Program
for

Højskoleaftener
på

Gråsten
Landbrugsskole

Præsenteres i samarbejde med

Elevforeningen for Gråsten
Landbrugsskole
og
Kulturlandsbyen6300

Kom og vær med når

Gråsten Landbrugsskole
inviterer til Højskoleaftener
Vinterprogram:
Søndag, 27. oktober 2019

Kulturmosaikken – kl. 14.00 – 16.30
Pris kr. 100,00

Onsdag, 20. november 2019

Foredrag med Knud Romer Jørgensen
Pris kr. 150,00

Tirsdag, 3. december 2019

Højskoleaften med Bent-Ole Østerby
Pris kr. 100,00

Onsdag, 15. januar 2020

Sangforedrag med Rasmus Skov Borring
Pris kr. 100,00

Onsdag, 19. februar 2020

Foredrag med Niels Krøjgaard

Onsdag, 11. marts 2020

Sangaften med Karen Hanne Munk og
Thilde Damgaard-Møller

Pris kr. 150,00

Pris kr. 100,00

Tidspunkt: Alle 5 aftener kl. 19.00 – 21.00
Priser er inkl. kaffe og kage
Billetter købes ved indgangen

Alle er velkomne Vi glæder os til at se dig 

Kulturmosaikken
Kom til en underholdende eftermiddag med flere spændende indslag:
3 input á ca. 35 min varighed – 3 forskellige steder:
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

14.00:
14.15:
15.00:
15.45:

Introduktion til forløbet - Naturskolen
Fortæller Kurt Lyng – Naturskolen
Musik ved Vagn A. V. Hansen – Havesalen
Foredrag om jagten på gamle frugtsorter
ved museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff – Foredragssalen
Kl. 16.30: Afslutning i spisesalen med varm kakao lavet af mælk fra egne køer, musik ved
Vagn og Ejvind, samt mulighed for at købe et æbletræ ved Mads Mikkel Tørsleff
Kurt Lyng, årgang 1949, oprindelig isenkræmmer og faglærer på
Byggemarked-uddannelsen. Har i ca. 30 år undervist i Kommunikation,
Supervision og Gruppefunktioner, blandt andet på Pædagogisk Universitet
i Aalborg. De seneste år som underviser i dansk sprog og kultur på
Asylcentret i Sønderborg.
Fortællinger har været en væsentlig bestanddel i undervisningen. Ord har
altid fascineret ham og i en fortælling, er det dét talte ord, der i ét nu kan
gribe ham og føre os alle på en rejse.
Vagn har spillet til - og ledet fællessang i 50 år. Han optræder i
foreninger, ældreklubber, på plejehjem, til private sammenkomster og
jævnligt til alsang på Holbøl Landbohjem.
Programmet byder på nyere og ældre danske sange, som spænder lige fra
Grundtvig til nulevende sangskrivere.
Det kræver absolut ingen forudsætninger at være med – hvis vi synger en
skæv tone, er det blot en anden-stemme og et tegn på den store
mangfoldighed – specielt her i dette år, hvor der satses på en
genoplivning af alsangen.
Museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff har i en del år arbejdet på at få de
gamle frugttræer, som Als og Sundeved var så rig på, frem i lyset igen og
har været med til at redde mange gamle sorter, ved at tage podegrene fra
bevarede træer. Han har oprettet et pometet ved museet Oldemorstoft og
fortæller gerne om såvel jagten på frugttræerne som historien bag. Vidste
du, at kongeriget Danmarks første planteskole lå i Sønderborg? Hertugen
af Augustenborg var meget optaget af bl.a. frugtavl, og Als og Sundeved
var fuld af frugtplantager i forrige århundrede.

Foredrag med Knud Romer Jørgensen
- Småt er godt, stort er lort – provinsen og alle
de andre
Knud Romer Jørgensen er skønlitterær forfatter samt prisvindende tekstforfatter og kreativ direktør. Han har arbejdet
som konceptudvikler for en række større virksomheder og han
har igennem sit forfatterskab både bevæget sig inden for den skønlitterære genre såvel som
kulturhistorie.
Han er blandt andet kendt som kulturanmelder i tv-magasinet ”Smagsdommerne” på DR2 og som
vært på radioprogrammet ”Romerriget” på Radio24syv, lige som han er medforfatter i P1
programmet ”Filosoffen, forfatteren og fremtidskvinden”. Derudover har han i 2006 udgivet bogen
”Den som blinker er bange for døden”, som han modtog De Gyldne Laurbær for.
Oplev et tankevækkende og klassisk foredrag om måden ”vi” behandler ”de andre” på, og om
hvordan forholdene skal ændres, før det er for sent. Om udkantsdanmark og om hvordan alting
forfalder, og hvad vi i fællesskab må få løst! Og det starter med dette foredrag.
Se mere på www.athenas.dk

