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Kjeld Hindkjær sørger
for det kulinariske

øjskoledag

Pjedsted Forsamlingshus

Lørdag 2.marts kl.8.30-15.00
		
I frokostpausen er der mulighed
for at se Kjelds Vinkælder

Program

kl. 8.30 Ankomst og kaffe med
		
friskbagt bolle.
kl. 9.15 Helle Asmild om et men-		
til 10.30 neske på flugt - fra Syrien.
kl.10.45 Niels Elberlings forundertil 12.00 lige liv. 2. del.
kl.12.15 Let frokost v. Kjeld Hindkjær

Pjedsted Forsamlingshus
Stationsvej 3, Pjedsted, Fredericia

Pris 350kr. incl. foredrag, mad og kaffe.
Drikkevarer købes ved baren.
Tilmelding senest 24. februar til Arne Jensen på:
post@ullapaaske.dk. eller tlf: 23313638.
Arrangør: Pjedsted-Bredstrup Foredragsforening.

kl.13.30 Jørgen Andersen belyser
frihed gennem fællessang.
til 15.00 Afslutning på Højskoledagen

Velkommen

				
				
				
				
				
			

Helle Asmild

Foredragsholder, musiker og
historiefortæller.

Fortællingen om et menneske
      på flugt - fra Syrien.

For en tid siden inviterede Helle Asmild en flygtning
fra Syrien til at bo i sin familie. Med sig havde han
en fortælling.
Med hans tilladelse fortæller Helle Asmild hans historie
om flugt, integration og om hans søgen efter sin bror
der forsvandt på turen over Middelhavet.
Det er en stærk og relevant historie, der rører ved vores
medmenneskelighed, og som får os til at se os selv
og vores eget liv i et nyt perspektiv.

				
				

Niels H. Elberling

				
				

Mit forunderlige liv 2.del.
Retur til Færøerne.

				
				

Foredragsholder, jazzpianist og
fuldtidspensionist

1. del af Elberlings livsfortælling, hørte vi på sidste
Højskoledag. Efter et kort resume fortæller Elberling
nu om foreningen med sin far i 1945 og om

ankomsten til Danmark i 1946. Her ventede den første
skoletid, sprogproblemer, og den lille Napoleon, som
var den lokale skoleinspektørs øgenavn.
Elberling fortæller også om årsagen til tilbageflytning
til Færøerne, om mødet med kronprinsessen på
Kannibalen og det deraf følgende
ungdomsbal på Amalienborg.
Alt i alt en bittersød og morsom historie med perspektiv
til “den sorte skole”, kønsforskrækkelsen og
nutidens fremmedangst.

					
		
Jørgen Andersen
		

Sanglærer, korleder,
dirigent og højskolelærer.

Frihed og fællessang.
Frihed er titlen på vores fællessang, og som den svenske
musiker Björn Afzelius skriver om frihed: “Du er det
fineste jeg ved. Du er det dyrebareste i verden.”
Alle mennesker længes efter frihed.
Her i landet har vi en stor grad af frihed til det meste.
Men hvad er frihed? Hvordan opnår vi den?
Hvad vil vi bruge den til?
Denne eftermiddag bliver temaet belyst gennem sange
fra Højskolesangbogen, som Jørgen Andersen binder
sammen gennem små fortællinger.

