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Højskole- 
dage 2021

11. - 14. oktober

OK-Huset Lotte, Kvarterhuset 
Søndermarken og Medborgercentret 
Nordens Plads inviterer i samarbejde med 
lokale frivillige til Højskoledage 2021.

Kort om Højskoledage 2021
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 Per Larsen og Asser Amdisen 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.  

13. oktober
14.45-15.00 Ankomst, afkrydsning  

og kaffe

15.00 Dagens forstander byder 
velkommen og giver 
overblik for dagen –  
2 højskolesange

15.15-17.00 Musikalsk foredrag v/ 
Klezmerduo – ”Oktober 
1943 – Redningen af de 
danske jøder”

 
Ca. 16.00 Lille pause

17.15-18.00 (Offentliggøres senere)

18.05 Tak for i dag

14. oktober
14.45-15.00 Ankomst, afkrydsning  

og kaffe

15.00 Dagens forstander byder 
velkommen og giver 
overblik for dagen –  
2 højskolesange

15.15-16.45 Foredrag ved tidligere 
chefpolitiinspektør Per 
Larsen – ”På kanten af 
livet”

Ca. 16.00 Lille pause

17.00-18.00  Lagkage og musikalsk 
underholdning med  
Lars Grand

18.05 Farvel og tak for i år

Der tages forbehold for  
ændringer i programmet.
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Program

11. oktober
14.45-15.00  Ankomst, afkrydsning  

og kaffe

15.00 Dagens forstander byder 
velkommen og giver 
overblik for dagen –  
2 højskolesange

15.15-16.45 Tidligere højskoleforstander 
Birgitte Hansen tager 
os med på en musikalsk 
tidsrejse – ”Fra Grundtvig 
til Kim Larsen” - inklusiv 
sang og fortællinger fra 
Højskolesangbogen 

Ca. 16.00 Lille pause

17.00-18.00 Foredrag ved 
kulturkonsulent og forfatter 
Esma Birdi – ”Dialogens 
kunst på tværs af kulturer” 

18.05 Tak for i dag 

12. oktober
14.45-15.00 Ankomst, afkrydsning  

og kaffe

15.00 Dagens forstander byder 
velkommen og giver 
overblik for dagen –  
2 højskolesange

15.15-16.45 Foredrag ved historiker, 
forfatter, tidligere 
højskoleforstander og 
nuværende direktør for 
Skoleskibet Georg Stage, 
Asser Amdisen. ”De Sjove 
Konger” - Foredraget vil 
gennemgå de oldenburgske 
konger fra Christian I til 
Frederik VII. Der vil blive 
fortalt sladderhistorie og 
anekdoter, så det er helt 
sikkert, at kongerækken vil 
være lært, når foredraget  
er slut.

Ca. 16.00 Lille pause

17.00-18.00 Foredrag ved konsulent 
og forfatter Jesper 
Hegelund Bertelsen – ”Har 
vi misforstået mentale 
ubalancer?”- Med 
udgangspunkt i sin egen 
historie, giver Jesper et 
alternativt bud til dagens 
mainstream-forståelse af 
psykisk lidelse.

18.05 Tak for i dag 

Praktiske oplysninger

Maks. 65 deltagere som fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Pris 200, - kr. pr. deltager, som betales ved tilmelding. 

Tilmelding foregår via:  
www.fkb.dk/arrangementer

Man kan få hjælp til tilmelding hos Medborgercentret Nordens Plads  
eller OK-Huset Lotte. 

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

Spørgsmål kan rettes til: 
Jacob Brønnum i Medborgercentret:  
28981959, jabr09@frederiksberg.dk

Karen Gram i Kvarterhuset:  
21330959, kgr@kab-bolig.dk

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

Tilmelding åbner: Onsdag d. 1. september kl. 10.00
Sidste frist: Fredag d. 1. oktober kl. 12.00 

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

Højskoledagene 2021 er støttet af 
Frederiksberg Fonden og Nordea-fonden


