
 

Smag på Mors og Thy 

11.6. – 17.6. 2022 

 

Velkommen til et kursus hvor vi skal smage på Mors og Thy.  

Det er en festlig og spændende uge med foredrag, gode samtaler og heldagsudflugt til Thy 
Nationalpark. Vi har kapret Næssundfærgen som giver os et minicruise, imens vi spiser middag og 
hører live jazzmusik. Vi skal se det store Vindmølle testcenter ved Østerild, på byvandring, besøge 
museer og meget mere.  

Højskolen Mors ligger smukt lige neden for Salgerhøj, det højeste punkt på Mors og i gåafstand fra 
Skibstedstrand med molers-formationer.  

Så pak tasken med godt humør og åbent sind, og glæd jer til en uge på Højskolen Mors. Vel mødt!  

Venlig hilsen Nikolai Seidelin Højskoleforstander  

Pt. Ret til ændringer i programmet forbeholdes.  

 

 

 

 

 

 



Program  

Lørdag 11.6  
kl.15.00 Ankomst, indkvartering og kaffe 
Kl.17.00 Velkomst og rundvisning 
Kl.18.00 Middag 
Kl.19.30 Præsentation af ugens program – På tur i den nye Højskolesangbog  
Kl.21.00 Kaffe  

Søndag 12.6  
Kl.08.00 – 09.00 Morgenmad 
Kl.09.00 – 09.30 Morgensamling – Højskolen Mors og Mors 
Kl.09.30 – 11.45 ”Et dramatisk liv og en litterær kæmpe” foredrag om Fjodor Dostojevskij v. Nikolai 
Seidelin. Dostojevskij bliver regnet for en af verdens største forfattere, hans værker vrimler af 
stærke skæbnefortællinger, men hans eget liv var lige så dramatisk, og det hele begyndte for alvor 
den dag han som 27årig blev dømt til døden, i Skt. Petersborg. 
Kl.12.00 Frokost 
Kl.13.30 – 17.30 Mors har en enestående geologi - turen går til Molersmuseet hvor vi vil blive 
klogere på hvorfor geologer er så̊ begejstrede for Mors. Turen bringer os videre til det store 
testcenter for vindmøller i Østerild og endelig hen til Kirsten Kjærs Museum, hvor vi får en 
rundvisning med billedkunstner Pia Skogberg. 
Kl.18.00 Middag 
Kl.19.30 Aftensang og Røverhistorier fra Mors  

Mandag 13.6  
Kl.08.00 – 09.00 Morgenmad 
Kl.09.00 – 09.30 Morgensamling – Om digteren Inger Christensen 
Kl.09.45 – 16.00 Vi tager frokost og kaffen med på heldagstur i Thy National Park og Lodbjerg Fyr v. 
højskolelærer Jakob Mosgaard 
Kl.18.00 Middag 
Kl.19.30 Aftensang og kaffe  

Tirsdag 14.6  
Kl.08.00 – 09.00 Morgenmad 
Kl.09.00 – 09.30 Morgensamling - Om Benny Andersen og Halfdan Rasmussen 
Kl.09.30 – 11.45 Arnth Ravn – ”Blandt Ølhunde og Månestråler” – et festligt foredrag om dansk 
revu’s historie, hvor man nok kommer til at nynne med på et par af sangene. 
Kl. 12.00 Frokost 
Kl.14.00 – 17.00 På besøg i Nykøbing Mors Byvandring og besøg på Dueholm Kloster museum. 
Kl.18.00 Middag 
Kl.19.30 Aftensang og kaffe  

 

 



 

Onsdag 15.6  
Kl.08.00 – 09.00 Morgenmad  
Kl.09.00 – 10.00 Morgensamling – Så det synger! Vi skal på udflugt i den nye højskolesangbog 
Kl.10.15 – 11.45 Vandretur til Salgerhøj og Skibsted Strand 
Kl.12.00 Frokost  
Kl.14.00 – 16.30 Gitta Malling – tager temperaturen på dansk teater og dramtik.  
Kl.18.30 – 21.30 Vi har kapret Næssund-færgen og spiser aftensmad og hører koncert med River 
Jazz and Bluesband. 

Torsdag 16.6  
Kl.08.00 – 09.00 Morgenmad 
Kl.09.00 – 09.30 Morgensamling – Rekviem Verdi versus Fauré v. Jacob Mosgaard 
Kl.09.30 – 11.45 Foredrag v. Erik Lindsø – Om at give tiden fylde 
Kl.12.00 Frokost 
Kl.14.30 – 16.30 Besøg hos Thy Whisky Destillery – ”At arbejde med økologi som virksomhed” – Vi 
skal møde de iværksættere som satte sig for at skabe den bedste Whisky. De har vundet et hav af 
priser for deres Whisky. Kl.18.00 Festmiddag  

Fredag 17.6  
Kl.08.00 – 09.00 Morgenmad 
Kl.09.00 – 09.30 Morgensamling – Danske sommersange og hjemrejse  

Medvirkende bl.a.  

Arnth Ravn – Er en skattet foredragsholder, har studeret dansk og musik ved Københavns 
universitet, han har arbejdet som musiker og formidler.  

Erik Lindsø – Er tidligere højskoleforstander, forfatter, foredragsholder og en fantastisk fortæller.  

Gitta Malling – er leder af Limfjordsteatret og Thyteater og bestyrelsesleder af Statens Kunstfond, 
hun er en af Danmarks mest markante teaterprofiler.  

Pia Skogberg – Er svensk billedkunstner og leder af Kirsten Kjærs Museum  

Jacob Mosgaard – Er Højskolelærer og uddannet i Musik og religionsvidenskab fra Aarhus 
Universtiet.  

Nikolai Seidelin – Højskoleforstander, musiker og uddannet idehistoriker fra Aarhus Universitet og 
Eberhard-Karls Universität, Tübingen.  

River Jazz and Bluesband består til koncerten af: Torben Lassen, Karen Sørensen, Jørgen Nielsen og 
Nikolai Seidelin. Riverband jazz and blues band blev stiftet i 1973, og har siden spillet landet tyndt 
mange gange, de har også spillet på French Quarter Festival i New Orleans.  
 


