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Onsdag d. 27. april Shakespeare – vor samtidige 

V. Højskoleforstander på Testrup Højskolen Jørgen Carlsen 

I år er det 400 år siden Shakespeare døde. Men han bliver ved med at gå igen. Det er 

igennem hans værker, vi møder ham. De er tilsyneladende ikke til at slide op. De bli-

ver læst, oversat, fortolket og ikke mindst opført igen og igen. De levendegør en lang 

række af livets grundvilkår. De holder et spejl op for os mennesker og får os til at se 

os selv. Alt dette vil Jørgen Carlsen belyse nærmere med eksempler af Shakespeares 

værker. 

 

Onsdag d. 11. maj Snart slut med Obama – Hvad så USA? 

V. Journalist David Trads 

I foredraget gennemgår David Trads de vigtigste fremskridt og skuffelser de forløbne 

år, og ser frem mod det kommende valg af en ny præsident, som afslører en afgrunds-

dyb splittelse mellem den amerikanske elite og folket. Han stiller spørgsmålene: 

* Obama har ændret dramatisk på USA - eksempelvis sygesikring og rettigheder for 

homoseksuelle. Hvad har han opnået? 

* USA er verdens vigtigste stormagt, men hvad betyder det, at især Kina udfordrer 

USA på økonomi, politik og sikkerhed? 

* Hvordan i alverden kan det være, at personer som Trump og Sanders pludselig står 

så stærkt? 

 

Onsdag d. 18. maj Den danske sang 

V. Sognepræst Erik Kelstrup 

En aften omkring flygelet, hvor vi synger sammen fra højskolesangbogen og Erik 

Kelstrup fortæller om de sange, vi synger.  

 

 

 

 

Onsdag d. 25. maj Eventyrer – en jordomsejling 

V. forfatter og foredragsholder Christian Liebergreen 

Christian Liebergreen er uddannet navigatør, og har rejst tværs over Canada alene 

som 17-årig, cyklet New Zealand rundt og tilbragt 26 måneder i Nordøstgrønland 

med Sirius-patruljen. Christian er en eventyrer, der ikke ser nogen hindringer, hvad 

enten det er i naturen, eller om det er at få et sammenhold til at fungere. For så længe 

man er positivt indstillet, skal man nok finde en løsning. I juni 2012 gik hans drøm i 

opfyldelse, da han helt alene tog på en 260 dages lang jordomsejling uden stop under-

vejs. 



 

Onsdag d. 1. juni Mælkebøttebarn i blomst 

V. Forfatter og foredragsholder Tina Campbell 

Mælkebøttebarn i blomst: Udsatte børn der kæmper sig igennem trange kår, i dårligt 

forældremiljø uden voksenstøtte med usikkerhed, vold, druk osv., men bryder frem til 

trods – som mælkebøtten. Sådan en barndom havde Tina Campbell. Hun er kommet 

ud på den anden side, så hun fortæller i bogen ”Mælkebøttebørn i blomst. Hør en gri-

bende livsfortælling”.  

 

 

 
 

Alle arrangementer starter kl. 19.30 

Sted: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 

Arrangementerne er gratis og åben for offentligheden 


