
 Tilmelding til 

Ditte Marqversen, Holme Parkvej 89, 8270 Højbjerg 

Telefon 8627 2073 / 2330 1531 

e-mail: sommerhojskole@metodistkirken.dk 

 
Betaling for deltagelse 3000 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 

og 

”Strikkehjørnet” 

(Er du faret vild i et 

mønster, så er her hjælp 

at hente, hos Bente.) 

 

 

METODISTKIRKENS 

SOMMERHØJSKOLE 
 

Lørdag d. 31. juli – lørdag d. 7. aug. 2021 

 

 

 

Oplev livsglæde og kristent 

fællesskab. 

Programmet er skræddersyet til seniorer 

men her er ingen aldersgrænser. 

 

 

Pris alt inklusivt 3000 kroner. 

 

 

Adresse:  

Solborgen Strandgårdsleddet 2, 

 Hønsinge Lyng, 4560 Vig. 

Corona 

fri 

 



   

Ugens program: 

  Lørdag kl. 18.00.  Velkomstmiddag 

  Lørdag kl. 19.30 

  ”Vi rystes sammen” 

  Søndag kl. 10.00 

  Nadvergudstjeneste, pastor Jørgen Thaarup prædiker. 

  Kollekt: Kirkens børnearbejde i Letland. 

  Søndag kl. 15.00 

  Minigolfturnering. Gratis is. 

  Søndag kl. 19.30  

  Tiden efter Genforeningen  

  I 1920 fik vi dele af Sønderjylland tilbage.  

  Men hvordan forløb udviklingen efterfølgende, for  

  den enkelte og for landsdelen?  

  Historiker Jørn Buch prøver at give svarene. 

  Mandag kl. 15.30 

  Metodistkirkens salmedigtere. 

  Alberta Eltzholtz og Emil Larsen har med til sammen 27 salmer i  

  vores salmebog formået at tolke vore længsler og dybeste følel-  

  ser. Pastor Jørgen Thaarup fortæller om deres liv og deres salmer.   

  Mandag kl. 18.45 

”Alle har vi en historie” 

Biskop Christian Alsted fortæller om mølle-

byggeren fra Yellowstone, om et helt almindeligt 

liv, og hvordan det hele hænger sammen. 

  Mandag kl. 20.30   

Solnedgangstur 

Tirsdag kl. 13.30                                    

Udflugt til Malergården.  
Vi besøger Sigurd og Agnete Swanes velbe- 

varede kunstnerhjem i Plejerup i Odsherred.  

Oplev en lang række malerier i de gamle stuer.  

Tirsdag kl. 19.30 

Musikkens plads og betydning i kirken  

og samfundet i dag. 

Povl Christian Balslev der til daglig er organist, kantor og klokkenist 

kommer med sit bud på betydningen. 

Onsdag kl. 15.30 

Venskab og hjælp 

Tine Gjessøe fortæller om indtryk fra Letland og det hjælpe- 

arbejde, som Sommerhøjskolen i år har valgt at støtte. 

Onsdag kl. 19.30 

Reformationen i dag – min egen kirkehistorie. 

Pastor Lars Ulrik Jensen fortæller om præsteliv i Danmark, Tysk-

land, Vorpommern og Grønland set gennem hans egen slægt. 

Torsdag kl. 15.30 

Blod, sved og bibeloversættelse. 

Vi kommer med redaktør, cand.theol. Cecilie  

Ahlmann Raaberg helt ned i maskinrummet  

på den nye bibeloversættelse og får vinkler  

på både Bibelen og det danske sprog. 

Torsdag kl. 19.30 

Svækker velfærdsstaten 

næstekærligheden? 

Pastor Anton Eg Andersen kommer med et 

oplæg til efterfølgende debat. 

Fredag formiddag 

Til fri disposition. Der arrangeres en vandretur på Odsherreds 

højderyg. (ca. 6 km.). 

Fredag kl. 18.00 

Festaften 

Hver formiddag kl. 09.00 holder 

pastor Jørgen Thaarup bibeltime. 

Det gennemgående tema er:  

     Lukas’ historie om Jesus. 

 
 

 


