
PRAKTISKE OPLYSNINGER
TIDSPUNKT: Lørdag d. 30. juli til lørdag d. 6. august 2022

TILMELDING TIL: Ditte Marqversen, Holme Parkvej 89, 8270 Højbjerg

 Telefon:  8627 2073 / 2330 1531

 e-mail: sommerhojskole@metodistkirken.dk 

PRIS: 3200 kr.

BETALING: Senest d. 1. juni 2022 

 til Konto i Vestjysk Bank  

 reg.: 9551 – 65 81451375

LEJRADRESSE: Solborgen, Strandgårdsleddet 2, Hønsinge Lyng, 4560 Vig

EN DELTAGERS OPLEVELSER
“I sommeren 2021 fyldtes Solborgen 
med gensynsglade og forventningsfulde 
mennesker. Nogle havde været med fra 
Højskolens start i 2000, og andre var med 
for første gang. Men alle havde det til fæl-
les, at de var lettede over, at vi var nået 
dertil, hvor det var muligt. Stemningen 
var præget af hensyn, varme og omsorg.

Programmet fulgte en skabe-
lon, som har vist sig bæredyg-
tig i de sidste 21 år, og også 
i år. Gudstjeneste, bibeltimer, 
kreative sysler, minigolf, 
vandreture, sport, foredrag og 
rekreative pauser med mere. 
Maden har altid været noget 

særligt på Højskolen, og fællesskabet om 
måltiderne er en oplevelse for sig.”

Af Bente Aalbæk, deltager og del af den 
planlæggende bestyrelse

VI SES I UGE 31 2022 TIL LIVSGLÆDE 
OG KRISTENT FÆLLESSKAB

Sommerens mening
30. JULI – 6. AUGUST 2022

METODISTKIRKENS SOMMERHØJSKOLE



KLIMA I FOKUS
Vi prøver at få forskellige synsvinkler 
på klodens klimasituation ved at lade en 
politiker, en biskop og en meteorolog, 
gennem tre foredrag komme med deres 
syn på klimaudvikling. 

Vi får besøg af tidligere minister Lars Chr. 
Lilholt, vor egen Biskop Christian Alsted og 
sidst på ugen af meteorologen Jesper Theil-
gaard, der med foredraget ”Verdens klima i 
fortid, nutid og fremtid” vil give en fagmands 
syn på dette komplekse spørgsmål. 

HAR DU VÆRET I FÆNGSEL?
Det har Louise Adrian været mange 
gange (via sit arbejde). Hun kommer og 
fortæller om sit arbejde blandt langtids-
fængslede og sine oplevelser med disse 
i et kor som leder og dirigent Hun kalder 
sit foredrag ”Mit liv med Fangekoret”.

OM TILGIVELSE
Jørn Moos er for-
henværende 
kriminalin-
spektør.  

EN UGE MED  
FÆLLESSKAB OG MENING

Vær velkommen på årets sommerhøjskole - 
på Solborgen i Vig – til sommer med mening, 
fællesskab og oplevelser, gudstjeneste, fore-
drag og bibeltimer, kreative værksteder, ud-
flugter, sport og strandture ledsaget af god 
mad, fest og naturens smukke omgivelser. 

Programmet tager deltagerne vidt omkring 
i mødet med spændende personligheder – 
også med besøg af biskop Christian Alsted. 
Og Jørgen Thaarup vil igen i år undervise 
ved formiddagssamlingerne.  
 
Tag chancen og kom med for første gang 
eller lad det blive et gensyn med sommer-
højskolen - velkommen!

UGENS OPLEVELSER

Han er særlig kendt for sin rolle i 
opklaringen af forbrydelserne begået af 
Blekingegadebanden. 

Han kommer og fortæller om sagen og 
om tilgivelse i et kristendomsperspektiv.

FRA GNAGS TIL GRUNDTVIG 
– ET LIV I ORD OG TONER
Præst Ole Kobbelgaard i Sdr. Nærå 
Valgmenighed på Fyn. Tidligere musiker, 
journalist, teologistuderende og høj-
skoleforestander på Ryslinge og siden 
Aaskov Højskole. ”Jeg har bevæget mig 
i så mange kredse. Det giver mig et kend-
skab til livet. Og så har jeg brugt hele 
livet på at blive en god historiefortæller” - 
og det er han, en god historiefortæller.

GAMMEL OG SUR?
- eller har hr. Hansen i virkeligheden en 
depression. Helt op mod 20% af ældre 
over 75 år har faktisk en depression, men 
for mange forbliver det en hemmelighed 
for både dem selv og for andre.
Leder af Depressionsforeningens oplys-
ningsprojekt Michael Wichmann Pedersen 
fortæller om depression, og hvad man 
kan gøre for at få livsglæden tilbage.

SAGNLANDET I LEJRE
En arkæologisk forsker fra Forsøgscen-
tret i Lejre fortæller om en del af den 
forskning og formidling af vores fortid, 
som finder sted på dette sted. Dette bliver 
optakten til den udflugt, vi skal på dagen 

efter, hvor vi besøger centeret.

Udflugt til Lejre bliver en tidsrejse fra 
stenalder til jernalder frem til vikin-
getiden med et besøg i Kongehallen, 
Danmarks største vikingehal. Vi skal med 
alle sanser opleve blandingen af idyllisk 
landsbyliv og barske levevilkår.

Jesper Theilgaard


