Praktiske informationer

Kursuspris		
kr. 5.200,- dobl.vær./ 5.700,- enk. vær. Prisen er alt inkl. undtagen
				
drikkevarer. Man bor på Agerskov Kro men meget af undervis				
ningen, foredrag m.m. foregår på Sønderjyllands Seniorhøjskole i
				Gram.
				
Bustransport arrangeres fra Gasværksgrunden. Pris afhængig af
				antal deltagere.
Betaling		
ved indmeldelsen indbetales depositum på 1.000,-kr.. Fem uger
				
før kursusstart betales restbeløbet. Betalingen opkræves af Sønd				erjyllands Seniorhøjskole
		
Tilmelding		
Kan ske på www.seniorhojskole.dk eller på telefon 20161322
Afmelding		
				
				
				
				

Indtil én måned før kursusstart kan kurset frit afbestilles, og evt.
betalt kursusgebyr tilbagebetales. Ved afbestilling senere end én
måned før kursusstart tilbagebetales kursusgebyret fratrukket kr.
1.000,00 pr. person. Ved afbestilling mindre end 3 uger før kursusstart tilbageholdes hele kursusgebyret.

Værelserne		

Alle værelser er med eget bad og toilet

Rygning		

Rygning foregår udenfor

Septembers himmel er så blå

Et kursus i det smukke Sønderjylland med ture,
natur, kultur og historie på Sønderjyllands
Seniorhøjskole og Agerskov Kro

14. - 18. september 2022

Praktiske oplysninger
Sct. Mortens højskoleforening, Merete Nissen, tlf. 21261904
Højskoleforeningen for Randers og omegn, Kirsten Hune, Tlf. 23824980
Enghøj Kirke, Lena Breiner Henriksen, tlf. 42608898.

Sønderjyllands Seniorhøjskole

Åvej 3B 		

DK-6510 Gram

Sct. Mortens højskoleforening, Højskoleforeningen for
Randers og omegn og Enghøj Kirke på Sønderjyllands
Seniorhøjskole i Gram

Kursusleder Højskoleforstander Annemarie Morris og højskolelærer Jimmi Ekløv.
Mød også naturvejleder Iver Gram, musiker Lasse Meyer Sørensen og koncertpianist Jesper René

PROGRAM
Onsdag den 14. september

09.00 Afgang fra Gasværksgrunden i
Jernbanegade
11.00 Ankomst til Sønderjyllands Seniorhøjskolen i Gram
11.30 Velkomst i højskolens foredragssal v/
forstander Annemarie Morris
12.30 Frokost i højskolen smukke spisesal
13.30 ”Septembers himmels er så blå” - en
sangtime med årstidens sange v/ musiker
og organist Lasse Meyer Sørensen
14.30 Kaffe, te og kage
15.15 Vi kører med bussen til Agerskov Kro, hvor
vi bliver indkvarteret. Agerskov Kro er i
2021 for sjette år i træk udvalgt som årets
hotelvinder blandt Small Danish Hotels.
Agerskov Kro var en af byens oprindelige
gårde og har sandsynligvis ligget på samme sted siden bosættelsen i byen fandt
sted. Kroens ældst kendte privilegium er
udstedt i 1767, hvor der af Christian den
7.’s tyske kancelli meddeltes dengang
kromanden Laurids Lassen i Agerskov eneret på krohold og høkeri samme steds. Men
på dette tidspunkt var kroen allerede gammel i byen. Således skrev provst Otte Riese i
1775 i Agerskov præsteembedes dagbog, at
det i Agerskov var meget skik at søge kroen.
Med stor pietetsfølelse har værtsparret siden 1976, Bodil og Peter Otte, renoveret de
gamle lokaler og udvidet med store, tiltalende værelser og luksuslejligheder.
18.30 Vi spiser en dejlig middag i restauranten.
Herefter friaften

