
HØJSKOLEDAG 

       2023       

 
Lørdag den 25. februar 2023           Helle Hallen  Vrenderupvej   40C, 6818 Årre         

 

Kl. 13.30 Kaffe og velkomst. 

Kl. 14.15 Foredrag ved Charlotte Rørth - “Jeg mødte Jesus - hvad kommer det andre ved”. 

”Forskerne kan nu dokumentere, at over halvdelen af os på et tidspunkt i vores liv har en oplevelse, vi selv kalder religiøs, åndelig eller 
spirituel. Det er en del af vores virkelighed, som vi skal tale mere om,” fastslår Charlotte Rørth, journalist og forfatter til flere bøger, 
heriblandt bestselleren, "Jeg mødte Jesus”, udgivet i seks lande og sendt som serie på DR. Hun var hverken søgende eller spirituelt 
interesseret, da hun pludselig fik et syn, hvor Jesus stod og talte til hende i 20 minutter. “Det var et helt overvældende forløb, hvor jeg havde 
hårdt brug for hjælp fra andre til at lære at leve med den voldsomme forandring i mit liv,” husker Charlotte Rørth. 
Udover mødet med Jesus havde hun en lang række andre spirituelle oplevelser, hun aldrig før havde hørt om. Netop tavsheden om dem er 
det, hun ønsker at bryde med. ”Vi skal tale mere om det, fordi det kan gøre os mere trygge at kunne dele det, der betyder noget for 

os,” siger Charlotte Rørth og tilføjer: ”Måske kan vi også blive mere respektfulde overfor hinanden, hvis vi taler om det, vi ikke kan forklare?” 
Efter den overvældende – også internationale – succes med ”Jeg mødte Jesus”, udgav hun 2017 “Vi mødte Jesus - og hvad kommer det andre ved”, 2019, ”Gud, 
du er jo lige her”, 2021 ”Med rank ryg – om tro og moderskab” og 2022 “Jesuskalenderen”. 

Charlotte Rørth holder foredrag i Hellehallerne på 10-årsdagen for sit møde, 25. februar. Der vil være tid til spørgsmål og debat.  
 

Kl. 16.15 Sangtime ved Erik Sommer, Nørre Nissum - Tid til sang, og sange til tiden. 

 
Tid til sang, og sange til tiden  Et højskoleforedrag med fortælling og sang. 
Vi kan synge os igennem dagen, om året og om hele livet. Vi kan synge om fællesskab, naturen, historien, kunsten og om liv og tro. I 
sangene samles vi om det alt sammen; derfor kan sang skabe glæde, men fælles sang skaber fælles glæde, og ved at høre noget 
sammen kommer vi til at høre sammen! Sangene lever fortsat i os, men de skal bruges, mærkes og fortælles videre, ellers glemmer vi 
dem. Højskolesangbogen er historie og poesi og en samling værdifulde beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os 
som mennesker. 

Pressemeddelelse: Erik Sommer, født 1948, er uddannet musikpædagog fra Det kgl. Musikkonservatorium var i 16 år ansat som lektor i musik ved Nr. Nissum 
Seminarium og inden da højskolelærer på hhv. Silkeborg Højskole og Danebod Højskole igennem i alt 12 år. Fra 2005 til 2010 var han forstander på 
SeniorHøjskolen i Nørre Nissum. Han har endvidere en organistuddannelse (PO) fra Vestervig Kirkemusikskole. 
Han er en meget efterspurgt foredragsholder med fortælling og sang samt instruktør ved korstævner for både voksne og børn og ved undervisning og kurser 
for musiklærere. Erik Sommer har en omfattende komponistvirksomhed bag sig med mange sange og salmemelodier til både voksne og børn. Heraf er en del 
blevet optaget i højskolesangbogen og i den nye salmebog.  
Hans arbejde omfatter også mange udgivelser med korsatser og metodik for både børn og voksne. 
Som påskønnelse for hans mangeårige arbejde med musik og undervisning har han modtaget Nutzhorns Legat, Ringkøbing Amts Musikpris, Den Folkelige Sangs 
pris og senest Kristeligt Dagblads Kulturpris. 

 
Kl. 18.00 Festmiddag 

Kl. 19.30 Festtale ved Flemming Rishøj 

Jeg har været sognepræst i Gjesing kirke i Esbjerg, og har min teologiske uddannelse fra Norge. I perioden fra 1970-1980 har jeg arbejdet i 
Tanzania som missionær og herefter et kortere ophold på Grønland, før jeg endelig og ikke uden besvær, faldt til i det vestjydske. 
Jeg rejser en del som rejseleder i al den tid som kan blive til det. Fra mange af disse rejser har jeg lavet nogle smukke billeder, som jeg 
gerne tager ud og viser i foreninger, Kirkesale og lign. 
Jeg arrangerer også gerne dags-udflugter dersom dette måtte ønskes. Endvidere brænder jeg meget for at delagtiggøre andre i mine 
tanker, hvorfor der også er kommet en del foredrag ud af det. Jeg bliver også brugt som underviser, ikke mindst når det drejer sig om de 
“bløde værdier” f.eks. kommunikation med mennesker i krise, Børn og døden, den voksne og døden, og hvad siger vi til hinanden, når 

sygdom bliver fast pensionær i hjemmet osv. 
, poesi og perspektiv? Hvis det er tilfældet, så lad os ændre det – fra i dag! 

 Kl. 20.45       Dessert og kaffe   

 Ønskekoncert og Musikkonkurrence v. Steen Nielsen 
  
Kl. 22.30 Aftenandagt 
 
 

  

Distrikt Sydvestjylland 



            
               
 
 
Udvalget        
Jette Marie og Bjarne Skovdal  tlf. 25894912  skovdal@outlook.com 

Asta og Karsten Schmidt                           tlf. 30277533 astaschmidt@msm.com 

Lisbet og Henrik Jensen                                      tlf. 21719529      ljhj@mail.dk 

Nina og Jens Graven Nielsen                             tlf. 40145873      jensgravennielsen@gmail.com 

 

Pris Medlemmer af landsbevægelsen 350,00 kr. 

 Ikke medlemmer  400,00 kr. 

 Drikkevarer til middagen kan købes til rimelige priser 

  

Gave Der bliver mulighed for at give en gave til KFUM og KFUK-landsforbundet.  

 - såvel med kontanter som med mobilepay 

  

Tilmelding 

Tilmelding/betaling foregår via netbank 

Konto nr. 6233 - 0760251909 Sparekassen Kronjylland, Vorbasse  

HUSK at oplyse navn og adresse på alle tilmeldte og ved ønske om special kost.  

 

Evt. spørgsmål rettes til Kristian Hansen, Vorbasse  karinogkristian@gmail.com  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Arrangeret af KFUM og KFUK Distrikt Sydvestjylland  

 

Sidste frist for tilmelding 

3. februar 2023 

HUSK X i kalenderen den 24. februar 2024 
 

Distrikt Sydvestjylland 
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