
VELKOMMEN TIL 
BISKOPPENS SOMMERHØJSKOLE

8. - 10. JUNI 2023

Højskoleophold er ’in’. Mange har lyst til at fordybe sig i livet på forskellig 
vis, og det bliver der rig mulighed for på denne sommerhøjskole.

Biskoppens Sommerhøjskole giver dig tre dage, hvor vi sammen skal opleve 
livet i dets mange facetter. Der vil være teologiske og folkelige foredrag, vi 
skal synge morgen, middag og aften, vi skal opleve Aalborgs mange sevær-
digheder, og vi skal nyde forskellige koncerter. 

Du kan se det hele i programmet. Tre dage med fællesskab, oplevelser og 
masser af inspiration, og så foregår det hele i Aalborg Stifts kirkelige og 
kulturelle kraftcenter: Folkekirkens Hus. Et skønt hus, der vil danne ramme 
om det hele.

Jeg glæder mig til at se jer til Biskoppens Sommerhøjskole! Thomas Reinholdt Rasmussen
Biskop over Aalborg Stift



KURSUSPROGRAM

TORSDAG 8. JUNI

09.00 - 10.00
Anette Kjær:
Morgensang med tanker ved dagens begyndelse

10.00 - 12.00
Thomas Reinholdt Rasmussen
’Tro - Håb - Kærlighed'

Hvad er kernen i kristendommen og hvordan erfares 
dette i en moderne verden?

12.00 - 12.30
Frokost

13.00 - 14.30
Flemming Møller Mortensen
Rundvisning i Aalborg Kloster 

14.30 - 15.00
Pause med kaffe & kage

15.00 - 17.00
Henrik Wigh-Poulsen
’Ordet, friheden og folkekirken’

Hvad er det, der sker lige nu i forholdet mellem stat 
og kirke – og hvorfor?

17.00 - 18.00
Frode Muldkjær
Aftensang med tanker ved dagens slutning

18.30 - 20.00
Fællesspisning

20.00 - 21.30
Anne Lise-Schou & Bitten Holmsgaard
Arkitekturvandring på havnefronten i Aalborg

Torsdag den 8. juni
13.00 - 14.30:

Flemming Møller 
Mortensen

Rundvisning i 
Aalborg Kloster

Torsdag den 8. juni
09.00 - 10.00
Anette Kjær
Morgensang

Torsdag den 8. juni
17.00 - 18.00

Frode Muldkjær
Aftensang

Torsdag den 8. juni
10.00 - 12.00

Thomas Reinholdt
Rasmussen

’Håb og handling i en 
kriseramt verden 1’

Torsdag den 8. juni
15.00 - 17.00

Henrik Wigh-Poulsen

’Ordet, friheden og
folkekirken’



FREDAG 9. JUNI

09.00 - 10.00
Anette Kjær:
Morgensang med tanker ved dagens begyndelse

10.00 - 12.00
David Bugge
’Fortællingens force’

Foredraget kommer ind på eksistentielle temaer som 
død, kærlighed, trøst og livsmod

12.00 - 12.30
Frokost

13.00 - 14.30
Lasse Andersson
Rundvisning på Kunsten

14.30 - 15.00
Pause med kaffe & kage

15.00 - 17.00
Bjarke Mogensen
Koncert med verdensstjerne på accordeon

Musik af bl.a. Astor Piazzolla og Bent Sørensen 
tilsat anekdoter om værkerne

17.00 - 18.00
Frode Mulkdkjær
Aftensang med tanker ved dagens slutning

18.30 - 20.00
Fællesspisning

20.00 - 21.30
Anne-Lise Schou & Bitten Holmsgaard
Kunstvandring - street art og gavlmalerier i Aalborgs 
byrum

Fredag den 9.. juni
13.00 - 14.30:

Lasse Andersson

Rundvisning på  
Kunsten i Aalborg

Fredag den 9. juni
09.00 - 10.00
Anette Kjær
Morgensang

Fredag den 9. juni
17.00 - 18.00

Frode Muldkjær
Aftensang

Fredag den 9. juni
10.00 - 12.00

David Bugge

’Fortællingens force’

