”Tro og overtro? ”
HØJSKOLEUGE
I MIDGÅRD
21.– 25. august 2017

En uge for dig som vil møde nye venner !
Aktivitetshuset Midgård
Skolegade 8
4200 Slagelse
tlf. : 58531622
Side

Kursusprogram
Mandag den 21.08.2017
Kl. 09.00 - 10.00
Kl. 10.00 - 12.00
Kl. 12.00 - 13.00
Kl. 13.00 - 15.00

Morgenkaffe med rundstykker.
Velkomst og præsentation.
Frokost
Tai Chi v. Mette Bahn Ejvang

Tirsdag den 22.08.2017
Kl. 09.00 - 10.00
Kl. 10.00 - 12.00
Kl. 12.00 - 13.00
Kl. 13.00 - 15.00

Morgenkaffe med rundstykker.
Det gamle kloster v. Vita Friis
Frokost
Et foredrag om Gud, lykke og mod til
at leve livet v. Poul Joacim Stender

Onsdag den 23.08.2017
Sved Havsteen-Mikkelsen Altertavle til Røgen Kirke

”Tro eller overtro!”
Vores første højskoleuge handlede om venskab, den næste om kærlighed og sidste år fællesskabet.
I år har vi valgt at sætte fokus på tro eller overtro. Hvor går skillelinjen mellem religion, tro og overtro. Det vil vi prøve at blive klogere på i denne uge.
Højskoleugen startede som venneuge, det er aldrig for sent at stifte
nye venskaber. Vi vil gerne invitere nye brugere ind og byde dem
velkommen i vores fælleskab. Vi vil gerne forebygge ensomhed.
Derfor benyt chancen for at introducere huset til en god ven eller en
som ville have glæde af at bruge huset. Samtidig med vores særlige
kursusuge er mange af husets aktiviteter i gang, så der er mulighed
for at få en oplevelse af dagligdagen.
Hvorfor sidde alene, når du kan møde venner i Midgård, du er så
velkommen!

Kl. 09.00 - 10.00
Kl. 10.00 - 12.00
Kl. 12.00 - 13.00
Kl. 13.00 - 15.00

Morgenkaffe med rundstykker.
Den anden Verden v. Dorte Brighton Andersen
Frokost
Workshops om tro/ overtro.

Torsdag den 24.08.2017
Kl. 08.30 - 16.00 Afgang (Bunden af Parkvænget)
Udflugt til Vartorv i København
Rundvisning v. Poul Vedel
evt. kanalrundfart

Fredag den 25.08.2017
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

09.00 - 10.00
10.00 - 12.00
12.00 - 12.30
15.00 - 21.00

Morgenkaffe med rundstykker.
Opsamling/Fællessang/Evaluering
Frokost
Gårdhavefest! (ekstra betalingsarrangement husk at købe billet)

Pris 600 kr. Tilmelding i receptionen senest 28. juli

Vi tager forbehold for ændringer i programmet!
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Side 3

Livstræet
1. Der er så meget, der kan trykke, gøre dagen trist og grå.
Se de folk, der uden lykke
bare går og går i stå.
Lad dem lege i livstræets krone, lad dem føle, at livet er
stort, lad dem skue de blå horisonter og himmelhvælvingens
port.
2. Der er så meget uden varme,
uden ånd og uden liv.
Folk bli’r fattige og arme,
tænker kun på tidsfordriv.
Lad dem lege…

4. Der er så hård en kamp om
magten. Alle kæmper for sig
selv. Er der ingen, der har sagt
dem, at de slår sig selv ihjel?
Lad dem lege…
5. Der er så mange, der er slaver,
lænket fast til job og tid –
hvorfor bruges vore gaver
uden tanke, uden vid?
Lad os lege…
Erik Lindeberg
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3. Der er så mange uden venner,
uden kærlighed og kys.
Folk, som ingen andre kender
hvor skal de mon finde lys?
Lad dem lege…

Side 4

