

Sommertur 2014 
med Ole Jensen

Mandag den 28. april 2014, kl. 19.30 

Vi overnatter på Hotel Ansgar og inkluderer diverse måltider i
turen som tidligere. Vi har igen reserveret de bedste pladser til
Cirkus Revyen. Vi ser frem til en rigtig hyggelig og oplevelsesrig
københavnertur med en hel bus fyldt med friske vendelboer.

Inkluderet i prisen er lidt mad i bussen + aften 
+ morgen + middag + alle besøg og billetter.

Pris kr. 2.300-2.500 kr. - Afventer endeligt tilbud.  
Tilmelding på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk 

Max. 48 pladser.

Hjuldamperen Svanen er bygget i 1994 på Hvide Sande skibs og
bådebyggeri og kan medføre 98 passagerer. Den flotte, flotte tur på
Mariager fjord tager 70 min., sådan at vi er tilbage i Hobro kl.
14:25.

Pris for tur med bus, tog og hjuldamper: kr. 220,-
Medbring lidt ”formiddagskaffe” og en
”frokostkurv” + drikkevarer til senere.

Tilmelding senest den 15. maj 2014 
på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Teaterforestillingen
“Parasitterne”

2-dages bustur
København

Et fantastisk spændende hus både udvendigt og indvendigt, og vi
vil i højskoleforeningen forsøge at  arrangere en rundvisning i
huset i løbet af foråret.

Der vil blive udmeldt en dato så snart vi har mulighed for 
at lave en aftale.

Musikkens Hus 
i Aalborg
Huset skal stå færdigt til indvielse i foråret 2014


