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“Stille hjerte, sol går ned”.

Sønderup-Suldrup, Veggerby, Støvring, Gravlev og
Sørup menighedsråd præsenterer i samarbejde
med Ældre Sagen i Rebild ”Lokale Højskoledage”
i efteråret 2019 og foråret 2020.
Højskoledagene finansieres af samarbejdsparterne
og gennem en deltagerbetaling på:
500 kr. for 6 foredrag med frokost.

PROGRAM

for højskoledagene 2019-2020:
24.09.19: David Trads: ”Trump, hvad pokker sker der i verden?”
David Trads er en af landets mest vidende USA-eksperter. Hans foredrag om Donald Trump
er på en og samme tid indsigtsfuldt, skræmmende, underholdende og præget af fortælleglæde. David har - ud over at være vokset op i Suldrup - boet og arbejdet mange år i USA.
Vi kender ham fra tv, radio og aviser - og nu også som folketingskandidat.

22.10.19: Jens Anders Djernes, tidligere provst i Nibe:
”Knud Holst’s liv og digtning”

“Vi bor i familien Holst’s tidligere hus i Løkken, og derfor er det næsten en forpligtelse at
kende hans forfatterskab, og det liv, der udspandt sig omkring Knud Holst. Datteren Hanne
Vibeke Holst’s store roman om faderen: “Knud, den store” - skærpede appetitten endnu
mere. Mit foredrag tager således udgangspunkt i Knud Holst’s livshistorie, krydret med
digte og prosa fra forskellige afsnit i Knud Holst’s liv, og det liv, der blev levet i Løkken.”

26.11.19: Forfatter Hanne Falborg: ”Den tredje alder”
I dag lever vi ikke bare længere, rigtig mange står med 20 år, hvor kroppens motor kører
lydefrit. Mange stortrives med mulighederne, men psykologer fortæller, at den største
gruppe hos dem i dag er seniorer, der er ensomme, triste eller bare kørt fast i livet. Under
foredraget får samtlige deltagere en regulær indsprøjtning med inspiration, energi og nye
vinkler – samt værktøjer til at gøre den tredje alder til livets bedste.

28.01.20: Kirsten Saurus Mehlsen og Søren Møllehøj
David Trads

Jens Anders Djernes

Hanne Falborg

Kirsten Saurus Mehlsen fortæller om sine erfaringer som musikmedarbejder ved fængslet, hvor hun bl.a. dirigerede tre forskellige fangekor, havde instrumentalundervisning og
spillede med bands. Og om at manøvrere på en arbejdsplads med maksimal sikkerhed.
Søren Rønnehøj fortæller om værdien af at komme til kor/musik under sin afsoning og om
at være frihedsberøvet.

25.02.20: Biskop emeritus Karsten Nissen:

”De stærkeste rødder har træer i blæst”

Titlen på foredraget er hentet fra en af linjerne i Per Krøis Kjærsgaards sang ”Linedanser”.
Foredraget belyser, hvordan vore liv formes af både medgang og modgang. Hvad gør livet
lykkeligt, og hvordan kan vi både være enkeltpersoner og dele af et større fællesskab?

24.03.20: Tidligere journalist ved Nordjyllands Radio

Frode Mulkjær: ”Håndholdte øjeblikke m. fællessang”

Kirsten Saurus Mehlsen
og Søren Møllehøj

Karsten Nissen

Frode Mulkjær

Et par timer med ”eksistensfråseri” i selskab med Muldkjærs venner Johannes Møllehave,
Lise Nørgaard, Anker Jørgensen m.fl. Hør også om børn og børnebørn, der opliver og
oplives, og som bytter madpakker, skater, leger studieværter og meget mere.