KURSUSPROGRAM

Fredag den 9. juni
15.00 - 17.00

Bjarke Mogensen

Koncert



LØRDAG 10. JUNI

09.00.00 - 11.00
Anette Kjær:
Morgensang med tanker ved dagens begyndelse

10.00 - 12.00
Kathrine Lilleør
’H.C.Andersen’

Hjertedigter Andersen. Genfortællinger og fortolk-
ninger af H.C. Andersens største eventyr

12.00 - 12.30
Frokost

13.00 - 14.30
Mogens Dalsgaard
Koncert med international pianist

Musik af bl.a. Grieg og Chopin tilsat anekdoter om 
værkerne. 

14.30 - 15.00
Pause med kaffe & kage

15.00 - 17.00
Michael Bach Henriksen & Bjørg Tulinius
’Håb og handling i en kriseramt verden’

Hvor finder vi håb i en tid,med kriser?

17.00 - 18.00
Thomas Reinholdt Rasmussen
Gudstjeneste i Budolfi Kirke

18.30 - 22.00
Afsluttende festmiddag 

Lørdag den 10. juni
09.00 - 10.00

Anette Kjær

Morgensang

Lørdag den 10. juni
10.00 - 12.00

Kathrine Lilleør

’H.C. Andersen’

KURSUSPROGRAM

Lørdag den 10. juni
15.00 - 17.00

Bjørg Tulinius &
Michael Bach 

Henriksen

’Håb og handling i en 
kriseramt verden’

Lørdag den 10. juni
13.00 - 14.30

Mogens Dalsgaard

Koncertforedrag



MEDVIRKENDE

Thomas Reinholdt Rasmussen

- er biskop over Aalborg Stift. Tidligere bl.a. sogne-
præst ved Sct. Catharinæ Kirke i Hjørring og 
siden provst i Hjørring Søndre Provsti. Han har bl.a. 
andet udgivet bogen ’Til de fattige’ (med Niels Hel-
ledie), ’Og det skete’ (en lille troslære), samt efter-
skrift til Jakob Knudsens dobbeltroman ’Angst’ og 
’Mod’ (med Bo Hakon Jørgensen, Det danske Sprog- 
og Litteraturselskab).
 
Født 29. februar 1972 
 
Uddannelse: Cand.theol. fra Københavns Universitet 
1999. Uddannelse til værnspræst (Søværnet) 2002-
2004. Provsteuddannelsen 2015-2018.



Michael Bach Henriksen

- er kulturredaktør på Kristeligt Dagblad. Han har 
undervist på Engelsk Institut på Aarhus Universitet 
fra 2000-2004 og forfattet bøgerne ’USA i det 20. 
århundrede’ (2002), ’Historier om Amerika - aktu-
elle strømninger i USA’s litteratur’ (red.)  (2010) og 
’Vide Verden: Jerusalem’ (red.) (2014).

Født 29. januar 1974

Uddannelse: cand.mag. i litteraturhistorie og ameri-
kanske studier (Aarhus Universitet, 2000).

Bjørg Tulinius

- er journalist ved Kristeligt Dagblad siden 2015,
tilknyttet Liv&Sjæl-redaktionen med base på avisens
kontor i Aarhus. Hun har tidligere været ansat ved 
DR som vært og ankerkvinde på P1-programmet 
’Eksistens’ og senere redaktør for trosstoffet i DR. 
Hun har desuden tidligere været mediechef ved Aar-
hus Universitet i fem år.

Født 16. oktober 1964

Uddannelse: Exam.art i filosofi (Aarhus Universitet), 
journalist (Danmarks Journalisthøjskole, 1992).

MEDVIRKENDE



David Bugge

- er lektor i Teologi på Aarhus Universitet, hvor han 
bl.a. arbejder med kristendom og litteratur. Han er 
blevet kaldt sin generations største arvtager efter 
Løgstrup og en brobygger, når det gælder at forene 
litteratur og teologi. 

Født 22. december 1971

Uddannelse: Cand.theol. og ph.d. fra Aarhus Univer-
sitet.

