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Nytårskursus Højskolen Mors fra 29.12 2021 – 2.1.2022  

- Et øjeblik til refleksion, fest og håb  

Vi har altid fejret vigtige overgange i livet med et ritual. 
Når man krydser ækvator – er der tradition for at havguden Kong Neptun med et følge og et 
larmende orkester gæster skibet. Kaptajnen holder tale og Neptun takker og må formildes. 
Besætningen må vaske al fortidens skidt fra den nordlige halvkugle af, drikke et glas rom, før de 
kan blive døbt som ordentlige sømænd og sejle i syden. Vi vil sørge for sammen med jer at vi 
samme ordentlige måde kan krydse ”Nytårslinjen” med stil.  

På Nytårskurset skaber vi sammen nogle smukke og indholdsrige dage, der med musik, dans, 
foredrag, fællessang, værkstedsarbejde fører frem mod Nytårsfesten. 
Den fantastiske Klezmer Duo leverer musik under hele kurset, de spiller musik som taler til 
glæden, længslen og benene.  
Nytårsny er et særligt stemningsfyldt tiltag den 1. januar, hvor vi efter en vandretur/bustur tur til 
Skibsted strand mødes til cafè og fortælleaften.  

Nytåret vækker mange følelser, drømme og tanker. I år har været et særligt år og vi vil gerne give 
plads til, at vi kan gå i dybden med hvad året, har betydet for os. Undervejs på kurset mærker vi 
højskolestemningen med tid til samtale, morgensamling- og sang. Vi hører perspektiverende 
foredrag, fortællinger og skaber kulisser og ildtegn til festen. 
Sidst, men ikke mindst, nyder vi den lækre mad, som gør hvert måltid til et festmåltid.  
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Onsdag den 29/12 2021 
Frakl.14.00 Ankomst,kaffe/the, indkvartering og rundvisning 
Kl. 15.00 Velkomst v. Else Mathiassen – Introduktion til workshops 
Kl. 16.30 Dans i dansesalen (v. Ann-Maibritt Fjord) 
Kl 18.00 Aftensmad. 
Kl. 19.30 Workshops: ” Danseraketten” (Ann Maibritt Fjord), ”Studiekreds ” (Linda Friis 
Christoffersen), ”Vandringer og fortælling” (Else Mathiassen) ”Dekoration, Ildtegning og 
Lysskulptur ” (Jens Bredholt og Henrik Bredholt) 
Kl 21.00 Kaffe, te og fællessang  

Torsdag den 30/12 2021 
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 09.00 – 09.45 Morgensamling: Kunstnerisk inspiration v. Jens Bredholt  
Kl. 10.00 Foredrag v. Jens Smærup Sørensen 
Kl. 12.00 Middag 
Kl. 14.00 – 17.00 Workshops  
Kl. 18.00 Aftensmad 
Aften: 19.30 ”Kunsten at le med det ene øje” v. Klezmerduo  

Fredag den 31/12- 2021 
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 09.00 Morgensamling: Havets mor og andre fortællinger fra havet v. Else Mathiassen  
Kl. 10.00 ” Samtalesalon” Klimakrise/Klimahåb 
Kl. 12.00 Middag 
Kl. 13.30 – 15.15 Workshops fortsat fra onsdag 
Kl. 16.00 – 16.45 Vandring til Lys og Ildskulptur. 
Kl.18.00 Dronningens Nytårstale  

Nytårsaften:  

Kl. 18.30 Festmiddag, Danseraketten-festmusik - sang - leg – og nytårsquiz.  

Kl. 24.00 Champagne og kransekage. Hvis vejret tillader det, skåler vi udenfor på Salgerhøj med 
udsigt over Limfjorden, Nykøbing og Thisted. Hjemme igen fortsætter vi med festmusik og dans ad 
libitum.  

