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Se mere på hjemmesiden:     www.kolorittenherning.dk 

 



 

 

Velkommen til sæson 2022-2023 

Mandage 13.30 – 15.30 i månederne: 
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. 

 

Højskoleudvalget består af: 

Britta Dyhre Sørensen 2023 4696 
Regina Wedman  4076 9890 
Jette Pagh   2334 3412 
Ingrid Mikkelsen  2547 7908 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. foredrag mandag den 3. oktober 2022. 

”Uventede gæster” 

v/Flemming Rishøj, Esbjerg 

 

Uventede gæster er blevet sjældne i dag. Vi aftaler mere og mere 

vores besøg hos hinanden. Men i 2020 fik vi alle pludselig og aldeles 

uventet besøg af en uventet gæst – CORONA og alting blev 

anderledes. 

Uventede gæster er det modsatte af kontrol…og vi oplevede at miste 

kontrol. 

 

 

2. foredrag mandag den 17. oktober 2022. 

v/Lars Jacobsen, Lønstrup 

 

”Kampen mellem natur og mennesker – Rubjerg Knude og Inger 

Lauritsen” 

 

Vi skal høre om kampen mellem natur og mennesker på et dramatisk 

og udsat sted, ved det frådende Vesterhav. Det vil være med 

fortælling og afveksling af fællessang. 

 

 

 



 

 

3. foredrag mandag den 31. oktober 2022. 

”Religion i Kina – en lystvandring i troens univers” 

v/Torben Brink, Randers 

 

Alle de store verdensreligioner er rigt repræsenteret i Kina. Men 

kineserne har også selv fostret deres egne religiøse og filosofiske 

systemer. Vi skal se en lille billedserie fra forskellige religiøse steder. 

 

 

 

 

4. Foredrag mandag den 14. november 2022. 

”Røverne fra Rold og andre Røverhistorier” 

v/Flemming Både, Viby J 

 

Et musikalsk foredrag om de autentiske ugerningsmænd fra mit eget 

barndomsland – Rold Skov egnen. 

Jeg synger røverviser og andre sange. Masser af fællessang og viser 

knyttet sammen af muntre anekdoter. 

 

 

 

      



 

 

5. foredrag mandag den 28. november 2022. 

”Guidet tur til barndommens julelandskab” 

v/Leif Fabricius, Esbjerg 

 

Man siger jo at julen er lig med traditioner, men traditioner har det 

med at ændre sig. Selv Juletraditioner.  

Det finder man ud af, når man – som foredragsholderen – har fejret jul 

tilstrækkeligt mange gange. 

 

 

 

6. foredrag mandag den 9. januar 2023. 

”Historien om Danmarks mest berømte bjerg” 

v/Bjarne Jensen, Ry 

 

Himmelbjerget er uden sammenligning den mest kendte bakke i 

Danmark. 

Her er historien om Himmelbjerget, og om den placering det havde i 

kampen for en fri grundlov og udviklingen af demokratiet. 

      

 

 

 



 

 

7. foredrag mandag den 23. januar 2023. 

”Khmerernes rige. En rejse gennem Thailand, Cambodia og Vietnam 

v/Anna-Grethe Østergaard, Esbjerg 

 

Fra 802 til 1432 var Khemerriget i Sydøstasien en af verdens 

mægtigste riger. Der var store bysamfund med vældige templer og 

paladser, men så gik riget under. Hvorfor? 

Det skal vi høre om i dette billedforedrag. 

 

 

 

 

8. foredrag mandag den 6. februar 2023. 

”Kunsten at bevare livsmodet trods modgang” 

v/Agnete Odgaard-Jensen, Ydby, Thy 

 

I dette foredrag kommer foredragsholderen ind på, hvad negative 

tanker kan gøre ved os. Tanker har enorme kræfter, så derfor er det så 

vigtigt, at vi tænker positivt i stedet for negativt. Jeg taler om de ting, 

der svækker vort immunforsvar: negative følelser, dårlig samvittighed, 

modløshed, afhængighed af omgivelserne og de 3 former for 

ensomhed, som præger vort liv og samfund. 

                      

 



 

 

9. foredrag mandag den 20. februar 2023. 

”Jutlandia – krig, kald og kærlighed” 

v/Helle Juhl, Bjert 

 

Under Koreakrigen vakte det danske hospitalsskib Jutlandias 

humanitære mission stor opmærksomhed. Det skyldtes ikke mindst 

sygeplejerskernes indsats, men i eftertiden var det mest de mandlige 

deltageres beretninger, der kom til at tegne historien om Jutlandia, 

men i dette foredrag kommer sygeplejerskerne til orde. 

 

 

 

 

10.foredrag mandag den 6. marts 2023. 

”Martin A. Hansen og ”Løgneren” – Degnen på Sandø” 

v/Ole Juul, Hadsten 

 

I romanen ”Løgneren” er det lykkedes Martin A. Hansen at skrive en  

gribende fortælling om et søgende og tvivlende menneske, som ender 

med at tage sit ansvar på sig som skolelærer og som menneske. 
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