
S O M M E R K U R S U S

 Danmark og 
danskerne 

En uge på højskole i 
Nordsjælland 



Med udgangspunkt i Nordsjælland dykker vi i dette kursus ned i 
historien om Danmark og danskerne. Hvad er det vi er rundet af, 
og hvad er det, vi har til fælles?

Vi skal i løbet af ugen bl.a. besøge Roskilde Domkirke, Vikinge-
skibsmuseet og sejle i nationalparken Skjoldungernes Land. Vi 
besøger Frederiksborg Slot og barokhave, Grib skov og Kongernes 
Nordsjælland. Vi skal på Bakken, hvor vi skal besøge Korsbæk, 
spise middag på Postgården og endeligt slutte med at se Cirkus-
revyen 2018. Og vi har inviteret spændende foredragsholdere til at 
fortælle, trække linier op til i dag og debattere med os.

Kurset er et seniorkursus arrangeret i samarbejde med Danske 
Senioragronomer. Det er forsøgt arrangeret, så alle kan deltage. 
Men der vil dog være nogle trapper og et besøg i Grib skov, hvor 
man skal være godt gående for at kunne deltage fuldt ud.

NB!: Det skal bemærkes, at der på dette kursus er et tillæg på 
750 kr.. Tillægget er for billet til Cirkusrevyen 2018 og middag på 
Postgården i Korsbæk på Bakken.

Kursusleder: Forstander Jakob Mejlhede Nielsen
 
 

KURSUSBESKRIVELSE



KORSBÆK PÅ BAKKEN OG CIRKUSREVYEN

FREDERIKSBORG SLOT

PÅ KURSET SKAL VI BL.A. SE...

VIKINGESKIBSMUSEET OG SAGAFJORD



OG VI SKAL MØDE BL.A....
JOURNALIST LOTTE MEJLHEDE

TIDL.PET-CHEF HANS JØRGEN BONNICHSEN

DUOEN AGGERBÆK/JEPSEN



HISTORIKER JES FABRICIUS MØLLER 

HISTORIKER UFFE ØSTERGAARD

BIOLOG OG JOURNALIST FLEMMING RUNE



Søndag 17. juni
15.00-17.00 Ankomst og indkvartering, kaffe & kage
17.15 Velkomst v. højskoleforstander Jakob Mejlhede Nielsen. Mulighed for 
rundvisning
18.00 Aftensmad
19.30 ”Om Grundtvig og folket” v. højskolelærer dr.phil Ole Vind

Mandag 18. juni
09.00 ”Om brygger Jakobsen og Frederiksborg Slot” v. Ole Vind
11.30 Om Slotsparken og eftermiddagen
13.30 Guidet rundtur på Frederiksborg slot (i grupper)
15.00 Kaffe & kage på Cafe Havehuset i Slotsparken
15.45 Vælg mellem:
1) Gåtur om slotssøen, Hillerød Torv og Posen
2) Guidet tur i Barokhaven
3) Besøg Hillerød på egen hånd
4) Sejltur på Slotssøen med M/F Frederiksborg (kan ikke reserveres)
5) Tilbage til højskolen
19.30 Sangaften v. Jakob Mejlhede Nielsen og højskolelærer Mette Heister

Tirsdag 19. juni
09.00 ”Folk og identitet” v. historiker Uffe Østergaard
14.00 Kaffe og kage
14.30 Ekskursion: besøg i parken på Rungstedlund ad kystvejen til Bakken
17.30-19.15 3 retters middag på Postgården i Korsbæk på Bakken 
20.00 Velkomstdrink og Cirkusrevyen
22.00 Busafgang til Grundtvigs Højskole

Onsdag 20. juni
09.00 ”Om Kongernes Nordsjælland – konger, bønder og kulturhistorie” v. 
biolog Flemming Rune, forfatter til to-bindsværk om Grib skov.
14.00 Kaffe og kage
14.30-16.30 Ekskursion til Grib skov m. Flemming Rune
19.30-21.00 Politisk debat: Marianne Jelved og Pia Kjærsgaard: ”Hvordan 
kommer vi til at tale med hinanden?”

