Højskoledage på Holmsland 2022/2023
Så er programmet for Højskoledagene på Holmsland 2022/23 på plads.
Inden sæsonstart vil alle, der har deltaget i Højskoledage på Holmsland 2020/2021 og 2021/2022
modtage en mail med program fra LOF, hvorefter man kan tilmelde sig.
Har man ikke før været med, kan man gå ind på LOFs hjemmeside: www.lof.dk/rksk og tilmelde
sig der, eller man kan kontakte LOFs skoleleder på mail: risk@lof.dk eller tlf.: 4075 0526 (tirsdag
og onsdag kl. 15.30-17.30).
Foredragene finder som sædvanlig sted onsdag formiddage i Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
Birgit Christoffersen, Hella Hansen og Mogens Tarp
12. oktober 2022

Historiker Frank Weber:

Den hemmelige agent 1942.
Hvem var den mystiske person, der pludselig dukkede op i Vorupør i Thy 1942? Hvor kom han fra,
og hvor ville han hen? Hvad var hans mission? For 35 år siden startede min efterforskning i danske,
tyske og britiske arkiver for at forsøge at finde svar på disse spørgsmål. Mange spor endte blindt,
mens andre ledte til nye og vigtige oplysninger. Hør den spændende beretning om efterforskningen
og den foreløbige fortælling om den britiske spion, som endte sine dage i Thy..
26. oktober 2022

Journalist Kai Hartmeyer:

Journalist på livstid.
Hvad gør man som krigsreporter i en af verdens farligste storbyer på vej hen for at veksle penge og
pludselig bliver passet op af to unge fyre, der har onde hensigter? – Eller hvad med den gang ved
OL, når man med 2 sekunders varsel bliver sat til at speake en fodboldkamp, hvor man knap nok
aner, hvem der spiller – fordi Gunnar Nu Hansen glemte at komme i speakerboksen!
Det er to af de mange episoder, Kai Hartmeyer fra TV MIDTVEST trækker frem i sit foredrag
”Journalist på livstid.”
I over 50 år har han været aktiv journalist og er det stadig. Først som skrivende ved De Bergske
Blade, siden i Danmarks Radio i Holstebro med en afstikker til Radiohuset i København. Fra 1989,
først som studievært og nyhedschef i TV MIDTVEST, og i dag som rejsereporter med hele verden
som arbejdsplads.
Mød Kai Hartmeyer når han kommer til Højskoledage på Holmsland. Sammen med sit foredrag vil
han vise en række TV klip fra nogle af hans mange rejser. Bl. a. fra TV serien: Norden rundt i 80
dage.
9. november 2022

Pensioneret organist og pensioneret lærer Mette og Poul Nørup:

Kulturrejse langs den jyske vestkyst.
I selskab med nogle af den vestjyske vestkysts kendte forfattere, bl. a. Jens Rosendahl, Hans Adolf
Brorson, Kaj Munk, K. L. Aastrup og Thøger Larsen, begiver vi os på en cykeltur langs den jyske
vestkyst. Med udgangspunkt i Nationalpark Vadehavet cykler vi ad den nationale cykelrute, der går
fra Rudbøl til Skagen. I ord, billeder og sang ser vi naturens og kulturens mangfoldighed og oplever
det unikke kystlandskab med marsk, klitter, klitplantager og byer, der bære præg af havets og
sandstormens ødelæggende kræfter.
23. november 2022 Fhv.forstander Ebbe Larsen, Møltrup:
Det er svært at være menneske, men det skal nu ikke afholde os fra at prøve alligevel.
Hvis vi kender lidt til fortiden, prøver at forstå nutiden, så ligger der nok en fremtid, der er værd at
tage en bid af.
Poul Krebs synger det ud således:
Det gælder om at gøre noget
Bare lidt af det man drømmer om
At sige til sig selv
Jeg fik da gjort noget!
Det gælder om at turde noget
Bare turde ta’ de to skridt frem og sige:
Her er jeg, jeg er på nu!

