Højskoledage på Holmsland 2020/2021
Så er programmet for Højskoledagene på Holmsland 2020/21 på plads. LOF’s program udkommer
en gang i august. Tilmeldingerne, som skal ske via LOFs hjemmeside, kan ske fra torsdag den 27.
august 2020.
Birgit Christoffersen, Hella Hansen og Mogens Tarp
7. oktober 2020

Formidler og foredragsholder Poul Marcus:

Kongeåen – den gamle grænse.
I anledning af 100-året for genforeningen med Sønderjylland vil foredragsholderen fortælle om
Kongeåen fra udspring til udløb og undervejs fortælle en masse historier om tildragelser langs den
gamle grænse.
21. oktober 2020

Forfatter Hanne Faldborg:

Den 3. alder – gør den til livets bedste.
Personer omkring de tres har fået en hel generation foræret. Tidligere var mange slidt ned, når
arbejdslivet ophørte. I dag lever vi længere. Mange står med 20 år, hvor kroppens motor kører
lydefrit, og de stortrives med de mange muligheder. MEN! Ældresagen har dokumenteret, at mere
end hver fjerde pensionist kører træt i livet, og 65.000 er decideret ensomme. HVORFOR?
Foredraget afdækker, at kroppen bremser for nytænkning. At sindet ikke er omstillingsparat. Det
kan krop og sind blive! Under foredraget får alle nemme værktøjer og nye vinkler til at gøre den
tredje alder til livets bedste. Alle lærer at forstå, at man ikke går i stå, fordi man bliver gammel, men
man bliver gammel, hvis man går i stå.
4. november 2020

Eventyrer Christian Liebergreeen:

11 meters frihed – at sejle jorden rundt alene.
Christian Liebergreen sejlede som 28-årig jorden rundt alene uden stop i 260 dage. En ung mand,
der drager ud i verden efter noget mere, noget større og meningsfuldt at vende hjem med. Han rejser
ud som dreng og vender hjem som mand, beriget med nye indsigter og forståelse som den største
rigdom.
18. november 2020

Journalist Anders Laugesen:

En tid i opbrud.
Anders Laugesen er bl. a. kendt fra DR P 1: Mennesker og tro. Det valgte foredrag må siges at
være blevet højaktuelt, siden det blev aftalt med foredragsholderen. ”Et foredrag kan noget, der ikke
kan erstattes af elektroniske billeder eller film. Tilhørernes opmærksomhed bevæger foredragets
retning, og derfor kan et foredrag aldrig gøres færdigt. Det er altid undervejs og opstår på ny hver
gang. Uanset hvor grundig forberedelserne har været.”

