I GRUNDTVIGS FODSPOR
HØJSKOLETUR TIL SJÆLLAND OG KØBENHAVN
30.august-2. september 2018

Program dag for dag

Torsdag

Den første dag er udrejsedag. Vi
begynder tidlig morgen for at kunne nå til Sjælland ved middagstid.
Første stop er Udby, hvor vi skal se
og høre om Grundtvigs mindestuer.
Her spiser vi også vores frokost.
Om eftermiddagen drager vi mod
København, hvor vi indlogeres på
Cabinn Hotel, Mitchellsgade 14,
1568 Kbh. K. Hotellet ligger i gåafstand fra Vartov, som bliver vores
faste base. På Vartov spiser vi
aftensmad og derefter er der rundvisning og fortælling ved sekretariatschef for Grundtvigsk Forum,
Joachim Vædele.
Måltider inkluderet denne dag: Frokost og aftensmad.

Fredag

Andendagen står i samfundets
tegn. Vi sætter Grundtvig i perspektiv til frisind og folkestyre ved et
besøg på Christiansborg. Her holder Bertel Haarder (V) en morgensamling. Indbudte politikere, bl.a.
Naser Khader (K), kommer og giver
deres bud på, hvordan man forvalter frisind og folkestyre i praksis i
den moderne politiske virkelighed.
Herefter vises vi rundt på Borgen af
finansminister Kristian Jensen (V).
Vi spiser frokost i Snapstinget. Om
eftermiddagen besøger vi Kristeligt
Dagblad og får en rundvisning og
samtaler med journalist og redaktør, Johannes Henriksen. Så er
der lidt ”fritid”, inden vi om aftenen
mødes og spiser middag på Vartov. Om aftenen er der foredrag om
den grundtvigske teolog og forfatter
Jakob Knudsen ved sognepræst i
Blovstrød, Kristine K. Ravn.
Måltider inkluderet denne dag: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Lørdag

Tredjedagen er store vandredag.
Vi begynder med at deltage i morgenandagten i Københavns Domkirke og møder efterfølgende en af
domkirkens præster, Stine Munch,
der vil fortælle os om kirken og
domsognet. Herefter besøger vi
Borchs Kollegium, et af de gamle traditionsrige københavnske
kollegier. Så er der byvandring til
Christianshavn med besøg i Christianskirken og Vor Frelsers Kirke.
Frokosten indtages på Papirøen.
Om eftermiddagen kører vi til Vejlå
Kirke, hvor vi hører om ”Folkekirken
på den multikulturelle vestegn” v.
sognepræst Michael Rønne Rasmussen. Om aftenen er der festmiddag på Vartov og efterfølgende
sangaften med komponist og musiker Rasmus Borring.
Måltider inkluderet denne dag: Morgenmad og aftensmad.

Søndag

Inden vi vender hjem er der gudstjeneste hos Vartov Valgmenighed
i Immanuelskirken v. præst Niels
Grønkjær. Og så siger vi farvel
i denne omgang til kongens og
Grundtvigs København
Måltider inkluderet denne dag: Morgenmad.
Vi glæder os
til at tage jer
med på en
hyggelig højskoletur.

HØJSKOLETUR 2018
De midt- og vestjyske valgmenigheder inviterer alle interesserede til Højskoletur 2018. Det bliver en forlænget weekend i Grundtvigs fodspor med
udblik til vores egen nutid med diskussioner om fællesskab, frisind, folkestyre og folkeoplysning. Alt sammen i den klassisk grundtvigske højskoleånd med livsoplysning og dannelse i højsædet. Det bliver højskole på 4
hjul og 2 ben. En køretur til Sjælland og København. En gåtur i Grundtvigs
gamle og nye fodspor.

PRAKTISK
Tilmelding: (senest 1. juni 2018) til Marianne Gyldenkærne
på mariannegyldenkaerne@mail.com eller 9788 5650.
Deltagerantal: Max. 50 personer
Pris: 4.250 kr. (ved mere end 30 deltagere reduceres prisen)
Bemærk: Tillæg ved enkeltværelse på 870 kr.
Ved tilmelding indbetales de første 2.500 kr. Restbeløbet senest 15.
august. På Bøvling Valgmenigheds konto: 7730 - 2105018
Mærk overførslen: ”Højskole” + navn
Der vil i udgangspunktet være opsamling og aflæsning med bus i Bøvling,
Lemvig, Holstebro, Aulum og Hammerum
I prisen er inkluderet:
Kørsel med Bæks Busser
Alle entréer
Foredrag og sangaften
3 overnatninger på hotel (inkl. morgenmad)
2 gange frokost
3 middage på Vartov (ekskl. drikkevarer)
Arrangører: Margrethe D. Koch, Hans Nørkjær og Marianne Gyldenkærne