MEDVIRKENDE



MEDVIRKENDE

Kathrine Lilleør

- er sognepræst, debattør, forfatter og foredrags-
holder. Kathrine Lilleør er en af landets mest aktive 
debattører og meningsdannere. Hun er sognepræst i 
Sankt Pauls Sogn i København.

Født 26. august 1964

Uddannelse: Cand.theol., ph.d.

Flemming Møller Mortensen

- har siden november 2007 været valgt til Folketinget 
for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds.
Blev i novnovember 2020 - af statsminister 
Mette Frederiksen - udnævnt til udviklingsminister 
og minister for nordisk samarbejde og fungerede 
som sådan frem til december 2022. Fungerer nu igen 
som sundhedsordfører og formand for udvalget vedr. 
Etisk Råd. Han har siden maj 2018 været Klosterfor-
stander i Aalborg Kloster.

Født 3. juli 1963 

Uddannelse: Sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i 
Aalborg 1988 og anæstesisygeplejerske i 1996. 
Tillige salgs- og marketingsuddannelse i medicinal-
industrien.



Lasse Andersson

- er 50 år og har siden 2020 været direktør for kunst-
museet Kunsten og har tillige siden 2015 ledet Utzon 
Center. Han var indtil 2015 lektor og afdelingsleder 
på Aalborg Universitet og har som iværksætter dre-
vet LasseVegas Kontoret samt Nulkommafem og var 
en af grundlæggerne af kulturhuset Platform4 2008-
2012. Han modtog i 2017 Packness Prisen og som 
den første modtog han i 2018 Arkitekturens Dristig-
hedspris fra Statens Kunstfond for sit arbejde med at 
formidle dansk arkitektur.
 
Født: 27. januar 1973
 
Uddannelse: Lasse Andersson er arkitekt fra Arki-
tektskolen Århus fra 2003, som senere er suppleret 
med en ph.d. i kulturplanlægning i 2009.

Anne-Lise Schou

- har beskæftiget sig med kulturhistorie og kunst
og skabt netværk. Drivkraften i arbejdet har altid 
været en interesse for historie og kunst og engage-
ment i at levendegøre historien og vise de mange fine 

MEDVIRKENDE



eksempler på kunst og arkitektur.

Uddannelse: Cand.mag., ph.d. i historie og kunsthi-
storie.

Anette Kjær

- har siden 1994 haft en omfattende foredragsvirk-
somhed med foredrag/sangaftenerover hele landet. 
Mange års studier og research er hjertet i de fortæl-
linger, der væver foredragenes fællessange sammen 
til en farverig helhed. Anette Kjær har udgivet flere 
bøger, senest en bog om nogle af sangene fra Høj-
skolesangbogen.

Født: 1966
 
Uddannelse. Uddannet sanger fra Det Jyske
Musikkonservatorium i 1992. Organisteksamen fra 
Vestervig Kirkemusikskole 1995. Har læst idéhisto-
rie ved Aarhus Universitet.

MEDVIRKENDE



MEDVIRKENDE

Frode Muldkjær

- var i omkring 30 år ansat i Danmarks Radio i Aal-
borg og er især kendt for børneradioprogrammerne 
’Syvti’ og ’Søndagskvisten’. Han har modtaget en 
række priser, bl.a. Kryger-Prisen, Peter Sabroe-Pri-
sen, og Børnenes Pris. I 1970’erne var han initia-
tivtager til oprettelse af Børns Vilkår, hvor han i en 
årrække var formand. Medskaber af Børnetelefonen 
i 1980’erne og den første formand for regeringens 
Børneråd i 1990’erne. I 2015 modtog han Grundt-
vig-Prisen for sin udbredelse af Grundtvigs idéer og 
højskolesang.

Henrik Wigh-Poulsen

- er biskop over Aarhus stift. Han har skrevet i Kri-
steligt Dagblad siden 1995, først som tv-anmelder, 
siden som klummeskribent og aktuelt i fredagens 
Eksistens. Han har været sognepræst, tekstforfatter, 
højskolelærer, redaktør af Dansk Kirketidende, leder 
af Grundtvig-Akademiet, domprovst i Odense og nu 
kgl. konfessionarius. 

