
 

 

MORS OG THY PÅ KRYDS OGT VÆRS 
Periode: 25. juni. – 1. juli. 2023 
 
Velkommen til et farverigt og intenst ugekursus. 
 
Mors og Thy har noget af Danmarks smukkeste natur og har stærke egnstraditio-
ner. Vi skal på ekskursion se og høre om de smukke molersformationer, vi skal til 
Den Blå Lagune og Salgerhøj.  
Vi skal bl.a. møde Jens Smærup Sørensen, der taler med afsæt i sin selvbiografi 
og seneste romaner. Vi skal møde Ove Korsgaard, der i en menneskealder været 
en markant forsker og formidler af Grundtvigianismens betydning for dansk histo-
rie. Ove Korsgaards familie kommer fra Mors, vi tager med ham rundt, når han 
fortæller sin Danmarkshistorie ud fra sin families historie. Bent Dupont vil dele 
historien om Axel Sandemoses forfatterskab og blandede relation til fødeøen 
Mors. Vi møder også fortællinger om det morderne Mors, og til sammen får vi 
sammenstykket borgernes, bøndernes og arbejdernes Mors.  
Vi skal en tur over fjorden og se Nationalpark Thy, smage på den berømte Whisky 
i Thy, og have historien om Lodbjerg Kirke, som er den mindste landsbykirke i 
Danmark, og opleve Lodbjerg Fyr  
Det er et kursus fyldt med smuk natur, foredrag, ekskursioner, god mad, masser 
af sang og musik og oplivende samtaler og meget mere. 
Har man brug for at slappe af, kan man vandre i det smukke naturområde ved 
Salgerhøj og Skibsted strand lige ved højskolen. 
 
Søndag d. 25. juni: 

• Kl. 15.00: Ankomst, indkvartering og kaffe 
• Kl. 16.30: Velkomst og rundvisning 
• Kl. 18.00: Aftensmad 
• Kl. 19.30: Introduktion, præsentation og foredrag ved kursuslederne Torben K. Jensen (tkj) og 

Nicolai Westmark 
Kl. 20.30: Kaffe og fællessang v/ Karen Hedegaard (KH) 
 Mandag d. 26. juni: 

• Kl. 08.00: Morgenmad 
• Kl. 09.00: Morgensamling 



• Kl. 09.30: Foredrag v/ Jens Smærup Sørensen 
o Jens Smærup Sørensen giver med afsæt i romanerne Mærkedage, Jens og Klinten sit 

skarpe blik på, hvor vi er på vej hen som samfund. 
• Kl. 12.00: Frokost 
• Kl. 13.00: Tur til molermuseet, Den blå Lagune på Nordmors samt Skibsted Strand og Salgjerhøj 
• Kl. 18.00: Aftensmad 
• Kl. 19.30: Folkedans og Sang v/KH 

Tirsdag d. 27. juni: 
• Kl. 08.00: Morgenmad 
• Kl. 09.00: Morgensamling 
• Kl. 09.30: Foredrag v/ TKJ 

o Et kik ind i fremtiden – næste generations vilkår. Klima og meget andet. 
• Kl. 12.00: Frokost  
• Kl. 13.00: Nykøbing Mors – besøg på værestedet ’Perlen’ 

o Det andet Mors. Møde med ’Perlens’ leder, Svend Erik Jørgensen, tidl. højskoleforstan-
der 

o Det moderne Mors. Besøg fra byrådet. 
o Arbejdernes Mors. Besøg på Dansk Støberimuseum – industri og arbejderkultur 

• Kl. 15.00 Tid til at se byen 
• Kl. 18.00: Aftensmad 
• Kl. 19.30: Grundtvig rundt - foredrag ved Ove Korsgaard 

o Ove Korsgaard, der er én af vores fremmeste Grundtvig kendere, fortæller om Grundt-
vig og hans enorme indflydelse på det Danmark, vi kender i dag. Dermed åbnes også for 
spørgsmålet, om Grundtvig stadig har noget at sige os danskere i dag. 

Onsdag d. 28. juni: 
• Kl. 08.00: Morgenmad 
• Kl. 09.15: Tur til Det ottekantede Forsamlingshus i Øster Jølby (med en lille afstikker til Hanklit 

på vejen) 
o  Fremvisning af forsamlingshuset bygget i 1876 og fortælling om bevægelserne bag ved 

Jens Riis. Forsamlingshuset er kendt for sin gode akustik, som afprøves med sang (’mor-
gensamling’). 

