
Rundt i Vestjylland
- mennesker og virkekraft
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n Velkommen til en uge med fokus på Vestjyllands natur og kultur, som i høj grad er præget 
af mennesker og virkekraft. Ugen handler om begivenheder, mennesker og virkekraft, der 
har præget - og stadig præger - Vestjylland i dag. Dagene er fyldt med oplevelser udenfor 
højskolen. Vi tager ud i det storslåede vestjyske landskab, hvor vi møder og mærker 
kulturen og naturen. Programmet er tilrettelagt i samarbejde med Ingeniørforeningens 
SeniorForum København.

På busturene præsenteres og beskrives landskabets varierende udtryk, der er under 
stadig forandring, med aktive landsbysamfund og større industrivirksomheder - indu- 
strivirksomheder, som har fået Vestjylland ikke bare på danmarkskortet, men også på 
verdenskortet. Du får fortællinger om og af mennesker, der på hver deres måde har sat 
præg på Vestjylland. 

Vi møder vestjyderne i deres virke i dag, og hører om, hvordan egnen er blevet udviklet 
i takt med industrialiseringen og hvad de store historiske begivenheder har betydet for 
Vestjylland.

Sammen med højskolens øvrige kursister begynder vi dagene med fælles morgensam-
ling og -sang. Aftenerne byder på hyggeligt samvær og inspirerende fælles- 
arrangementer som foredrag, tur til Vesterhavet med mere. Sidst men ikke mindst 
forkæler højskolens økologiske guld-præmierede køkken os til alle måltider!

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Kristian Skov Ravn, højskolelærer og kursusleder 
Anders Fogh Jensen, højskoleforstander

Kurset er samtidig med “Store nordiske fortællere”,  
“Tegning & Akvarel” og “Tegning & Maleri”.

På turene vil du ind i mellem møde lokale som 
fortæller om livet i Vestjylland og landskabet.  
På højskolen vil du møde:

Kristian Skov Ravn
musiker, sanger, højskolelærer og kursusleder. 
Kristian er den gennemgående lærer og den,  
der har overblikket.

Anders Fogh Jensen 
filosof og højskolens forstander. 
Danny Møller 
underviser på højskolen i bæredygtigt byggeri  
og træhåndværk.
Rebecca Kaagh Nordbo 
underviser på højskolen i permakultur.



Ugens program 
Lørdag den 31. august: 
Fra kl. 14.00 Ankomst og indkvartering, kaffe/the. 
Kl. 17:00  Rundvisning på højskolen ved Kristian Skov Ravn.  
Kl. 18:00  Aftensmad.  
Kl. 19:30  Velkomst ved forstander Anders Fogh Jensen og kursusleder Kristian Skov Ravn. 

Søndag den 1. september: 
Kl. 09.00 Morgensamling og -sang. 
Kl. 09:45 Tur til Vestas i Ringkøbing ved Hans Lauritz Pedersen. Med den højteknologiske 
udvikling af vindmøller har Vestas sat Vestjylland på verdenskortet. 
Kl. 12:00 Frokost.  
Kl. 13:30 Foredrag ved tidl. forstander Steen Espensen om folkemindesamleren Evald Tang 
Christensen, som indsamlede viser, eventyr, sagn, beskrivelser og historier.  
Kl. 16:00 Ringkøbing Museum og udstillingen “Hvad bunkeren gemte”. I 2008 dukkede en bun-
ker op ved Vesterhavet, som havde stået uberørt siden tyskerne forlod den i 1945.  
Kl. 18:00 Aftensmad.  
Kl. 19:30 Tur til Vesterhavet.

Mandag den 2. september: 
Kl. 09.00 Morgensamling og -sang. 
Kl. 09:30 Tur til Stauning Whisky ved Kristian Skov Ravn, hvor vi får historien om, hvordan en 
hobby er forvandlet til et professionelt destilleri. 
Kl. 12:00 Frokost.  
Kl. 14:30 Eftermiddagstur i rakkernes fodspor, Dejbjerg Hede og Bundsbæk Mølle.  
På vejen hjem et besøg i Smedenes Hus ved Danny Møller. 
Kl. 18:00 Aftensmad.  
Kl. 19:30 Sangaften. 

Birtha Toft 
daglig leder af Forundringens Have.
Poul Hillerup,  
agronom og bestyrelsesmedlem.
Ole Pedersen,  
ingeniør og bestyrelsesmedlem. 
John Cederberg 
civilingeniør.

Steen Espensen,  
foredragsholder og tidl. højskoleforstander.

Morten Dyssel Mortensen, Jens Bredholt, 
Gunnar K. Hansen og Bodil Thorlacius  
som underviser på parallelkurserne. Dem vil du 
primært møde til fællesarrangementer.

...fortsættes næste side



Tirsdag den 3. september: 
Kl. 09.00 Morgensamling og -sang.  
Kl. 10:00 Foredrag ved forstander Anders Fogh Jensen.  
Kl. 12:00 Frokost.  
Kl. 13.30 Rundvisning i “Forundringens Have” ved Birtha Toft.  
Kl. 16:00 Foredrag om Ringkjøbing Landbobank, det regionale pengeinstitut, der kom 
godt gennem 10 års finanskrise og i dag er et af landets mest velkonsoliderede banker.  
Kl. 18:00 Aftensmad.  
Kl. 19:30 Oplæg om Hedeselskabets rolle i Vestjylland ved Poul Hillerup. 

Onsdag den 4. september: 
Kl. 09.00 Morgensamling og -sang. 
Kl. 09:45 Heldagstur med Poul Hillerup til Filsø, et naturgenopretningsprojekt.  
Derefter går turen til Tirpitzmuseet inden vi kører nordpå til Hvide Sande med besøg på 
bådsværftet, fiskeauktionen og hører om havneanlæggene langs vestkysten. 
Vi spiser “ude” denne aften, inden vi vender tilbage til højskolen kl. ca. 21.00.

Torsdag den 5. september: 
Kl. 09.00 Morgensamling og -sang.  
Kl. 09:45 Foredag om permakultur ved Rebecca Kaagh Nordbo og en gennemgang af  
højskolens energianlæg med sol, vind og jord ved ingeniør Ole Pedersen.  
Kl. 12:00 Frokost.  
Kl. 14:00 Ejderkanalen, nogle pakhuse og et fyrtårn på Anholt - om to ingeniørbrødre fra 
1700-tallet ved civilingeniør John Cederberg. 
Kl. 18:30 Festaften.  

Fredag den 6. september: 
Kl. 08:00 Morgenmad, kort morgensamling - og derefter afrejse.

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 ....... 4400,–
Dobbeltværelse ........................... 4900,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5400,–
Eneværelse ................................. 5400,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5900,–
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