Født 27. april 1959

Uddannelse: Cand.theol., ph.d. fra Aarhus Universi-
tet.



MEDVIRKENDE

Bjarke Mogensen

- debuterede i en tv-udsendelse på ZDF som solist 
med München Symfonikerne. Han har markeret sig 
som én af de mest efterspurgte og alsidige musike-
re på den klassiske musikscene i Danmark. Mange 
husker nok Bjarke Mogensen som vinder af DR’s 
klassiske musikkonkurrence ’Spil for livet’, hvor han 
overraskede både seere og jury med sit usædvanlige 
instrument (accordeon) og musikerskab. Hans unik-
ke beherskelse af instrumentet har bragt ham rundt i 
hele verden.

Mogens Dalsgaard

- er uddannet på musikkonservatorierne i Aalborg og 
København. Han debuterede under stor opmærksom-
hed i København i 1964, men havde da allerede som 
17-årig optrådt i Griegs og Mendelssohns klaverkon-



MEDVIRKENDE

certer som solist med Aalborg Symfoniorkester, samt 
i Danmarks Radio.

Blandt pianister er han én af Danmarks flittigste 
optrædende i radio og tv i Europa, Rusland og USA. 
Han har modtaget en række hædersbevisninger.

Bitten Holmsgaard

- har mere end 20 års erfaring med mundtlig formid-
ling.   

De seneste 18 år har hun arbejdet professionelt med 
historiefortælling, blandt andet som rejseleder for 
danske gæster i Italien, Indien og Portugal, som 
foredragsholder og som lokalguide i Danmark. Hun 
er blandt andet krydstogtsguide i Aalborg, medlem 
af Aalborg Guideforening og arrangerer selv guidede 
vandreture i Jammerbugten. 
Hun møder altid sine gæster med masser af energi, 
nærvær og inddragelse.  

Uddannelse: Journalist fra Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole i Aarhus.



Anette Kjær indleder dagen med sange fra Højsko-
lesangbogen. Højskolesangbogens sange fortæller 
om menneskelivet midt imellem skabelse og tilintet-
gørelse. De skærper sanser og sprog, rækker os tan-
ker og trøst, anviser retning og fokus og tager livtag 
med de store eksistentielle spørgsmål.
Sangene løfter os fra det selvransagende ud i det 
fælles liv med hinanden og rækker os forståelsen af, 
at vi er en del af en fælles fortælling og underlagt 
fællesmenneskelige grundvilkår.
Hver eneste sang, hvad enten den er lys eller alvors-
fuld, er en stille insisteren på livets rigdom, styrke og 
glæde. Fællessang og fortælling med udblik til bl.a. 
K. E. Løgstrups og Hannah Arendts eksistenstænk-
ning.

Efter morgensang holder biskop Thomas Reinholdt 
Rasmussen foredraget ’Tro - Håb - Kærlighed’. 
Hvad er kernen i kristendommen, og hvordan erfares 
dette i en moderne verden?
Efter en god frokost skal vi på besøg i Aalborg 
Kloster, hvor klosterforstander Flemming Møller 
Mortensen viser rundt. Klostret kom i 2019 med i 
Michelins rejseguide.
”Vi er både stolte og glade over den anerkendelse, 
der ligger i, at Helligaandsklosteret (Aalborg Klo-
ster) er med i Michelins rejseguide. Det understreger 
den kulturhistoriske værdi og betydning, som netop 
dette kloster igennem mange år har haft for hele 
Nordjylland og samfundsudviklingen omkring os. 
Det glæder vi os til at vise deltagerne som en del 
af Biskoppens sommerhøjskole, nemlig både vores 
smukke kloster og nye tiltag, heriblandt vores nye 
museum, som kan medvirke til endnu en væsentlig 
formidling af alt, hvad der er foregået i Helligaands-
klosteret de seneste 600 år,” siger Flemming Møller 
Mortensen.

