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8. sæson
står for døren i Højskoleforeningen Vendsyssel. Denne folder
fortæller om de arrangementer, som allerede er på bordet.
Der kan komme flere til, hvis noget spændende dukker op.

Mange tilbud

med navne som: Søren Gade, Cafe Hack, Hvidsten Kro og
Berlin, giver forventninger til indholdet i sæsonens program,
men der er flere muligheder - så læs folderen grundigt igennem.

Samarbejdet med andre

foreninger vil fortsætte. Vi er glade for at kunne dele de dyreste og mest krævende arrangementer med andre foreninger, så
vi sammen kan løfte sådanne arrangementer til Vendsyssel.

Ny hjemmeside

Og her fra august 2012 skulle vi være klar med nye løsninger,
som skal gøre kontakten til medlemmerne endnu bedre. Vi er

ikke i tvivl om, at det er på denne måde, vi fremover skaber
god og hurtig kommunikation. Sørg for, at vi har jeres gældende e-mail adresse. Vi kan selvfølgelig fortsat have medlemmer med i foreningen, der ikke benytter computer, blot vi er
orienteret om det.

Medlemskabet

koster fortsat kr. 100,- om året. Der indbetales på vedlagte
girokort snarest, så støtter du foreningen og giver dig selv fortrinsret til vore arrangementer.

Generalforsamlingen

bliver traditionen tro et tilløbsstykke - det glæder vi os til.
Igen i år har vi et godt tilbud til jer, med spisning inkluderet
og til en meget fornuftig pris.
Bestyrelsen

Generalforsamling
Mandag den 19. november 2012 kl. 18.00
I Gigantium, Willy Brandts Vej 31, Aalborg
Det er kulturoplevelser og motionen der holder os i gang.
Kl. 16.00 Mulighed for at prøve den nye svømmehal
- denne del er et tilvalg for de der har lyst.
Vi kan kun opfordre til at tage de meget flotte
faciliteter i brug
Kl.18.00

Rundvisning og orienteríng om Aalborg
som breddeidrætskommune
v/ Erik Kristensen, områdechef for fritid
i Aalborg kommune

Kl.19.00

Spisning: Buffet inkl. en øl/vand og kaffe.

Kl. 20.00 Generalforsamling.
Pris kr. 100,Svømning betales særskilt ved indgangen
Tilmelding senest den 13. november 2012

Foreningens bestyrelse
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Suppleant:
Suppleant:

Johannes Bjerre
Birte Holst Andersen
Niels Larsen
Ellen Majgaard Bjerre
Steen Bjørn Pedersen
Inger Møller Nielsen
Henning Nielsen

tlf. 2080
tlf. 9883
tlf. 9892
tlf. 2929
tlf. 2343
tlf. 2146
tlf. 9827

9393
8007
2310
8375
3241
1770
1843

Foreningens mailadresse:
kontakt@højskoleforeningen-vendsyssel.dk
Alle tilmeldinger og spørgsmål foretages på
denne adresse.
Se også:
www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Tur til Bangsbo
i Frederikshavn
Lørdag den 8. september 2012 kl. 10.00 - ca. 14.00
Vi starter ved Bangsbo Fort med en guided tur i området
med de mange bunkers og en pragtfuld udsigt. Der afsluttes
med besøg i bunkermuseet.
Herefter går vi i samlet flok til Bangsbo via Pikkerbakkerne,
hvor vi igen kan nyde udsigten over Kattegat, og videre gennem Bangsbo Botaniske Have, hvor vi forsøger at få en af
havens venner til at fortælle om haven.

