KOLORITHØJSKOLEN
I SAMARBEJDE MED
ÆLDRE SAGEN OG DOF HERNING AFTENSKOLE
2020-2021

KOLORITTEN
MARKEDSPLADSEN 2
7400 Herning
9628 5454
Se mere på hjemmesiden:

www.kolorittenherning.dk

Velkommen
til sæson 2020-2021
Mandage 13.30 – 15.30 i månederne:
September, oktober, november, december,
januar, februar og marts.
Dørene åbnes kl. 13.15
Prisen for foredraget inkl. kaffe med kage:
Pensionister: 65 kr.
Andre:
75 kr.
Brugerkort til Koloritten er ikke nødvendigt.

Alle er velkomne
Højskoleudvalget består af:
Britta Dyhre Sørensen
Regina Wedman
Jette Pagh
Ingrid Mikkelsen
Inge Birthe Max Jensen

2023 4696
4076 9890
2334 3412
2547 7908
20730889

1. foredrag mandag den 28. september 2020
”100 året for genforeningen – 75 året for befrielsen”
v/Ulrik R. Damm og Birgitte Kaas, Randers

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark og
75 år siden, at Danmark blev befriet.
Vi har sammensat et program i ord og toner af disse to væsentlige
begivenheder. Ulrik fortæller og spiller klaver, Birgitte synger.
Programmet vil naturligvis også indeholde en del fællessange.

2. foredrag mandag den 12. oktober 2020
”33 år som fængselsbetjent på godt og ondt…”
v/Lis Vig, Give

Jeg har i 33 år været ansat som fængselsbetjent og fortæller om
Kriminalforsorgen og en del fortællinger om mine oplevelser med de indsatte.

3. foredrag mandag den 26. oktober 2020
”New Zealand – vulkanernes land”
v/Martin Bach Ottosen, Nykøbing Mors

Gennem fortælling og flotte billeder kommer man med på en rejse om på den
anden side af kloden og rundt på både Nordøen og Sydøen i dette fantastiske
land, hvor befolkningen lever med risikoen for jævnlige vulkanudbrud.

4. foredrag mandag den 9. november 2020
”Pindsvin og Pilgrimsfærd”
v/Kirsten Svensmark, Vilsted

En fortælling om stille eksistenser, som lever et anonymt og næsten usynligt
liv, men samtidig viser sig at være mennesker med store visioner og
bemærkelsesværdig evne til nærvær. Fortællingen er ud fra 2 livfulde
romaner. Den ene om en fransk portnerske og den anden om en englænder,
der opdager, han har været tilskuer til eget liv.

5. foredrag mandag den 23. november 2020
”I morgen er den første dag i resten af dit liv”
v/Henrik Oest, Aarhus

Årene går hurtigt, og det føles med alderen, at det går hurtigere og
hurtigere. Vi halter ligesom bagefter tiden og bruger den måske ikke altid
på den bedste måde. Vi hader at spilde tiden, og elsker at spare tid, selv
om vi ikke kan sætte den sparede tid i banken for at bruge den senere
hen. Et alvorligt, opmuntrende og humoristisk foredrag om at leve livet
med rettidig omhu og med tidens ophør for øje, - et emne, der optager os
alle.

6. foredrag mandag den 11. januar 2021
”En fortælling om Bhutan. Landet, hvor BNP måles på folkets lykke”
v/Lene Bjerre, Faaborg

Bhutan, ”The Kingdom of Happiness”, er et meget lille kongedømme med
kun ca. 735.000 indbyggere. Et land midt i Himalaya med en fantastisk
natur og et venligt folk. En masse flotte billeder ledsager foredraget.

7. foredrag mandag den 25. januar 2021
”En udvandrerkvinde fra Thy”
v/Randi Ottosen, Nykøbing Mors

Bolette – en udvandrer skæbne fra Thy…!
Vi følger Bolette fra Thy over Varde, København og Esbjerg til Canada og
Vancouver. Hendes længsel efter familie spejler sig i hendes breve. Hun var
udvandrerhjemmets faste støtte i Canada for mandens børn og børnebørn.
En del af Bolettes udvandrerbreve er bevaret.

8. foredrag mandag den 8. februar 2021
”I skred mod moderne tider”
v/Jørgen Gleerup, Thorsager

Vers og viser fra 1950èrne, fra dengang lyset blev tændt, knallerten blev
opfundet, rockmusikken begyndte, og en båd med bananer lagde til en
ventende kaj. En fortælling fra efterkrigsårene i ord og toner. Sange fra revyer
og film.

9. foredrag mandag den 22. februar 2021
”Vejen fra 112 til Hospitalet”
v/Maren Tarpgaard, Tjørring

Maren Tarpgaard vil i dette foredrag give os et indblik i forløbet fra der ringes
112 til patienten er på hospitalet.
Vi skal høre, hvordan præhospitalet er bygget op, og hvem der arbejder i de
teams, der betjener ambulancer, lægebil og helikopter, og endelig vil hun
fortælle om sin hverdag som akutlæge.

10. foredrag mandag den 8. marts 2021
”Røde Orm – verdens herligste viking”
v/Karsten Hansen, Støvring

Frans G. Bengtson skrev historien om Røde Orm i 1941 som fiktion byggende
på den viden vi dengang havde om vikingetidens mennesker. Det er en saftig
og letløbende beretning om den første kristne tid og brydningen mellem
gammel og ny tro, om slagsmål og kærlighed, om virketrang og udlængsel.
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