Torsdag den 15. september

07.30 Morgenmad i restauranten
09.00 Afgang med bus til Aabenraa, hvor vi skal
se den smukke nye Genforeningshave ved
Folkehjem, samt besøge Billedsalen og
Kongesalen på Folkehjem
10.00 Annemarie Morris fortæller i Billedsalen
om Folkehjem og udvalgte portrætter fra
det Nationale Portrætgalleri. Under fortællingen serveres der kaffe
12.00 Vi får serveret fine snitter til frokosten i
Billedsalen
13.30 Koncertpianist Jesper René spiller en fin
koncert for os i den historiske Kongesal på
Folkehjem. På programmet er bl.a. Robert
Schumanns ”Kinderszenen”
14.45 Vi får serveret kaffe med pomle og brødtort, den berømte, sønderjyske rugbrødslagkage
16.00 Vi kører med bussen til Møgeltønder for at
tage på Sort Sol tur
17.00 Iver Gram, SortSafari, fugleekspert, møder
os på parkeringspladsen v/ Schackenborg,
hvorfra han tager os med ud på Sort Sol
tur i marsken. Her skal vi opleve titusindvis af stære gå til ro i rørskoven og er vi
heldige vil de opføre deres karakteristiske
himmelballet for os, et enestående naturfænomen. Husk en vindjakke eller varm
trøje
19.30 Forventet hjemkomst til Agerskov Kro
20.00 Vi spiser en dejlig 2- retters middag med
efterfølgende kaffe i restauranten

Fredag den 16. september

07.30 Morgenmad i restauranten
09.00 Afgang med bus til Seniorhøjskolen i
Gram
10.00 Morgensamling i foredragssalen v/
Annemarie Morris
10.45 “Toner fra filmen” Musiker Lasse Meyer
Sørensen” sætter sig til klaveret, spiller,
fortæller og synger for og med os om Bent
Fabricius Bjerre, Kai Normann Andersen
og Svend Gyldmark
12.30 Frokost i spisesalen
13.30 Afgang med bus til marsken, hvor vi besøger Vadehavscenteret. VADEHAVSCENTRET ligger lige ved Vadehavet, som
er Danmarks største, fladeste og vådeste
Nationalpark. Det er et enestående naturområde i Danmark, som blev udnævnt til
Nationalpark i 2010. Men Vadehavet er
ikke kun unikt i Danmark - det har status
som Verdensarv. Samlet strækker vaderne
sig 500 km langs den danske, tyske og
hollandske kyst. Det dynamiske landskab,
den biologiske rigdom og de mange trækfugle gør området til noget helt enestående. Turleder er Jimmi Ekløv
14.15 Vi besøger Vadehavscentret. Efter besøget
fortsætter vi turen rundt i marsken. Undervejs drikker vi vores medbragte kaffe
17.00 Forventet hjemkomst til Agerskov Kro
18.30 Middag i restauranten. Herefter friaften

Lørdag den 17. september

07.30 Morgenmad i restauranten. I forbindelse
med morgenmaden smører vi hver for sig
en dejlig madpakke
09.30 Forstander Annemarie Morris holder foredrag i Riddersalen om moderne dansk
kirkekunst, som optakt til eftermiddagens
tur
11.00 Afgang med bus mod Broager Kirke, en
smuk gammel middelalderkirke med kalkmalerier om Skt. Georg og mindehøj på
kirkegården for de faldne i 1. Verdenskrig.
Turen fortsætter til Sønderborg, hvor vi

spiser madpakker ved Sønderborg Slot,
hvorefter der bliver lidt tid på egen hånd
til at gå på opdagelse. Vi slutter af med at
besøge Christianskirken, som er udsmykket af bl.a. Arne Haugen Sørensen.
16.30 Afgang med bus fra Sønderborg. Hjemkomst til Agerskov Kro kl. ca. 17.30
18.30 Middag i restauranten efterfulgt af fortælling, sang og en lille quiz med fine præmier

Søndag den 18. september

07.30 Morgenmad i restauranten. Herefter forlades værelserne
09.30 Vi spadserer den korte vej til Agerskov Kirke for at deltage i højmessen
12.00 Vi ankommer til Seniorhøjskolen i Gram,
hvor vi spiser frokost
13.00 Afgang mod Koldinghus, Kongernes Samling, hvor vi ser udstillingen ”Mary og
Kronprinsesserne”
14.00 Udstillingen ”Mary og Kronprinsesserne”
på Koldinghus er blevet til i anledning af
Kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag og
tegner et portræt af den danske kronprinsesse og hendes fire forgængere i Glücksborg-slægten. De besøgende kan se frem
til blandt andet at opleve det berømte rubinsæt og den blå kjole og hårbøjle, som
Kronprinsessen bar ved Prins Christians
dåb i 2006. I 2002 kom en ung kvinde til
Danmark som Kronprins Frederiks ukendte
kæreste. Parret blev forlovet, og ved brylluppet i 2004 blev Mary Donaldson til
Kronprinsesse af Danmark. Kronprinsessen
indtrådte dermed i en helt særlig rolle,
som hun nu har haft i 18 år, og som hun
selv fortæller om i en ny udstilling med
titlen ”Mary og Kronprinsesserne”.
16.15 Afgang med bus til Gasværksgrunden i
Jernbanegade