Højskoleaften med Bent-Ole Østerby
-

En aften i Kim Larsens tegn

Kom og oplev en fantastisk højskoleaften, hvor vi både skal
synge nogle af de kendte og mindre kendte sange af Kim
Larsen.
Bent-Ole Østerby bor Hoptrup og er stabsleder i Børn og
Kultur i Haderslev Kommune. Han har tidligere været både højskolelærer og skoleleder. Han
brænder for musik og sang, og bruges ofte til højskoleaftener, sogneaftener m.m.
Så smør stemmebåndet og gør dig klar til en glad aften.

Sangforedrag med Rasmus Skov Borring
Oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver
i et udvalg af forskellige tiders tekster og kompositioner fra
Højskolesangbogen – kombineret med fortællinger om
sangene.
Rasmus Skov Borring er 38 år, pianist, komponist og
foredragsholder.
Han inviterer indenfor i sit arbejde med formidlingen af den
danske sangskat, der indeholder både velkendt og nyt
materiale. Han er optaget af at holde den danske sangskat levende og gøre den tilgængelig for
nye generationer og har gennem de seneste år været komponist bag en række nye fællessange –
bl.a. tonerne til ”Gi’ os lyset tilbage” som i 2015 landede på en tredjeplads på DR’s Top 50 over
danskernes foretrukne sange.
Se mere på www.rasmusskovborring.dk

Foredrag med Niels Krøjgaard
- Din krop kan tale, uden du åbner munden
Oplev et underholdende show og lærerigt foredrag om nonverbal
kommunikation.
Niels Krøjgaard er psykologisk entertainer, en slags moderne Sherlock Holmes, der aflæser, tolker
og koder de signaler, vi mennesker udsender i vores nonverbale kommunikation; vores kropssprog,
blik og ansigtsmimik. Hans evner og ekspertise indenfor at gennemskue troværdighed og bedrag
har gjort ham til samarbejdspartner for bl.a. Rigspolitiet, PET og Politiskolen, ligesom han har
afviklet foredrag og workshops i en lang række virksomheder og organisationer i Danmark og
udlandet.
Et foredrag hvor deltagerne får lov til både at grine og forundres, som de aldrig har oplevet det før.

Sangaften med Karen Hanne og Thilde
- Fællessangen forener
Når vi synger sammen, hører vi sammen, og som enkeltpersoner bliver vi del af en større helhed.
I fællessangen ophæves de forskelle, der i hverdagen kunne
være mellem mennesker. Fællessang er den hurtigste måde at
knytte folk sammen på. Aldrig er der blevet sunget så meget
fællessang, som i de sidste 10 år.
Aftenens gæster er lærerstuderende Thilde Damgaard-Møller
og efterskolelærer Karen Hanne Munk.
De vil i løbet af aftenen tage os med på tur i Højskolesangbogen og komme ind på, hvilke nye
sange de kunne forestille sig kommer med i den 19. udgave, som udkommer i november 2020.

Tro mig når jeg siger til dig
det største
det ser man kun i det små.
Og kigger du opad er himlen blå.
af Per Krøis Kjærgaard

Smagen af rigtig mælk
Fiskbæk Gårdbutik er et lille andelsselskab i Gråsten, der
netop har startet en lille gårdbutik op på Gråsten
Landbrugsskole. Vi ønsker at rykke land og by tættere
sammen, og give jer forbrugere en oplevelse af at købe
varer direkte hos landmanden – præcis som man gjorde det
i gamle dage.
Vores mælk har kun været igennem en pasteurisering – that’s it. Vi ønsker at give jer
mulighed for at smage rigtig mælk. Og ikke nok med det, ønsker vi også at give jer
oplevelsen selv at tappe jeres mælk. Sammenlagt håber vi på at give jer en autentisk
oplevelse.
Vi er blot midt i vores opstartsfase, hvor mælk er vores eneste produkt i butikken. Med
tiden ønsker vi at udvide vores sortiment til endnu flere autentiske fødevarer.

Åbningstider:
Alle dage fra kl. 6.00 – 14.00

Pris:
10 kr. pr. liter
+ 5 kr. i emballage (som også gerne selv
må medbringes)

I er altid velkomne til at tage et smut rundt på gården og opleve
stemningen i staldene eller langs markerne. Gårdens folk er ofte på
arbejde, og de besvarer glædeligt på eventuelle spørgsmål.