PROGRAM



Torsdag 21. juni
09.00 ”De danske konger og dronninger” v. historiker Jes Fabricius 
Møller
10.30 Studietur til Roskilde og Roskilde Fjord (med madpakke)
11.15 Rundvisning i Roskilde Domkirke
12.30 Sejltur på Roskilde Fjord i nationalparken Skjoldungernes Land 
på M/S Sagafjord
14.30 Vikingeskibsmuseet (Film, udstilling, bådebygning)
16.00 Afgang mod Grundtvigs Højskole
20.00 Koncert: Aggerbæk/Jepsen (Beatles & Ballader)

Fredag 22. juni
09.00 ”Hvordan sikrer vi os mod terror uden at afskaffe friheden” v. 
tidl. PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen
14.00-15.30 ”Om dækningen af Europa i Danmark” v. TV-2’s Europa-
korrespondent Lotte Mejlhede (forbehold for arbejdsbetinget afbud)
17.30 Baren åbner
17.45 Velkomstdrink på terrassen
18.00 Festmiddag m. sang og mulighed for kortere indslag
Efterfølgende mulighed for dans
Kaffe m. chokolade
Ca. 22.30 Natmad

Lørdag 23. juni
08.00-10.00 Morgenmad og afrejse

Faste tider:
07.30-08.30 Morgenmad 
08.45 Morgensamling
ca. 10.00 Formiddagskaffe m. frugt
12.15-13.00 Frokost
ca. 14.00 Eftermiddagskaffe m. kage
18.00-19.00 Aftensmad
21.00 Aftenkaffe, sang og aftenbar



FREDERIKSVÆRKSGADE 147, 3400 HILLERØD
GRUNDTVIGS.DK

M: INFO@GRUNDTVIGS.DK  
T: 4826 8700

PRAKTISK INFO

Pris pr.person:
Ekstern kursist (uden overnatning) 4.250 kr. 
Dobbeltværelse med håndvask (bad og toilet på gangen) 5.000 kr. 
Dobbeltværelse med eget bad/toilet 5.600 kr.
Enkeltværelse med håndvask (bad og toilet på gangen) 6.125 kr. 
Enkeltværelse med eget bad/toilet 6.725 kr.
Afbestillingsforsikring 100 kr. 

Prisen er en totalpris, som inkluderer fuld kost og logi, sengetøj og lin-
ned, håndklæde, slutrengøring, foredrag og de i programmet nævnte 
udflugter med evt. entré. (Bemærk, prisen er inklusiv et særtillæg på 
750 kroner for middag på Postgården og Cirkusrevy-billetter.)

Tilmelding og framelding
Tilmeld dig på www.grundtvigs.dk eller på 48268700. Når du har til-
meldt dig, sender vi dig en mail eller brev med betalingsoplysninger.
Inden 8 dage betales kursusgebyr på 500 kr. (ikke refunderbare). Rest-
beløbet betales senest en måned før kursusstart. Vi sender ikke bekræf-
telse på betaling, men tager kontakt, hvis betalingen udebliver. Delta-
gerlister vil ligge klar ved indkvarteringsbordet og fremsendes ikke til 
deltagerne.  

Ved framelding frem til en måned før kursusstart refunderes kursusbe-
løbet, dog fratrukket kursusgebyret. Ved senere framelding refunderes 
intet, med mindre man har benyttet sig af én af de følgende mulighe-
der, så man:
1) selv har en forsikring, som dækker
2) betaler 100 kr. ekstra i afbestillingsgebyr samtidigt med betaling af 
kursusgebyret (d.v.s. i alt 600 kr.). Så får man kursusbeløbet (fratrukket 
de 600 kr.retur ved framelding helt op til kursusstart – uanset årsag.
3) tegner en afbestillingsforsikring hos Europæiske Rejseforsikring. Det 
er en betingelse, at forsikringen er tegnet, FØR man betaler noget til 
højskolen. 


