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Dagen starter med morgensang. Annette Magnussen spiller til.
Frokost 2 stk. smørrebrød samt 1 stk. ostemad.
Eftermiddagskaffe og kage
Drikkevarer er for egen regning og kan købes i cafeen

6. august 2018 - 10. august 2018
Alle dage - undtagen onsdag
kl. 9.00 - 16.00
onsdag kl. 13.00 - 21.00
Pris 1150,- kr. incl. fortæring

Praktiske oplysninger:
Tilmelding ved personligt fremmøde i receptionen.
Max. deltagerantal 50, først til mølle princippet gælder.
Ved tilmelding betales minimum 400,-kr eller det fulde beløb.
Evt. restbeløb betales senest 1. juni.
Kontaktperson:
Wicki Andersen
wicki@aehae.dk
Mobilnr.: 20465218

Erik Bergmann – Chauffør for Hr. Møller.

Aase og Poul Alex Larsen –
Børnehjem i Kenya

Erik Bergmann har været chauffør for Mæesk Mc-Kinney
Møller og hans hustru Emma, hvor forholdet kulminerer
en novemberaften1999 med en ulykke, som får fatale følger for Erik Bergmann, men som til gengæld måske redder fru Møllers liv.

Aase og Poul Alex fortæller om frivilligt
arbejde på Karatina Children's børnehjem i
Kenya

Jesper Buhl og Hanne Bramsen Buhl

Heidi Bisgaard - Syng dig glad med Gospel!

Jesper Buhl, der har sunget på de store scener verden over, vil give smagsprøver fra sit righoldige repertoire.
Det vil være en blanding af sange og fortælling.
Alt fra Mozart til Tom Jones over Carl Nielsen og Otto Brandenburg. Kryderet med fortællinger fra scenen og møde med berømte personer.

At synge sammen gør glad og fællesskabet styrkes. Gospel
teambuilding handler om at have det sjovt sammen gennem musik og sang. Her tager vi udgangspunkt i det
helt simple, de gamle klassiske gospelnumre, hvor alle kan
være med. Sange, klap, sjov og rytmer giver et smil på læben og masser af glæde og aktivitet i rummet. Sangerinden Heidi Bisgaard vil lede os og synge for på dagen.

Jens P. Sørvin – Besættelsesmuseum Fyn

Jutta Bay – Sange/anekdoter fra højskolesangbogen

Jens P Sørvin formand og medgrundlægger af Besættelsesmuseum Fyn kommer og fortæller om besættelsestiden på Fyn. Han kommer ind på emner som, byggeriet af
lufthavnen i Beldringe, modstandsbevægelsen på Fyn ,
våbennedkastninger og andre spændende emner fra krigens tid, der medbringes sabotage udstyr - deaktiveret
våben - uniformer - aviser og ugeblade fra 40erne.
Det vil være muligt at smage RIchs Erstatningskaffe.

Vi synger sange fra højskolesangbogen, og Jutta knytter små
anekdoter og kommentarer til sangene.
Så syng da Danmark, lad hjertet tale!

Anne Juul Jensen – Caminoen - en rejse for sjæl og
krop.
”At vandre på caminoen er det bedste, jeg nogen sinde har
gjort for mig selv. Det er hårdt ind i mellem, men jeg fik så
meget igen, både mentalt og i samvær med de fantastiske
mennesker, jeg mødte på min vandring.”
Peter Bang – Manden med arret
Peter Bang har taget turen fra omsorgssvigt, vold og
overgreb til velstående pusher og hidsig slagsbror. Det
var dengang, han solgte stoffer, blev skudt på, havde
speedbåd, bil, motorcykel, delte øretæver ud til store
mænd og kunne håndplukke smukke kvinder i byen.
Senere ramte han bunden i svimlede høj fart, ligeglad
med livet.

Marianne Larsen - Sommerskole for piger i Malawi
Formålet med skolen er at styrke pigernes selvværd og
selvtillid, så de i stedet for at blive gravid i en meget tidlig
alder, fortsætter i skolen og får en uddannelse og/eller et
arbejde. Der undervises i mange emner med relevans for
deres hverdagsliv. Lige fra børns rettigheder, gruppepres
fra kammerater, lederskab, førstehjælp, forebyggelse af
smitsomme/seksuelt overførte sygdomme til syning af hygiejnebind.
Kreativ eftermiddag
En kunstnerisk aktivitet:
Kom og prøv noget nyt! Malerkunst på forskellige måder.
Helle Hede og Evelyn Juhl
En udendørs aktivitet:
Alle kan være med, men der vil dog være visse udfordringer
både fysisk og kreativ. Aktiviteten foregår i Ålykkeskoven, så blot deltagerne er udstyret med velegnet fodtøj og lidt godt humør så sørger vi for
resten.
Myhr, Merete Karlsson samt Jette og Bent Thorsager

