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Højskole- 
dage 2022

10. - 13. oktober

OK-Huset Lotte, Kvarterhuset 
Søndermarken og Medborgercentret 
Nordens Plads inviterer i samarbejde med 
lokale frivillige til Højskoledage 2022.

Kort om Højskoledage 2022
Vi glæder os igen i år til at tage imod i OK-Huset 
Lottes lokaler, hvor der vil være sang, lys og 
god stemning hver dag. Glæd dig til foredrag 
med blandt andre forfatter Karima Bouylud 
og eventyreren Lene Rishede samt musikalske 
indslag af forskellig karakter. Hver dag byder på 
klassisk højskolestemning med højskolesang, 
debat og fællesskab. Der er kaffe på kanderne, 
højt til loftet og plads til alle.  

12. oktober

14:45-15:00 Ankomst og kaffe 

15:00 Velkommen ved 
dagens forstander - to 
højskolesange 

15:15-16:45 Foredrag ved Lene 
Rishede: Det moderne 
menneske som nomade. 
Lene fortæller den 
spændende historie om 
den 6000 km lange rejse 
på hesteryg fra Mongoliet 
til Danmark. 

Ca. 16:00 Lille pause 

17-18:00 Foredrag ved historiker 
Christian Aagard: 
”Shellhuset og den Franske 
Skole” 

18:05 Tak for i dag

13. oktober 

14:45-15:00 Ankomst og kaffe 

15:00 Velkommen ved 
dagens forstander - to 
højskolesange 

15:15-15:55 Foredrag ved museums-
inspektør og journalist Rikke 
Rottensten: ”Dramaets 
Dronning- om Betty 
Nansen”. Skuespillerinden 
Betty Nansen var 
dronningen af dansk teater 
i 50 år. Hun var en af 
landets mest væsentlige 
scenekunstnere, både som 
skuespiller, instruktør og 
især teaterdirektør her på 
Frederiksberg. Hvor hun 
med stor selvsikkerhed 
opkaldte teatret efter sig 
selv! Dét blev der talt meget  
om.  

16:05-16:50 Foredrag ved museums-
inspektør på STORM 
Nikolaj Brandt: ”Storm P.s 
sorte sider. Om det dystre 
og groteske i Storm P.s 
billedkunst”. 

17:00-18:00  Fællesspisning - 
smørrebrød  

18:05 Musikalsk underholdning 
med Marco Martiri 

19:05 Farvel og tak for i år



Program

10. oktober 

14.45-15.00  Ankomst og kaffe

15.00 Velkommen ved 
dagens forstander - to 
højskolesange

15.15-16.45 Forfatter Karima Bouylud 
fortæller om hendes 
roman ”I Kærlighedens 
Navn”. Undervejs 
kommer Karima ind på 
romanens tematikker som 
mor datter-relationen, 
generationsopgør, 
kultursammenstød og 
anbringelsessystemet. 
Karima kommer også ind 
på, hvorfor og hvordan hun 
gik fra at skrive dagbog til 
at udgive en roman.  

Ca. 16.00 Lille pause

17.00-18.00 Sarah Glerup, cand.mag. 
i filmvidenskab, debattør 
og handicapaktivist 
stiller spørgsmålet:  
Hvad fortæller dine 
barndomsklassikere om 
synet på mennesker med 
fysisk handikap gennem 
danmarkshistorien? Hvad 
har Lille Per at gøre med 
nazisternes behandling 
af såkaldte krøblinge? Og 
hvorfor var det i 50’erne 
smart af Poul Reichardt 
at droppe Lily Broberg til 
fordel for haltende Bente? 

18.05 Tak for i dag 

11. oktober

14.45-15.00 Ankomst og kaffe

15.00 Velkommen ved 
dagens forstander - to 
højskolesange

15.15-15.55 Sangtime med 
udgangspunkt i

 Højskolesangbogen ved 
Jacob Brønnum. Har du 
ønsker til, hvilke sange 
vi skal synge, kan du 
give besked til Thomas i 
Medborgercentret Nordens 
Plads hverdage mellem  
kl. 10-15 eller på mail:  
thfu01@frederiksberg.dk 

16.05-16.50 Dyrepasser Brian 
Stefanski fra Zoologisk 
Have København står 
bag Instagram-profilen 
Zookeeperguy med over 
65.000 følgere. Brian 
fortæller om at gå fra 
dyrepasser til digital 
formidler. 

17:00-18:00 Foredrag ved historiker 
Dines Bogø – ”Sandheden 
om dobbeltmordet på 
Peter Bangs Vej. Motiv og 
gerningsmand”. 

18.05 Tak for i dag 

Praktiske oplysninger

Maks. 65 deltagere som fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Pris 250 kr. pr. deltager, som betales ved tilmelding. 

Tilmelding foregår via:  
www.biblioteketfrederiksberg.dk/højskoledage2022
Man kan få hjælp til tilmelding hos Medborgercentret Nordens Plads. 

Pris dækker:  
Foredrag, musikalske indslag, kaffe/the og kage samt fællesspisning torsdag.  
Yderligere drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Spørgsmål kan rettes til: 
Thomas Funk i Medborgercentret:  
28981956, thfu01@frederiksberg.dk
 
Karen Gram i Kvarterhuset:  
21330959, kgr@kab-bolig.dk

Neel Sass Petersen på OK-Huset Lotte:  
30890466, nsp@ok-fonden.dk

Tilmelding åbner: Mandag den 5. september kl. 10.00
Sidste frist for tilmelding: Mandag den 3. oktober kl. 12.00 

Højskoledagene afholdes på: 
OK-Huset Lotte 
Borgmester Fischers Vej 2A 
2000 Frederiksberg.

Højskoledagene 2022 er støttet 
af Frederiksberg Fonden


