DGI Verdensholdet
- Afrejseshow ORBITA
Fredag den 5. september 2014, kl. 19.30
i Aalborg Stadionhal
Kl. 18.30

Bag om showet med holdets Team Manager Torben Nielsen (Ekstra)

Kl. 19.30

SHOW - hvor lokale hold starter.
De bedste pladser er reserveret - begrænset antal.

Pris kr. 220,- + 30,- (minus vores rabat)
Tilmelding senest den 10. august. på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk
- Hvis du tilmelder dig til begge dele, får du del i grupperabatten.

Til søs med
Mikkel Beha Erichsen
Der arbejdes stadig på datoen - vi håber, det bliver i september 2014
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 udfordringer, 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 verdenshavene
og klip fra TV-serien ”Kurs Mod Fjerne Kyster” og
fortæller om alt det, man ikke ser på TV. Mikkel er
en engageret og levende fortæller, der med stor
glæde deler ud af de mange oplevelser køjesækken er
fyldt med, efter at han har rejst verdenen tynd med
sin familie.
Pris og tilmeldingsfrist kommer senere.

Teateraften
i Nordkraft
Torsdag den 9. oktober 2014, kl. 18.00
Kl. 18.00
Kl. 19.30

Spisning i Den Grønne Café
Johannes V. Jensen’s “Guldgraverne” opføres i Teater Nordkraft.

Forestillingen handler om Laust Eriksen, der forlader kone og barn og rejser til Amerika for at finde lykken og grave efter guld. Han vender hjem 29 år efter for at forenes
med sin søn.
4 mænd spiller, synger og fortæller historier om det at rejse væk hjemmefra og søge
lykken under nye himmelstrøg.
Med et musikalsk udgangspunkt i dansk og amerikansk musik, beskrives drømmen
om et bedre liv, angsten for det ukendte og hjemlængslen.
Pris kr. 225,Tilmelding senest den 26. september, på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk
(max. 30 pladser).

Dansk præst
- og høvding i Ghana!
Mandag d. 27. oktober 2014, kl. 19.30
på Nordjyllands Idrætshøjskole
Frimenighedspræst Henrik Jensen vil fortælle om det Afrika, som vi så sjældent
hører om!
Det Afrika, som fungerer, som er fyldt med
smil og venlige mennesker - og ikke mindst
en spændende og levende kulturrigdom.
Henrik Jensen var fra 1991-1992 højskoleforstander på en lokal højskole i Nordghana, og i 1999 fik han den ære at blive
indsat som medlem af det lokale ældreråd.
Henrik Jensen har rejst over 25 gange til
Ghana og har ligeledes besøgt mange andre lande i Afrika. Desuden er han en habil
pianist, som undervejs i foredraget vil akkompagnere sange fra Højskolesangbogen.
Pris kr. 100,- (inkl. kaffe)
Tilmelding senest den 13. oktober, på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk
Aftenen vil også give et indblik i den Ghana-tur som Højskoleforeningen arrangerer
i oktober 2015, med Henrik Jensen som rejseleder.

Generalforsamling
Tirsdag den 25. november 2014, kl. 18.00
på Dronninglund Kunstcenter
“Kom og mød din biskop, Henning Toft Bro.”
Kl. 18.00 Rundvisning på Kunstcentret
Kl. 18.45 Spisning - inkl. et glas vin/øl/vand.
Kl. 19.45 Blandet folkeligt oplæg ved biskop Henning Toft Bro.
Kl. 20.45 Generalforsamling.
Henning Toft Bro er født i Thyborøn og har siden 2010 været biskop over Aalborg
Stift. Henning Toft Bro er kendt for mange forskellige ting. Han var med til at oprette
musikgruppen Tørfisk. Desuden skrev han mange af de populære tekster, som endnu
er på orkestrets repertoire. F.eks. er det Henning Toft Bro, der har skrevet teksten til
"VLTJ" - en vaskeægte evergreen. En af de nyere, populære tekster fra Henning Toft
Bro er "Fuglene letter mod vinden".
Pris kr. 100,- for hele arrangementet.
Tilmelding senest den 14. november
på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

★EKSTRA ARRANGEMENT★
Elton John hyldest
med Nicolaj Holmboe
Fredag den 14. november 2015 - kl. 19.30
“Don’t shoot me - I’m only the
piano player”
Nicolaj Holmboe (sanger og pianist)
tager os med på en musikalsk rejse
gennem fem årtier, hvor han fortolker
en perlerække af Elton Johns fantastiske
sange.
Your Song, Daniel, Crocodile Rock, Can You Feel The Love Tonight,
Don’t Let The Sun Go Down On Me, Candle In The Wind
- er bare et lille udpluk af, hvad du kan høre og nynne med på.
Aftenen er lavet i samarbejde med NIH Støttekreds
Pris kr. 100,Pris for ikke-medlemmer kr. 150,Tilmelding senest den 11. november 2015,
på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