Efter kaffen sætter vi os til rette i den dejlige Aal-
borgsal i Folkekirkens Hus, hvor biskop i Aarhus 
Stift, Henrik Wigh-Poulsen, vil holde et foredrag 
med titlen ’Ordet, friheden og folkekirken’. Hvad er 
det, der sker lige nu i forholdet mellem stat og kirke 
- og hvorfor?

Efter foredraget er der aftensang med Frode 
Muldkjær. Han modtog N.F.S. Grundtvigs Pris i 
2016, overrakt i den grundtvigske højborg Vartov 
i København, for sin enestående måde at gøre det 
grundtvigske gældende på i Nordjylland, dels gen-
nem sin garagehøjskole, dels gennem sit arbejde for 
maratonsangen, som han flere gange har præsenteret 
i bl.a. Folkekirkens Hus i Aalborg.
Frode Muldkjær har med enkle midler skabt en 
samtale, hvor man bliver klogere på, hvad hinanden 
tænker, og hvordan der er tid til det. Netop tiden til at 
tænke og lytte har været en rød tråd igennem Frode 
Muldkjærs engagement, først som højskolelærer på 
Try Højskole i Vendsyssel, der som den første i lan-
det satte medier og journalistik på skemaet, og siden 
som radiovært ved Danmarks Radio på en række 
programmer for børn.

Efter aftensmaden skal vi med Anne-Lise Schou 
på arkitekturvandring langs havnefronten i Aalborg. 
Aalborg havnefront er de senere år forvandlet fra et 
dunkelt industrikvarter til et område med arkitektur i 
verdensklasse.
Gåturen fører igennem rekreative byrum, havneba-
det og Jomfru Ane Parken, videre igennem Henning 
Larsen Architects Create City Campus, som dagligt 
rummer 1.500 studerende og 140 forskere.
På toppen af Aalborg i Boligforeningen Himmer-
lands ungdomsboliger skal vi opleve en fantastisk 
udsigt over Limfjorden og Aalborg by, samt et vue 
over hele havneområdet, som fortsat er under udvik-
ling.
Turen bringer jer videre til Musikkens Hus, tegnet af 
arkitektfirmaet COOP HIMMELB(L)AU, og dernæst 
til Nordkraft, byens tidligere elkraftværk, som i dag 
er omdannet til ét af byens store fritids- og kulturhu-
se

TORSDAG 8. JUNI



Anette Kjær indleder dagen med sange fra Højsko-
lesangbogen ligesom i går. 

Efter morgensang skal vi høre foredraget ’Fortællin-
gens force’ ved teolog David Bugge. 
Hvad vil det sige, at menneskelivet er en historie? 
Hvem fortæller i sidste instans vores historie, og 
hvordan kan opdigtede historier påvirke vores liv? 
Med eksempler fra litteraturen, filosofien og filmens 
verden reflekterer David Bugge over fortællingens 
styrker (og svagheder) med hovedfokus på løgnens 
og sandhedens forbandelser og velsignelser. 
Foredraget kommer bl.a. omkring Karen Blixen, 
K.E. Løgstrup, Astrid Lindgren, Lars von Trier og 
Karl Ove Knausgård og ind på eksistentielle temaer 
såsom død, kærlighed, trøst og livsmod.
Efter en dejlig frokost skal vi på besøg på Kunsten i 
Aalborg, hvor museumsdirektør Lasse Andersson 

vil vise os rundt. 
De store kunstoplevelser begynder allerede, inden 
du træder ind på Kunsten. Den hvide marmorbyg-
ning fra 1972 er ikonisk for Aalborg og tegnet af den 
verdensberømte finske arkitekt Alvar Aalto, assisteret 
af Elissa Aalto og Jean-Jacques Baruël. Alvar Aalto 
var blandt andet kendt for at bruge lyset aktivt i sine 
rum, særligt ved hjælp af indirekte lysindfald. 
Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg er et mo-
derne kunstmuseum - og et oplevelseshus, hvor alle 
kan finde ny inspiration, og hvor hele familien kan 
gå på opdagelse i kunst og kreativitet. 
På Kunsten kan du opleve dansk og international 
kunst fra 1900-tallet og frem til i dag.

