
 
  
 

”To højskoledage i Seminariehuset.” 
 
Ribe Bibliotek og Quedens Gårds Musikforening indbyder i 2021hermed til ”To 
højskoledage i Seminariehuset”, Simon Hansensvej 1, Ribe.  
 
Desværre måtte vi aflyse de planlagte dage i januar. Der er nu planlagt to nye 
højskoledage i november. 
 
Højskoledagene ligger fra tirsdag den 16. og onsdag den 17. nov. 2021. 
 
Dagene bliver afholdt i Seminariehusets mødesal, som er en perfekte ramme om 
afholdelsen af sådanne dage. 
 
Højskoledagenes program er blevet til i et samarbejdet med Anette Brøchner fra 
Ribe Bibliotek, Quedens Gårds Musikforening og højskolemanden Niels Ole 
Frederiksen.  
 
Målet med højskoledagene er at styrke den folkelige oplysning med det sociale 
samvær, samt fremme kendskabet til og interessen for Ribe Bibliotek som et aktivt 
folkeoplysende sted, hvor folk kan mødes på tværs af alder og køn.  
 
Derfor er disse højskoledage et tilbud, der gælder alle interesserede i hele Esbjerg 
Kommune. 
 



Man kan ikke købe billet til et enkelt foredrag/arrangement. Det er et pakketilbud, 
hvor man køber alle dagene.  
 
Prisen for begge højskoledagene er kr. 800,- inkl. kaffe/te, frokost, foredrag. 
 
Højskolemanden Niels Ole Frederiksen som er med i tilrettelæggelsen vil også 
forestå afviklingen af de ”To højskoledage i Seminariehuset.”  
 
Der er begrænsede pladser. Du/I kan sikre dig en billet allerede nu til 
højskoledagene ved henvendelse til Quedens Gård.  
 

 
Med venlig hilsen 

 
Ribe Bibliotek 

Quedens Musikforening 
Højskolelærer m.m. Niels Ole Frederiksen 

 
NB: Hvis der ikke melder sig tilstrækkeligt med deltagere til Højskoledagene forbeholder arrangørerne 
sig retten til at aflyse. Alle der har købt billet vil få hele billetprisen refunderet. 

 
Program: 

 
Der står kaffe og te, rundstykker, pålæg, smør, ost og marmelade på bordene 

hver morgen. 
Tirsdag 16. november. 
Kl. 8.30 God morgen med en sang 
Kl. 8. 35 Morgenkaffe/te m.m. 
Kl. 9.00 – 9.30 Morgensang, fortælling m.m. ved Niels Ole Frederiksen 
 
Kl. 9.45 – 11.45 ”Selveste Gyldendal”. I anledning af Forlaget Gyldendal 250 år 
fødselsdag har foredragsholderen skrevet en meget læseværdig bog. Vi har bedt 
Pernille Steensgaard lægge vægten på sit foredrag om den store tid efter krigen.  
Journalist og forfatter Pernille Stensgaard, WeekendAvisen, København 
 
Kl. 12.15 – 13.00 Frokost - smørrebrød.  Øl, vand og vin kan købes. 
 
Kl. 13. 15 ”Lillys Danmarks Historie” På under to timer skal vi have en historisk 
beretning hvor Pia Fris Laneth egen slægt kommer i fokus. Historien handler om 
hendes oldemødre Anna, Karen Marie og Johanne fra 1870'erne og bevæger sig 
herfra op til bedstemødrene Misse og Gudrun, for til sidst at ende med hendes mor 
Lilly og ikke mindst sig selv.  
Forfatter Pia Fris Laneth, København 
 
Kl.15.00 Kaffebord med kage 
Kl. 15.30 Vi slutter dagen af med en fællessang. 
 
Onsdag 17. november 
Kl. 8.30 God morgen med en sang 
Kl. 8.35 Morgenkaffe/te 
Kl. 9.00 – 9.30 Morgensang og fortælling ved Niels Ole Frederiksen 



Kl. 9.45 – 11.45 ”Provinsens fine stemme” En af de absolut vigtigste temaer i 
dansk litteratur knytter sig til fraflytternes erfaringer. Fra 1900 til 2000 vandrede 
tusinder og atter tusinder fra land til by, ligesom livet på landet forvandlede sig 
drastisk for de tilbageblevne. Der er frigørelse i denne ’folkevandring’, men der er 
også omkostninger i forhold til identitet og selvopfattelse.  
Professor Johs. Nørgaard Frandsen, SDU, Odense. 
 
Kl. 12.15 – 13.00 Frokost smørrebrød. Øl, vin og vand kan købes. 
13.15 ”Plusser og minusser i den nye Højskolesangbog” Vi skal en tur rundt i 
den 19. udgave af Højskolesangbogen som udkom i november. Vi skal lære at synge 
en række af de nye sange, men der bliver også plads til nogle af de gamle – sange 
altså. Ellers synes vi ikke, der er noget ved at synge, hvis det kun er nye sange.  
Fhv. højskoleforstander m.m. Jesper Moesbøl, Århus 
 
Kl. 15.00 Kaffebord med og lagkage. 
Kl. 15.30 Afslutning med en sang. 


