
Højskoledag på  

NORDFYNS HØJSKOLE 

Lørdag d. 30/1 
Kl. 08.15 - 18.15 
 
Nordfyns Højskole 
Fælledvej 11 
Harritslev 
5400 Bogense 

 

Højskoledagen i januar 2021 bliver på Nordfyns Højskole. Vi var 
der også i 2012, men siden dengang er skolen blevet udbygget, og 
vi har lavet et program, der ser ganske anderledes ud end dengang. 
Skolen er en smeltedigel af kultur og livsbekræftelse med elever 
fra store dele af verden. Det er derfor muligt for eleverne at få  in-
ternationale kontakter og indblik i andre kulturer. 
 
Der har fra begyndelsen været tætte bånd til Japan, idet højskolens 
grundlægger Tadao Chiba kommer derfra. I 2019 blev han hædret 
med ”The Order of the Rising Sun”. Det er en fornem pris, der gi-
ves af den japanske kejser til personer, der har gjort en ekstraordi-
nær indsats for at fremme Japan i omverdenen. Især i de første år 
af skolens historie har der været mange besøgende derfra. 
 
En aktiv skolekreds er Nordfyns Højskoles bagland – en kreds af 
folk, der foruden at bakke op om skolens aktiviteter hjælper til og 
også støtter selve højskoleidéen. De bidrager til bevægelsen, som 
den har udviklet sig siden 
den første grundtvigsk inspi-
rerede højskole blev grund-
lagt i Rødding i november 
1844. 
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Højskoledag på  

NORDFYNS HØJSKOLE 

 
 

PROGRAM: 
 

08:15 Afgang fra Dannebrogsgade 
09:00 Velkomst med kaffe/te og brød 
09:30 Fællessang - Forstander Mogens Godballe fortæller om 

skolens baggrund og historie 
10:00 Skolens japanske grundlægger Tadao Chiba fortæller om 

sit livslange arbejde for, at Japan kan lære om dansk demo-
krati og velfærd 

11:00 Direktør Per Olesen, Nordfyns Turist- og erhvervskontor 
fortæller om Bogense i dag 

12:15 Frokost 
13:00 Rundvisning på skolen 
13:30 Fællessang - Museumsinspektør Palle Petersen fortæller 

om Bogense og Harritslevgårds historie 
14:15 Niels Henrik Ove fortæller om Nordeuropas største bison-

farm 
14:45 Kaffe og kage 
15:00 Lisa Johansen og Mogens Godballe fortæller om Kina og 

H.C. Andersen 
16:15 Rejseforedrag med eventyr-forfatteren Benedicte Riis: 

”Slip drømmene fri” - Fællessang 
17:30   Tak for i dag - Afgang fra Nordfyns Højskole 
18:15   Forventet ankomst i Dannebrogsgade 
 
 
Antal: Max 100 personer 
 
For at deltage skal man være medlem af Odense Højskoleforening. 
Pris: Kr. 250 kr. 
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Tilmelding på BILLETTO  
- fra den 27/11-20 KL. 17:00 - 

www.oh-odense.dk/
tilmelding.htm 