• Kl. 12.00: Frokost (i forsamlingshuset) 
• Kl. 13.00: Besøg på Hvidbjerggaard med oplæg ved Ove Korsgaard. 

o Hvidbjerggaard er Ove Korsgaards barndomshjem og med afsæt i stedet og bogen Sol-
skin for det sorte muld, fortæller han om egen familie, bønderne og de folkelige bevæ-
gelser. Det er Danmarkshistorie på den spændende måde. Hvidbjerggaard er nu ram-
men om Gaard Bageriet, så der vil også være god servering. 

 
 

• Kl. 18.00: Aftensmad 
• Kl. 19.30: Koncert ved Jacob Moesgaard og Barbara Tholozan og derefter aftenhygge.  

 
Torsdag d. 29. juni: 

• Kl. 08.00: Morgenmad 
• Kl. 09.00: Morgensamling 
• Kl. 09.30: Sandemose - nej tak. Foredrag om Axel Sandemose ved Bent Dupont 



o Bent Dupont har i en årrække været formand for Sandemose Selskabet, og han vil for-
tælle om temaer i Axel Sandemoses forfatterskab og om Axel Sandemoses blandede og 
anstrengte forhold til fødeøen Mors 

• Kl. 12.00: Frokost 
• Kl. 13:00: Fri tid til at slappe af, gå en tur i de smukke omgivelser eller nyde varmtvandsbassi-

net. 
• Kl. 15.30: Eftermiddagste og -kaffe 
• Kl. 18.00: Aftensmad 
• Kl. 19.30: Café-aften og samtaler 

Fredag d. 30. juli: 
• Kl. 08.00: Morgenmad 
• Kl. 09.00: Morgensamling 
• Kl. 09.30: Heldagstur til Thy.  

o Vi skal bl.a. opleve Thy nationalpark ved Lodbjerg Kirke og Lodbjerg fyr og besøge Gy-
rupgaard, hvor Thy Whisky bl.a. bliver fremstillet. Og så er grunden lagt til … 

• Kl. 19.00: … Festmiddag og festaften 
Lørdag d. 1. juli: 

• Kl. 08.00: Morgenmad 
• Kl. 09.00: Morgensamling 
• Kl. 09.30: Farvel og afrejse 

 
Medvirkende: 
Ove Korsgaard er professor emeritus og en markant forsker i nyere dansk identitetshistorie. Han har 
bl.a. skrevet Kampen om Folket og Grundtvig Rundt og er en meget brugt foredragsholder. Hans bog 
Solskin for det sorte muld tager udgangspunkt i hans families historie på Mors, og hvordan den pejler 
vigtige skift i Danmarkshistorien. 
 
Jens Smærup Sørensen er prisbelønnet dansk forfatter, der siden 1971 har udgivet talrige romaner, no-
veller, børnebøger, digtsamlinger m.m. og vil fortælle med afsæt i romanerne Mærkedage og Klinten 
samt fortællingen Jens.  
  
Bent Dupont har i en årrække været formand for Sandemose Selskabet og vil fortælle om Axel Sande-
moses forfatterskab og blandede forhold til sin fødeø Mors 
 
Svend Erik Jørgensen er bestyrelsesmedlem for Højskolen Mors, tidl. forstander og hoteldirektør– da 
han troede han skulle trække sig tilbage, blev han spurgt om han ikke ville være daglig leder af det soci-
ale værested Perlen i Nykøbing.  
 
Lone Hvejsel, præst ved Morsø Frimenighed, Øster Jølby vil fortælle om bevægelserne, kirken og det 
berømte ottekantede forsamlingshus fra 1876 i Øster Jølby. 
 
Torben K. Jensen er kursusleder, tidl. højskolelærer og tidl. lektor i statskundskab og centerleder ved 
Aarhus Universitet og vil bl.a. holde oplæg om danskere, hermeneutik og klimakrise og kikke ind i frem-
tiden på næste generations vilkår. 
 
Nicolai Westmark politolog og højskolelærer på Højskolen Mors 

 
Ret til ændringer i programmet forbeholdes 

 


