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Cykeldrengene Emil og Nicklas fra Sdr. Åby, der vandt 5. år-
gang af ”Alene i vildmarken”, kommer og fortæller om deres ople-
velser. Det handler ikke kun om at overleve - men at LEVE. Vi 
lever på livets solskinsside.  

Andre steder i verden er livet ren overlevelse. En stor oplevelse 
af livsmod og livsglæde fortalt af Cykeldrengene. 

Cykeldrengene - kendt fra ”Alene i vildmarken”  

Violinist og musikformidler Hanne Askov tager os, sin violin og 
højskolesangbogen i hånden på en musikalsk rundtur ad melodier-
nes vej ind i den blå bog. Hvad er det, der gør nogle sange mere 
langtidsholdbare end andre? Det gør den gode melodi.  

Et digt bliver først til en sang, når den bliver sunget. Og en sang 
bliver først til en fællessang, når den bliver sunget sammen med 
andre! 

Sangforedrag og fællessang med Hanne Askov 

Gadens Stemmer er en socialøkonomisk virksomhed, der ansætter mennesker, som ikke 
normalt kan rummes på arbejdsmarkedet. Det er personer, der enten har haft eller stadig 
har haft sexsalg, hjemløshed, stofbrug, omsorgssvigt eller overgreb tæt inde på livet. 
Kom og hør  

Jesper Bruun-Givskud og Henrik Jürgensens historier fra det barske liv på gaden. 

Gadens Stemmer - det barske liv på gaden  

Spørgsmålet er relevant, fordi kongehuset på mange måder re-
præsenterer en anden tid. Guldkareter og kandelaber er ikke 
umiddelbart forenelige med en demokratisk velfærdsstat. Allige-
vel bakker tre ud af fire danskere op om kongehuset.  

Nikolaj Schütze undersøger i dette foredrag, hvordan kongehu-
set har manifesteret sin magt, og hvordan det har udviklet sig og 
tilpasset sig forskellige tider.  

Hvorfor har vi stadigvæk et kongehus? 



Kurt Leth vil fortælle historier om nogle af de mennesker, han 
har mødt og lavet tv-udsendelser med på sin journalistiske vej: 
Anders og Julius, Luftkaptajn Stefan Rasmussen, Lis Sørensen, 
Ole Olsen, Mogens Amdi Pedersen, Finn Nørbygaard, Cassius 
Clay, Jacob Haugaard og en masse andre. Kurt drager et væld af 
pudsige oplevelser frem fra sit 50-årige virke som journalist. 

Kaffe med Kurt 

Et foredrag af Sara Smed om Nordens bedst bevarede Fattig-
gård i Svendborg, om socialpolitik og om Fattiggårdens skæbner. 
Hør om stedets første Fattiginspektør Kaptajn Hallas, om 
"Fattiggårdens Skræk" Peter Jørgensen, om Alma der boede bag 
murene i 45 år, og om hvorfor Marie blev afleveret af politiet en 
vinterdag, da hun blot var 11 år. 

Historier vi aldrig glemmer! 

Rasmus Lyberth er en grønlandsk sanger, sangskriver og skue-
spiller. Han har siden 1970'erne været en af de mest populære 
kunstnere på den grønlandske musikscene. Han har været med 
til at åbne ørerne for grønlandsk musik hos et publikum langt 
uden for landets grænser, selv om han som regel synger på sit 
modersmål. Rasmus har en masse på hjertet om sit liv som 
kunstner og menneske. 

Den grønlandske stemme 

Vi gør en forskel, når vi yder hjælp til verdens fattigste. Gennem 
mange år i ledelsen af Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtnin-
gehjælp har Stig Glent-Madsen besøgt projekter i mere end 40 
udviklingslande. Han har hver gang – uden undtagelse – konsta-
teret, at hjælpen har betydet en afgørende forskel for de menne-
sker, familier, landsbyer og samfund, som er hjulpet. 

Det nytter - hjælp til verdens fattige  

Uanset alder er det vigtigt at holde sin hjerne og krop i gang. To gange i løbet af Som-
merhøjskolens uge vil Jette, Bent og Birte med sjove udfordringer ude og inde giv den 
gas sammen med deltagerne. 
 

Udfordringerne er ikke større, end at alle kan deltage. 

Hold hjerne og krop i gang 



 

Alle dage efter morgenkaffen samles vi i Hal 2 til morgensang. 

Annette Magnussen spiller til. 

Birte, Jette og Bent laver lette øvelser, så vi får gang i kroppen. 

Der serveres to stk. smørrebrød samt et stk. ostemad til frokost samt kaffe og kage 

om eftermiddagen. Drikkevarer er for egen regning og kan købes i cafeen. 

I løbet af dette musikalske foredrag synger og spiller Jeannet 
Ulrikkeholm livsbekræftende sange om tro, håb og kærlighed. 
Der er sange mest fra Danmark, men der er også udvalgte sange 
af Edith Piaf. Jeannet fortæller undervejs, så man får stof til efter-
tanke. Jeannet akkompagnerer på guitar, cello og guitarlut. Kom 
glad, og gå endnu gladere hjem. 

Tro håb og kærlighed - sange, fortællinger og fællessang 

Et foredrag om Bendt Bendtsens opvækst på en nord-
fynsk bondegård i 50’- og 60’-erne. Fra landsbyskolen over 
Odense Friskole til et job på en nordfynsk gård til tjeneste ved 
Livgarden. Herefter en række historier fra tiden som betjent i kri-
minalpolitiet gennem mere end 20 år. Videre til Bendtsens politi-
ske karriere i bl.a. Odense Byråd, Folketinget og diverse minister-

Fra bondedreng til vicestatsminister 

Revyens mestre 

Stig Nørregård tager os med på en musikalsk rundrejse i det 
store danske viseunivers og fortolker viser fra de go’e gamle  
dage! I vil høre viser med Osvald Helmuth, Poul Reichhardt og Ib 
Schönberg krydret med anekdoter fra deres liv. Undervejs vil I 
med toner fra klaveret blive indbudt til fællessang og quiz! Stig er 
alene på scenen, men får dog hjælp fra en stumtjener og en rum-
sterstang! 

Han var fodboldlandsholdets massør i mange år. I dette foredrag 
kommer Allan Poulsen rundt i mange idrætsgrene som cykling, 
håndbold, fodbold, samt historier helt fra hans barndom og rejser 
rundt i verden. Han modtog på vegne af Cykling Odense i 2022 
prisen for Årets idrætsforening. 

Mit liv i sportens verden 