Efter kaffen sætter vi os til rette i Aalborgsalen i 
Folkekirkens Hus til koncert med verdensstjernen 
Bjarke Mogensen, som spiller på accordeon.
Han har, siden han i en ung alder debuterede i en 
tv-udsendelse på ZDF som solist med München 
Symfonikerne, markeret sig som én af de mest efter-
spurgte og alsidige musikere på den klassiske musik-
scene i Danmark. Mange husker nok Bjarke Mogen-
sen som vinder af DR’s klassiske musikkonkurrence 
’Spil for livet’, hvor han overraskede både seere og 
jury med sit usædvanlige instrument og musikerskab. 
Hans unikke beherskelse af instrumentet har siden 
bragt ham rundt i hele verden, hvor han har gæstet 
koncerthuse som Concertgebouw i Holland, Carne-
gie Hall i New York og Barbican Hall i London. 
Bjarke Mogensens repertoire spænder vidt, fra egne 
kompositioner til arrangementer af klassiske værker 
over folkemusik og til helt nykomponerede værker 
for accordeon. 

Efter foredraget er der aftensang med Frode 
Muldkjær ligesom i går.

Aftenen tilbringes i selskab med Anne-Lise Schou, 
der tager os med på kunstvandring i Aalborg for at 
kigge på streetart. Aalborg er efterhånden kendt som 
en streetart-by med mange fantastiske galvmalerier i 
byens rum. Det er bl. a. Kirk Galleri, som siden 2014 
har været i gang med projektet ’Out in the Open’, 
hvor en række store gavlmalerier skabes af højt pro-
filerede internationale streetart-kunstnere.

FREDAG 9. JUNI



Anette Kjær indleder dagen med sange fra Højsko-
lesangbogen ligesom de foregående morgener.

Efter morgensang skal vi høre Kathrine Lilleør 
fortælle om H.C. Andersen.
Lige fra hun var tre år, har sognepræst Kathrine Lil-
leør haft et nært forhold til H.C. Andersen. ”Jeg har 
kendt ham og hans særlige sprogtone fra første færd. 
Jeg er et før-p-pillen-barn. Mine forældre fik mig, da 
de var meget unge, så jeg var en del hos mine mor-
forældre, som læste højt for mig. Jeg ville altid gerne 
have læst ’Svinedrengen’ og ’Nattergalen’, og det 
gjorde min morfar så,” fortæller Kathrine Lilleør.

Efter frokost skal vi opleve koncert med den kendte 
danske koncertpianist Mogens Dalsgaard.
Koncerten vil bestå af et bredt udvalg af klaver-re-
pertoirets smukkeste værker af bl.a. Grieg og Cho-
pin. 
Blandt pianister er Mogens Dalsgaard én af Dan-
marks flittigste med jævnlige optrædener i radio og 
tv i både Europa, Rusland og USA. 
Mogens Dalsgaard har modtaget en række hæders-
bevisninger: De Københavnske Musikanmelderes 

Kunstnerpris, Gladsaxe Musikpris og er desuden 
prisvinder i Den Nordiske Pianistkonkurrence.

Efter kaffe & kage skal vi høre foredrag af Michael 
Bach Henriksen & Bjørg Tulinius under overskrif-
ten ’Håb og handling i en kriseramt verden’, som er 
titlen på deres bog fra 2022. 
I en tid, hvor mange klager over for meget ’jeg’ i 
samfundet, vælger de to forfattere bevidst et ’vi’, 
netop igennem dialoger i bogen. De skaber møder. 
Tulinius har haft ansvaret for rækken af internationa-
le tænkere i bogen, mens Bach Henriksen har inter-
viewet skønlitterære forfattere. 
Begge leder os behageligt ind i disse møder, som 
åbner for deres værker og bringer det frem til aktuel-
le emner.

Efter foredraget går vi til gudstjeneste i Aalborg 
Domkirke, Budolfi Kirke, ved biskop Thomas Rein-
holdt Rasmussen.