De største musicalhits
(- En fin julegaveidé)
Torsdag den 29. januar 2015, kl. 19.30
i Musikkens Hus, Aalborg
Koncert med Aalborg Teater og Aalborg Symfoniorkester i et ene-stående samarbejde. Aalborg Teater har gennem tiden haft stor succes med at spille musicals. Derfor
vil Aalborg Teaters skuespillere og sangere stå på scenen i Musikkens Hus og sammen
med byens symfoniorkester hylde musicalgenren.
Du kan glæde dig til at opleve en række af de største sange fra klassikere som Les Miserables, The Sound of Music, West Side Story og mange flere.
Vi har 60 billetter til selve koncerten kl. 19.30 - derudover har vi 40 billetter til et spisearrangement kl. 17.15, i husets restaurant ”Sound”, forud for forestillingen.
Pris for musical kr. 315,- (inkl. gebyr)
Pris for spisearrangement kr. 295,- (3 retter excl. drikkevarer)
Tilmelding senest den 10. december 2014, på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Rasmus Tantholdt
- Mit liv som krigsreporter
Onsdag den 25. februar 2015, kl. 19.00
på Nordjyllands Idrætshøjskole
(i samarbejde med NIH Støttekreds)
Journalist Rasmus Tantholdt er Danmarks yngste
krigskorrespondent. Han har specialiseret sig i at
rejse i kriseområder som Irak og Mellemøsten for
TV2. Når han er i marken, koster det op mod
25.000 kroner om dagen at beskytte ham. Hør
ham fortælle om sit farlige, men spændende job,
som han brænder for mere end noget andet arbejde.
Vi venter rigtig mange til denne fantastiske aften,
som er både orienterende og underholdende.
Rasmus Tantholdt formår at give os et indblik i
de dilemmaer, han ofte står overfor, og dermed også de valg, som skal træffes i ofte pressede situationer. Rasmus har et farefuldt job, han påtager sig en stor opgave ved at færdes i verdens
brændpunkter.
Aftenen er lavet i samarbejde med NIH Støttekreds
Pris kr. 125,Pris for ikke medlemmer kr. 175,Tilmelding senest den 24. januar 2015, på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Cafe Hack
1-dags tur til Århus
Torsdag den 7. maj 2015
Vi skal deltage i optagelsen af det populære
radioprogram Cafe Hack, hvor Søren Dahl
har besøg af kendte danskere. Under optagelse vil der blive serveret brunch.
Vi vil besøge Den Gamle By, hvor vi får en
rundvisning i deres nye afdeling, et mini-Danmark anno 1974. Vi bliver bragt tilbage i tiden
og vil kunne genkende miljøer, almindelige
danske hjem og butikker fra vores barndom/ungdom.
Der vil blive tid på egen hånd, hvor der kan
opleves mere af det, Århus kan byde på. F.eks.
Kunstmuseet Aros, gågaden, Århus Å. Dagen
slutter af med middag på restauration Flammen, som er et af tidens populære spisesteder.
Da det endnu ikke er muligt at reservere billetter til Cafe Hack til foråret, er det ikke sikkert at datoen kan holde. Vi vil, så snart det er muligt, melde den endelige dato ud.
Vi regner med afgang med bus fra Brønderslev kl. 8.00 og vil være retur ca. kl. 20.00
Pris kr. 1.000,- incl. bus, kaffe i bus, Cafe Hack, Den Gamle By og aftensmad inkl. en øl.
Max. 48 pladser.
Da vi kan bestille billetter tidligt efterår 2014, vil vi gerne have en forhåndstilmelding/tilkendegivelse af, om I er interesseret,
senest den 13. september - på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk

Cykeltur rundt om
Glenstrup Sø
Søndag den 14. juni 2015
En tur i et smukt landskab - Tilrettelagt af Ole Jensen.
Glenstrup Sø er ca. 8 km. lang - den glade sø tror man det betyder.
Turen starter i Hobro, hvorfra vi cykler sydpå til Holmegård, med ålekiste ved søens
vestende. Næste stop gøres i den lille hyggelige landsby Glenstrup, der emmer af historie fra klostertiden. Vi be-søger kirken, helligkilderne og markedspladsen og går
ned til søen. I Glenstrup får vi en kompetent guide og god fortæller med os.
Herfra cykler vi til V. Tørslev med historien om pestgraven og til nordsiden af søen og
videre vestpå over hovedvejen til den pænt beliggende Kongsvad Mølle. Herfra ad
små veje bagom til Sdr. og Nr. Onsild, og en mindre genvej gennem skoven til Fyrkat.
Sidste stykke over dæmningen og tilbage til udgangspunktet. I alt ca. 30 km ad især
mindre veje. Når cyklerne er sat på plads, kan man evt. besøge Gasmuseet, der ligger
ved havnen.
Kl. 9.00 Banegårdspladsen i Brønderslev
eller kl. 10.00 City P-plads i Hobro (giv besked)
Pris kr. 50,Tilmelding senest den 13. juni 2015, på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk
- Vi har vores egne cykler med.

Søen er ren og fiskerig.

Glenstrup kirke, tidl. klosterkirke.

DGI Verdensholdet
ORBITA - DK Tour 2015
Mandag den 27. april 2015 - kl. 19.30
i Gigantium, Aalborg
Dørene åbner 45 min. før.
Varighed: 1 time og 50 min. inkl. 20 minutters pause.

Oplev DGI Verdensholdet med showet ORBITA,
når de vender hjem efter en seks måneder lang verdensturné i lande som Sydkorea, Malaysia, Uruguay, Argentina og USA. De 28 dygtige gymnaster
har gennemført 125 shows og 160 workshops og er
nu klar til at give danskerne et show i verdensklasse.
Oplev fantasiuniverset ORBITA, der er mødet mellem kontinuitet og kontraster, og få en gymnastisk
oplevelse krydret med visuelle effekter der bringer
både sanser og følelser i spil. Kostumer, musik og
bevægelsesmønstre er en del af historiefortællingen, der binder gymnastik, moderne dans, store
spring og krævende håndredskaber sammen.
"På orange planet kan kaffe godt være lyserødt..."
Lyserød kaffe er slet ikke utænkeligt på orange planet, hvor der er højt til loftet og alting
har et skævt og humoristisk præg. Det er til gengæld ikke tilfældet på den blå planet, der
er den første i ORBITA-universet. Her er livet let, blødt, luftigt og ubekymret. Helt anderledes ser der ud på skak-planeten, hvor det stringente og kraftfulde hersker. Her er
livet sort eller hvidt, og det gælder om at vælge sine kampe. - Hold godt fast i den røde
tråd, slip fantasien løs og tag med til ORBITA.
Vi tilbyder de bedste pladser med 30 kr. rabat (kr. 265,- pr. pers.),
så længe billetter haves.
Tilmelding på www.højskoleforeningen-vendsyssel.dk
Hvis medlemmer ønsker at købe billetter til ikke-medlemmer
- sendes en mail direkte til: ellen@majgaard-bjerre.dk

Ghana - landet med
det bedste af Afrika
Rejseperiode fra 10. - 23. oktober 2015
Hvorfor Ghana?
Når Højskoleforeningen Vendsyssel arrangerer
en tur, skal det på en eller anden måde være
noget specielt. Denne gang tilbyder vi en hel
unik rejseoplevelse, hvor vi kommer tæt på et
Afrika, som fungerer godt. Et land, hvor vi har
kendskab til en række personer, som vi skal besøge og lære at forstå deres liv og virke i
Ghana.
Vi skal besøge danske højskoleprojekter, som
bl.a. vores rejseleder Henrik Jensen for en del
år tilbage har været i spidsen for, bl.a. som forstander og var med i hele opbygningsperioden. Vi skal tæt på de ghanesiske høvdinge
og deres medvirken til at lede Ghana, sammen med demokratisk valgte politikere.
Vi skal også opleve afrikanske dyr i Mole Safari Park, og gå på gangstier i trætoppene
langt over jorden. Sidst men ikke mindst skal vi have tid til lidt badeferie på kysten
ved Cape Coast samt et kort kig på hovedstaden Accra. Vi kommer også tæt på de
mange håndværkere og træskærere i Ghana.
· Ud- og hjemrejse fra Aalborg.
· På de 14 dage ser vi både Nord- og Sydghana.
· Prisen ligger på 15-16.000 kr. med næsten fuld pension.
· Bussen er med aircondition - vi skal køre ca. 1.300 km.
· 5 af de 6 hoteller er ligeledes med aircondition.
· Rejseleder er Henrik Jensen, præst og høvding.
Endelig pris efter den 1. november 2014.
Tilmelding mellem den 1. oktober og 1. december 2014

