
Nytårskursus 2019/20
- et øjeblik af refleksion, ønsker og håb 
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Nytår er en hybrid af fortid og fremtid – af refleksion, ønsker og håb. Mange følelser og 
forventninger er vævet ind i netop de dage. I folketroen var skellet mellem det gamle og 
det nye særligt farligt, og det var af stor betydning for, hvordan man forberedte sig på at 
passere tærsklen til det nye år.  

Vi kommer med hver vores tradition, hver vores måde at gå ind i det nye år. På nytårs- 
kurset skaber vi sammen nogle indholdsrige dage, som gennem musik, dans, sang, 
værkstedssarbejde, fortælling, foredrag og samtaler leder op til Nytårsfesten, hvor vi by-
der op til fest. Klezmerduo leverer musik under hele kurset. Musik som vækker længsel 
og glæde – og lysten til at danse.

Nytårsny er et særligt stemningsfyldt tiltag den 1. januar, hvor vi efter en tur til Vester-
havet mødes til cafè og fortælleaften. 

Undervejs mærker vi højskolestemningen med tid til samtale, morgensamling- og sang. 
Vi oplever perspektiverende foredrag, fortællinger og forestillinger bl.a. ”Klezmer og vis-
domsfortællinger” ved Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt, ”Havet i ord og toner” ved 
Else Mathiassen og ”Jeg ville ønske –historier der rækker frem og tilbage”. Sidst, men 
ikke mindst, nyder vi den lækre økologiske mad, som gør hvert måltid til et festmåltid.

Velmødt på Vestjyllands Højskole! 
Klezmerduo v. Henrik Bredholt og Ann-Mai-Britt Fjord 
Birgit Løkke, musiker,komponist og udforsker 
Martin Kristensen, sejler og erhvervsmand 
Jens Bredholt, maler og højskolelærer 
Else Mathiassen, fortæller og højskolelærer

Tilmelding 
www.kortekurser.dk  
eller tlf.: 9675 3777. 
Læs mere om højskolen, 
ugeprogram, undervisere 
m.m. på kortekurser.dk

Kontakt
Vestjyllands Højskole 
Skraldhedevej 8, Velling 
6950 Ringkøbing 
tlf.: 9675 3777 
kontor@vestjyllandshojskole.dk

Pris pr. person
Hjemmeboende/sovesal/telt ....... 4100,–
Dobbeltværelse ........................... 4600,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5100,–
Eneværelse ................................. 5100,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5600,–
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