Biskoppens Sommerhøjskole afsluttes med en flot 
festmiddag i Folkekirkens Hus.

LØRDAG 10. JUNI



PRIS MED HOTEL

4.695 kr.
I delt dobbeltværelse/enkelværelse

Tillæg ved enkeltværelse: 825 kr.

PRISEN INKLUDERER

• 3 overnatninger i dobbelt- eller enkeltværelse
• 3 x morgenmad på hotellet
• 3 x frokost
• 3 x eftermiddagskaffe med kage
• 3 x aftensmad - inklusive festmiddag
• Vand og kaffe ad libitum
• Øl, sodavand og vin kan tilkøbes

MORGEN & AFTENSANG

• Anette Kjær
• Frode Muldkjær

FOREDRAG

• Thomas Reinholdt Rasmussen
• Michael Bach Henriksen
• Bjørg Tulinius
• David Bugge
• Henrik Wigh-Poulsen
• Kathrine Lilleør

KONCERTER

• Bjarke Mogensen, accordeon
• Mogens Dalsgaard, flygel

RUNDVISNINGER

• Flemming Møller Mortensen
• Lasse Andersson
• Anne-Lise Schou
• Bitten Holmsgaard

ANDRE OPLEVELSER

• Arkitekturvandring på havnefronten i Aalborg
• Kunstvandring - street-art i Aalborg
• Gudstjeneste i Budolfi Kirke

PRIS UDEN HOTEL

3.595 kr. 

 
PRISEN INKLUDERER

• 3 x frokost
• 3 x eftermiddagskaffe med kage
• 3 x aftensmad - inklusive festmiddag
• Vand og kaffe ad libitum
• Øl, sodavand og vin kan tilkøbes

MORGEN & AFTENSANG

• Anette Kjær
• Frode Muldkjær

FOREDRAG

• Thomas Reinholdt Rasmussen
• Michael Bach Henriksen
• Bjørg Tulinius
• David Bugge
• Henrik Wigh-Poulsen
• Kathrine Lilleør

KONCERTER

• Bjarke Mogensen, accordeon
• Mogens Dalsgaard, flygel

RUNDVISNINGER

• Flemming Møller Mortensen
• Lasse Andersson
• Anne-Lise Schou
• Bitten Holmsgaard

ANDRE OPLEVELSER

• Arkitekturvandring på havnefronten i Aalborg
• Kunstvandring - street art i Aalborg
• Gudstjeneste i Budolfi Kirke



Kursusperioder og priser
Kurset foregår over 3 dage: 

Torsdag den 8. juni, fredag den 9. juni og lørdag den 10 juni 2023

3 dages højskolekursus med 3 overnatninger i

Dobbeltværelse: 4.695 kr.
Enkeltværelse: tillæg på 825 kr.

Pris uden hotel: 3.595 kr.

Milling Hotel Gestus
Vesterbro 36 - 38
9000 Aalborg
Tlf.: 98 12 69 33 / www.millinghotels.dk 

Alle værelser har eget toilet og bad. Deltager du sammen med andre kursister og ønsker 
værelse sammen med eller ved siden af, skal dette oplyses ved tilmelding til 
annamarie@folkekirkenshus.dk



Tilmelding og betaling
Tilmelding sker på www.folkekirkenshus.dk eller på telefon 9812 1313 eller på mail til: 
annamarie@folkekirkenshus.dk 

Tilmeldingsbevis modtages på mail eller på sms (telefon), når opholdet er betalt

Hvis du vælger at aflyse - mindst 4 uger før kursets start - refunderes hele kursusgebyret. 
Ved afbud senere end 4 uger før kursets start mister du det samlede indbetalte kursusge-
byr.

Har du diabetes eller allergier ifht. mad, beder vi om, at du meddeler, hvad du evt. ikke 
kan spise. 

Har du spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Folkekirkens Hus på 
annamaraie@folkekirkenshus eller på telefon 9812 1313.

Højskolen gennemføres kun ved 60 - eller flere - tilmeldte. 



www.millinghotel.dk



www.millinghotel.dk



 