Ved Bangsbo vil vi tænde grillen og der vil være mulighed
for, at grille medbragt mad.
Pris kr. 70,- incl. rundvisninger og entre
Tilmelding senest 27. august 2012

Koncert med
Tørfisk
Lørdag den 22. september 2012 kl. 20.00
Vi laver dette arrangement sammen med NIH Støttekreds
og Nordjyllands Idrætshøjskole. De har i en lang årrække
haft koncerter med De Gyldne Løver, som nu har indstillet
deres koncertvirksomhed, så det er helt naturligt at vende
blikket mod gruppen Tørfisk.
Siden 1981 har Tørfisk været blandt de allerbedste til at forene Irsk-inspireret folkemusik med egne kompositioner og
personlige tekster. Vi er glade for at kunne præsentere denne

gruppe til en fantastisk aften på Nordjyllands Idrætshøjskole.
Koncerten starter kl. 20.00 - dørene åbnes kl. 19.00.
Billetpris kr. 175,Tilmelding senest den 18. september 2012

Foredrag af Søren Gade
Onsdag den 3. oktober 2012 - kl. 18.00
på LandboNord i Brønderslev
“De politiske udfordringer i landbruget
- nu og i fremtiden”.
Søren Gade har været en af de mest toneangivne politikere i
en årrække og fantastisk vellidt i sit bagland. Efter en hård
politisk medfart er han tilbage - nu i landbrugets absolutte
top.
Det bliver en meget spændende aften, hvor vi kan få en fornemmelse af de mange udfordringer, landbruget står over for
og som skal takles samtidig med samfundets mange andre
problemstillinger. Den nye direktør kommer med sit bud.
Vi samarbejder med LandboNord om dette arrangement og
glæder os til en rigtig god aften.

Mødet starter med spisning kl. 18:00
Foredrag starter ca. 19.00 - slutter ca. 20.30
Pris kr. 150,- inklusiv buffet og øl, vin eller vand til maden.
Tilmelding senest den 27. september 2012
Søren Gade er nu direktør for Landbrug og Fødevarer.
En erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på over 100 mia. kroner årligt og med
141.000 beskæftigede repræsenterer de et af Danmarks vigtigste
eksporterhverv.Ved at nytænke og synliggøre erhvervets
bidrag til samfundet sikrer vi medlemmer en stærk
placering i Danmark og globalt. www.lf.dk

Syng•med•aften
i Vadum Sognegård
Tirsdag d. 15. januar 2013 - kl. 19.30
Vadum Sognegård, Ellehammervej 61, Vadum
Kom og vær med til en rigtig god og hyggelig aften, hvor I
selv skal levere stemmerne - og den gode stemning.
Vi tager Højskolesangbogen frem og lader Helle Øbro og Bo
Møller styre aftenens forløb. Helle er Kirkesanger i Vadum

Kirke og er desuden med i et rytmisk band. Bo Møller er
organist i Vadum Kirke og ligeledes med i et rytmisk band
Arrangeres i samarbejde med Vadum Menighedsråd.
Pris kr. 50,- for musik og sang + kaffe og kage
Tilmelding senest tirsdag den 8. januar 2013

Søren Dahl, Café Hack
Onsdag den 6. februar 2013 - kl. 19.30
Mød den kendte radiovært på Cafe Hack,
på Nordjyllands Idrætshøjskole
De fleste kender vist den populære radiovært, Søren Dahl,
fra programmet Café Hack, der sendes hver søndag formiddag på P4, og som har over 1 mill. lyttere hver uge.
Programmet, der er optaget på den århusianske café af
samme navn, er en blanding af musik, samtaler med kendte
danskere, anekdoter, sjov og alvor.
Søren Dahl er en foredragsholder der interesserer sig for alt livskvalitet, kvinder, mad, miljø, religion og musik - for bare
at nævne nogle få af hans yndlingsemner.

Nu kommer Søren Dahl til Vendsyssel med et foredrag der
er en blanding af musik, snak, alvor og humor. Han vil fortælle om, hvordan man skaber man det gode liv, og hvordan
barndommens gode som dårlige oplevelser påvirker lysten til
at tage livtag med livet - hele livet.
Arrangeres i samarbejde med Nordjyllands Idrætshøjskole og
NIH’s Støttekreds.
Pris kr. 135,- (Kaffe kan købes)
Tilmelding snarest og senest d. 29. januar 2013,
da der er begrænset deltagerantal.

