
 

KOM på 

 

KOM på 

METODISTKIRKENS 

SOMMERHØJSKOLE 

Lørdag d. 3. – lørdag d.10. august 2019 

og oplev livsglæde og kristent 

fællesskab.  

 

 

Programmet er skræddersyet til seniorer 

men her er ingen aldersgrænser. 

 

 

Pris alt inklusivt 2900 kroner. 

Højskolen ledes af Gurli Brinch 

telefon 2887 0622 

Adresse: Solborgen, 

Strandgårdsleddet 2, Hønsinge Lyng 

Tilmelding til 

Ditte Marqversen, Holme Parkvej 89, 8270 Højbjerg 

Telefon 8627 2073 / 2330 1531 

e-mail: sommerhojskole@metodistkirken.dk 

Betaling for deltagelse 2900 kroner 

sendes senest 1. juni til højskolens konto: 

Den Jyske Sparekasse, reg.: 9551 nr.: 6581451375 

Mærk betalingen med dit navn. 

Prisen inkluderer 

fuld pension, sengelinned, håndklæder og udflugt. 

Indkvartering sker på Solborgen, i sommerhuse samt hvis 

ønsket i egen campingvogn. 

 
    Faste programpunkter  
Morgenvandring  07,15 

Flaghejsning, morgenbøn    08,00 

Morgenmad   08,05 

Bibeltime   09,00 

Formiddagskaffe  10,00 

Værksteder   10,30 

Frokost   12,00 

Eftermiddagskaffe  15,00 

Program   15,30 

Middag   18,00 

Program   19,30 

Aftenkaffe   21,00 

Andagt   21,30 

Hver aften er der oplæsning for 

”natteravne” efter andagten. 
 

 

Værksteder 
Samtale om bibeltimen 

Sportsaktiviteter: 

Krolf 

Petanque 

Vikingespil 

Kunsthåndværk: 

Silkemaling og 

andet. 

og 

”Strikkehjørnet” 

(Tag med hvad du er gået 

død i.) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ugens program: 

Lørdag kl. 18,00 

Velkomstmiddag 

Lørdag kl. 19,30 

”Vi rystes sammen” 

Søndag kl. 10,00 

Nadvergudstjeneste. Pastor Jørgen Thaarup prædiker. 

Kollekt til missionsprojekt i Indien. 

Søndag kl. 15,30 

Minigolf turnering. Gratis is. 

Søndag kl. 19,30 

”Du, som gir os liv og gør os glade”. 

Salmedigter og præst Hans Anker Jørgensen, Høve, fortæller, og vi 

synger nogle af hans salmer. 

Mandag kl. 15,30 

Augustin – tro og erindring. 

Det er Augustin (354-430) der har lært den vestlige 

del af kristenheden at tro. Det gjorde han ved at for- 

tælle sin egen historie på en sådan måde, at det  

blev tydeligt, at den enkeltes tro netop kun er virke- 

lig som livsfortælling. 

Pastor Lars Ulrik Jensen, Jyderup, fortæller.  

Mandag kl. 19,30 

Den store krig. 

En kort film om 1. verdenskrig samt en beretning  

om familiær tilknytning dertil. 

Gurli Brinch fortæller. 

Mandag kl. ??,?? 

 Solnedgangstur til Skamlebæk. 

Tirsdag kl. 13,30 

Biludflugt til Anneberg Glasmuseum. 

Tirsdag 19,30 

De arkæologiske fund i Korinth kaster lys 

over Paulus’ første brev til Korintherne. 

Pastor Jørgen Thaarup forklarer hvordan. 

Onsdag kl. 15,30 

”Bliv klogere på dit barnebarns verden”. 

Pastor Anne Thompson, Vejle fortæller om, 

hvad snapchat, Facebook og instagram er for 

nogle størrelser, og hvad de kan.  

Onsdag 19,30 

”Derfra min verden går”. 

Lektor, cand.phil. Henrik Jensen, RUC, tager os med på en national 

dannelsesrejse for at genopdage de tider og steder, der har sat sig  

deres spor. Findes der en vej mellem nationalismens afgrund og 

ligegyldighedens grøft? 

Torsdag 15,30 

”Lise Nørgaard - hendes liv og værk”. 

Forfatteren Jacob Wendt Jensen fortæller på bag- 

grund af sin biografi ”Lise Nørgaard-de første 100 år” 

om Lise Nørgaards liv og værk, og samtidig får vi et 

indblik i, hvem og hvordan hun er som person.  

Torsdag kl. 19,30 

”Det moderne Indien” 

Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen giver os et ind- 

tryk af det Indien, der spiller en stigende rolle på verdensplan, og fører 

os til bl.a. provinsen Punjab, sikhernes gyldne tempel i Amritsar, hoved-

staden Delhi, samt giver os et indtryk af livet i Indien i dag. 

Fredag 15,30 

Eftermiddagen til fri disposition/vandgang/længere travetur. 

Fredag kl. 18,00 

”Festaften” 

Pastor Jørgen Thaarup holder hver 

formiddag bibeltime hvor temaet er 

evangelisten Johannes’ historie om 

Jesus og den første kristendom. 
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