
7. februar 
Min mormor og farmor 
Lone Broholm, fortæller og tidl. 
efterskolelærer. 
Lone siger:  
’Min mormor var polsk flygtning. Min 
farmor var gårdmandsdatter fra 
Vestsjælland.  

 
Jeg er vokset op med 
disse to meget 
forskellige 
bedstemødre. Først 
da jeg blev ældre, 
forstod jeg deres og 
mine forældres 
livsbetingelser.’  

 

21. februar  
Danskernes tro 
Peter Lodberg, teolog og professor MSO 
ved Aarhus Universitet.  
Vi får fortællingen om, hvordan 
kristendommen gennem 2000 år har 
mødt andre religioner. Det har været med 
forståelse, med foragt – og alt derimellem. 
Samtidig er religionen en del af 
samfundets instanser og derfor 
sammenvævet med politik og holdninger. 
Således har ideologier som marxisme, 
maoisme og nazisme været med til at 
forme religionsmøder. 

 

 

 

 

 

 

 

7. marts  
Hvad er en rigtig dansker? 
Ida Gormsen, bassist, verdensmusiker  
og højskolelærer. 
Ida er først og 
fremmest 
bassist – og 
spiller jazz og 
verdensmusik i 
ind- og udland. 
Hun er også 
uddannet 
sygeplejerske og 
har været 
højskolelærer i 
både Brandbjerg 
og Løgumkloster.  
Ida er vokset op i Mølholm ved Vejle. Men 
Ida er også adopteret, og hun satte sig for 
at finde tilbage til sit afrikanske og tyske 
ophav – og det er en spændende 
fortælling. 

21. marts 

Er man død, når man er kold? 

Bennedict Kjærgaard, professor 

ved Hjerte-lungekirurgisk Afdeling, 

Aalborg Universitetshospital. 

Bennedict er ekspert i at genoplive 

folk, der er frosset ihjel og vil 

fortæller om sit arbejde og sin 

forskning.  

Uanset hjertestop, lysstive pupiller, 

og hvor kold kroppen er, forsøger 

lægen og hans hold fra Aalborg 

Universitetshospital at genoplive 

mennesker, som er frosset ihjel.  

I forskningen har Benedict brugt 

både flyvende grise og 

hjemmeudviklet udstyr for at nå 

imponerende langt. 

 

 



18. april  

Skagensmalerne i lyst og nød 

Inger Lyftingsmo, foredragsholder. 

Inger fortæller 
bl.a. om 
familien 
Brøndum, P.S. 
Krøyer og 
Marie, Anna og 
Michael 
Ancher og 
Holger 
Drachmann. 
Livet og 
forholdene i 
Skagen beskrives med mange anekdoter 
om malerne og deres indbyrdes 
misundelse og konkurrence om motiver 
og modeller.  
Også skawboerne beskrives – dvs. 
fiskerne, redningsmændene, Indre 
Mission, kvinderne …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. maj  

Udflugt til Skagen. 

Program følger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formiddagshøjskolens foredrag 

begynder kl. 10 - men man kan 

drikke en kop kaffe allerede fra Kl.  

9:30. 

Kl. 11 er der smørrebrød, hvorefter 

foredragsholderen fortæller mere 

eller besvarer eventuelle 

spørgsmål. Vi slutter ca. kl. 12.  

Man betaler 60 kr. ved indgangen 

(inkl. 2 stk. smørrebrød og kaffe). 

MobilePay kan bruges.  

Vi synger hver gang fra 

Højskolesangbogen, og der er tid til 

at snakke med sin nabo. 

 

Vel mødt! 

Styregruppen for  

Formiddagshøjskolen 

 