Kunstaften
Galleri Artnorth
Tirsdag den 19. marts 2013 - kl. 19.00
Galleri Artnorth i Sulbæk
- mellem Frederikshavn og Sæby
Vi kommer til at tage et smugkig på påskens udstilling.
Måske bliver det muligt at få en kunstner til at fortælle om
egne værker, ellers vil ejeren af galleriet Artnorth, Thora
Nyvang Sillesen, fortælle om de udstillede værker.
Selve galleriet er beliggende i en tidligere militærforlægning,
som var hovedkvarter for styring af brændstofforsyningen til
Danmark og Nato.

Så der vil også være en spændende fortælling om stedet.
Pris kr. 60,- incl. et glas økologisk vin fra galleriets forretning.
Tilmelding senest den 7. marts 2013.

Opvisning med
DGIs Verdenshold
Søndag den 5. maj 2013 kl. 15.00
I Gigantium i Aalborg
Holdet har været hele jorden rundt. Efter Danmarksturneen
skal holdet besøge 8 lande i Europa. - Vi arbejder på at lave
et formøde med et indslag om holdets rejse - herom senere.

Vi bestiller billetter på de bedste pladser, hvor den
ordinære pris er kr. 250,-. Vi sidder samlet og vi
vil få grupperabat på kr. 40,- pr. billet.
I modtager nærmere information.

Tur til området omkring
Hvidsten Kro
Søndag den 9. juni 2013
Vi mødes med Ole Jensen kl. 8.30
ved Nordjyllands Idrætshøjskole
Turen gåt til Mariager med havnen, saltmuseet og klosterkirken. Bag byen ligger bronzealderhøjen Hohøj. Vi fortsætter til den tidl. cementfabrik Dania. Herfra forbi godset
Overgård, tidl. ejet af Flemming Juncker, der under krigen
var nedkastningschef i Jylland, og som sådan bagmand for

“Hvidstengruppen”. Vi kommer forbi mindestenen for ham,
og gør et ophold ved Hvidstengruppens nedkastningsplads.
Pris kr. 50,- + hvad vi spiser på Hvidsten Kro
(Æggekage ca. kr. 100,-)
Tilmelding senest den 3. juni 2013.

3-dages tur
til Berlin
Mandag den 27. maj til onsdag d. 29. maj 2013
Fly fra Aalborg og ophold på Park Inn Hotel, Berlin
Alexanderplatz.
Vi besøger et tidl. Stasi-fængsel, Rigsdagsbygningen med sin
enorme kuppel. Kaffe og kage i tagterrassen på Kafe Käfer.
Brandenburger Tor og Holocaust-monumentet. Show/cabaret på Fridrichstadtpalast. Turen kan være krævende for
gangbesværede.

Programmet ikke endeligt. Prisen er ca. kr. 4.000,- i delt
dobbeltværelse. Depositum kr. 1.000,- betales ved tilmelding. Drikkevarer er på egen regning.
Turen gennemføres ved min. 12 deltagere.
Vi sender en mail med det endelige program
så snart vi kender det.
Tilmelding senest den 1. oktober 2012.

Tur til Dansk Vestindien
eller til Rusland
Udlandsrejse uge 42 og 43 - 2013
Der er endnu ikke truffet endelig beslutning p.gr.a. usikkerhed om valutakurser og andre praktiske forhold.
Vi forventer at komme nærmere i løbet af efteråret og vil sende en mail til
alle om mulighederne, og vil så efterfølgende træffe beslutning om rejsemål.
Det er besluttet at:
· Går rejsen til Rusland bliver det i august/september 2013
· Går rejsen til Vestindien bliver det i uge 42 i 2013.

B
EMÆRK!
Ny tilmeldingsp
rocedure

til alle vore arra

ngementer:

• Tilmelding sk
al
på vores nye hj foregå online
www.højskoleforeninemmeside:
gen-vendsyssel.dk
• Har du ikke ad
nettet - så kontgang til interEllen på tlf. 29 akt allerede nu
finder vi en løsn29 8375, så
ing.
• Vi vil gerne ha
ve tilmelding
til alle arrangem
enter
• I vil modtage
e-mails fra os,
når vi har noge
en påmindelse. t nyt eller har

