
Vandrekursus - Dig i naturen, naturen i dig

Uge28 9/7 Søndag 10/7 Mandag 11/7 Tirsdag 12/7 Onsdag 13/7 Torsdag 14/7 Fredag

07.15 Morgenstræk, -sang og
-bad v. Nappedam

Morgengym., -sang og
-bad v. Nappedam

08.00 Morgenmad

08.45 Morgensamling

09.30 Tale- og Tankegang i
Hestehave Skov

Som velkomst til
hinanden og naturen
går vi ud i nærområdet.
Møder hinanden
igennem faciliterede
samtaler - med naturen
som input

Og som optakt til
eftermiddagens
spændende foredrag, vil
den sidste halvdel af
formiddagens gåtur
have fokus på
tænkning, menneske og
natur

Heldagsvandring
og foredrag i Mols
Bjerge

Med biolog og
museumsinspektør
for Naturhistorisk
Museum i Aarhus,
Morten D.D.

Om Mols Bjerges
natur, udvikling,
udfordringer,
mennesker, historie
og fremtid…Et
yderst relevant og
kompetent
sparke-røv
foredrag og
naturoplevelse

Naturvandring &
bålsamtaler i
Ringelmose Skov

Mennesket i naturen,
naturen i mennesket.
Hvad er hvad, hvornår?
Og hvad er vigtigst?
Mennesket eller
naturen

Sammen med kurset:
“Vandring - Natur -
Dannelse

Heldagsvandring på
halvøen Helgenæs

At se og forstå “et
drag”, en skanse, et fyr,
et Tyskertårn, et bjerg

At møde Helboer, der
absolut ikke er Molboer

I et landskab og
dermed ”et folk”
omgivet af vand

Hvorfra vi med Tolkien
på skuldrene kan se
både “Isengard” og
“Helms Deep”

Afrejse

Værelser forlades før
morgensamling.
Sengelinned tages af og
lægges uden for
værelsesdør. Nøgler
afleveres i Auditoriet.

12.00 Frokost

13.30 Højskoleforedrag

Tankens glæde – om liv

Fra udsigt til
indsigt

Efter gåtur og

Højskoleforedrag

Kropskultur – krop,

Helgenæs… fortsat



og tænkning hos
Kierkegaard, Nietzsche
og Løgstrup

v/ lektor i Idehistorie,
AU, Peter Aaboe
Sørensen

foredrag fortsætter
vi med at trække
højdemeter og
udsigter i hjertet af
Mols Bjerge…

askese, religion ind i
det moderne

v/ forfatter og professor
emeritus på Danmarks
Pædagogiske
Universitet,Ove
Korsgaard

15.00 Kaffepause

16.00 Ankomst Valgaktivitet:

1. Fællessang om
højskolesangbogens
natur v/ kirkesanger og
cand. mag. i engelsk,
Ida Marie Schepelern

2. Besøg på Den
Økologiske
Landbrugsskole

… og har fokus på
øjnene der ser,
landskabets
vildskab og isens
skaberkraft.

Vi er på Kalø
Højskole igen
senest kl. 17.30

En stærk krop er
naturlig (og
nødvendig)

FastHike &
Naturtræning
Hurtig gang og fysiske
træningsøvelser med
istidslandskabet som
“modstand”

… og har fokus på
naturen og historien.
Og på hinanden; for det
er sommerkursets
sidste vandretur
sammen på holdet

17.30 Fælles
velkomst

Auditoriet v.
Forstander
Kenneth
Degnbol

… Vi mødes til aperitif før
middagen

18.00 Aftensmad

19.00 Velkommen på
kurset

Det vandrende
menneske, os
og jer … i skøn
forening

Gå- & Fortælletur til
Kalø Slotsruin

Danseworkshop Koncert

Hjalte Hviid kvartet feat.
Jens Klüver.

Vi synger solen ned
på Trehøje i Mols
Bjerge

Festaften

21.00 Aftenkaffe, te, kage/brød - øl og vin i selvbetjeningsbar