Lørdag den 1/1 - 2022: 
Kl. 09.00 – 11.00 Mokost 
Kl. 11.00 – 13.00 Vandring til Skibsted strand 
Kl. 14.00 – 15.00 Workshops (Afrunding) 
Kl. 15.00 Kakao og boller 
Kl. 15.30 Sang derudaf v. Else Mathiassen 
Kl.18.00 Middag 
Kl. 19.30 Nytårsny – en cafeaften med fortælling - Vestjydsk Dans – Lydshow 

(fortsættes)  
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Søndag den 2/1 - 2022 
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 09.00 Morgensamling: fortællinger v. Else Mathiassen 
Kl. 10.00 – 12.00 Mogens Ballins kvantespring – v. Jens Bredholt og Henrik Bredholt Kl.12.00 
Middag 
Kl. 13.00 – 14.00 Samtaleworkshop: Visioner – drømme og håb for et nyt år.  
Kl.14.00 Afrejse  

(ret til programforberinger forbeholdes)  

 

Workshops 

Danseraketten 
Vi kaster os ud i festlige og sveddryppende dansetimer, hvor vi tager fat på alt fra  

folkedans til disco og salsa. Vi lærer lette trin og små serier og smelter det hele sammen til 
danseraketten, der fyres af nytårsaften. Fat danseskoene og vær klar til at få rørt ben- og 
lattermuskler!  

Vandringer 
Vandringerne ligger for vores fødder. Ud ad døren: Vi kan gå til højre, til venstre og vi vil gå i den 
skønneste natur. Vi kan også̊ gå ligefrem. Dog ikke for langt for så̊ står vi med våde fødder i 
Limfjorden. Tilbage på skolen, mens vi varmer fingrene om et krus kaffe eller the, fortæller jeg om 
folk og fæ fra Mors ikke mindst med udgangspunkt i min egen slægt. Måske med en afstikker til 
Kong Fegge eller Sandemose. 
Turene er på ca. 4 km  

Studiekreds: Fra sne til kærlighed 
Fra sne til kærlighed - og en masse om alt det vi ikke kan kontrollere! 
Her ser vi på de helt store linjer og sammenhænge eller mangel på samme i livet! 
De år, der nu ligger bag os har i den grad vendt op og ned på vores forestillinger om hvad der er 
muligt og umuligt! Med en fælles erfaring af, at tempoet på alle områder i livet var under et 
vedvarende pres blev vi både vækket og ængstelige, da en helt ny virkelighed blev vores. Sammen 
skal vi på opdagelse i vores fælles liv med hinanden. Med udgangspunkt i livsforløbet fra fødsel til 
død og med fokus på dannelse og identitet. Det kræver ikke andre forudsætninger at være med end 
lysten til at forundres! 
Inspirationen er primært hentet hos den tyske sociolog Hartmut Rosa og hans lille bog om "Det 
ukontrollerbare". Som er et rigtig godt bud på en moderne Grundtvig! 
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Den kreative klasse  
I den kreative klasse er der fokus på det visuelle og ritualerne der knytter sig til nytåret. Festen 
løftes af udsmykning og dekoration, nye påfund og flotte mønstre. For at lade os inspirere kigger vi 
rundt i verden og ser hvad de andre har fundet på. Vi skal dekorere festsalen, bordene væggene, vi 
skal klippe, lime, skære, bøje, bukke og arbejde med LED-lys. Derudover skal vi se på en særlig 
teknik, som benyttes til ildtegninger. 
Medbring gerne dine egne vilde drømme, der er højt til loftet i den kreative klasse.  

Samtalesalon 
I workshoppen ”Refleksioner” forbereder vi en fælles samtalesalon. Det er vigtigt at få talt 
sammen om væsentlige ting, det er sjældent at vi har tid til det i hverdagen. Samtalesalonen vil 
tage udgangspunkt i nogle af de store begivenheder i 2020. Samtalesalonen er en underholdende 
måde at få en god samtale i gang om vigtige emner. Så̊ glæd jer til samtalemenukortet.  

Nytårs ny 
Nytårs ny er en festlig caféaften med fortælling, fællessang, dans og musik.  

 
 
 
Medvirkende: 
Klezmerduo v. Henrik Bredholt, musiker og 
Ann-Mai-Britt Fjord, musiker og skuespiller. 
Jens Smærup Sørensen, forfatter og debattør 
Jens Bredholt, Kunstner og højskolelærer 
Else Mathiassen, danser, fortæller og tidl. højskoleforstander  
Linda Friis Christoffersen, præst og fortæller 

 

 


