
HAGESTED AFTENHØJSKOLE  
 

Vi håber, at alle har haft en god sommer, og vi glæder os meget til at se jer til den nye sæson.  
Vi håber også, at flere nye ansigter vil dukke op, for alle er velkomne. 
 

Udvalget har forsøgt at sætte et spændende program sammen, og vi skal også fejre Aftenhøjskolens 70 års 
jubilæum. Første aften er onsdag den 26. oktober kl. 19.30 i Huset i Hagested, Kultur- og Forsamlings-
hus, Præstebrovej 2. Her kommer Jens Rubæk, Hørve og fortæller om Ukraine, hvor han tidligere har.  
 

Desværre har vi måttet forhøje prisen for deltagelse hele sæsonen til 500 kr. pr. person og 100 kr. for del-
tagelse i et enkelt foredrag. Vi modtager kun kontanter, vi har IKKE mobilepay. 
 

Alle er velkomne – tag gerne venner og naboer med. 
Husk, at I selv skal have kop og brød med, men kaffe, the, øl og vand skal købes i Huset. 
   Med venlig hilsen – og på gensyn 

          Udvalget   
 

Hagested Aftenhøjskoles program for sæson 2022/23 
 
onsdag den 26. oktober  Jens Rubæk, Hørve kommer og fortæller om Ukraine, hvor han tidligere 

har rejst. Foredraget ledsages af billeder fra turen. 
 
onsdag den 9. november Søren Benthin fortæller om sit arbejde med “Katastrofehjælp – Nødhjælp 

og Internationalt arbejde”. 
 
onsdag den 23. november Peer Faurskov, Frederikssund kommer og fortæller om sin rejse til Indien. 

Foredraget ledsages af billeder fra turen. 
 
onsdag den 7. december 70 års jubilæumsfest. 

Spisning kl 18 – flæskested med tilbehør, citronfromage, kaffe/te med ju-
lesmåkager. – pris 175 kr. pr. person Tilmelding senere. 
Efterfølgende vil Bertel Haarder fortæller om sit bekendtskab med høj-
skolebevægelsen. Han er vokset op på Rønshoved Højskole, hvor hans far 
var forstander. Bertel Haarder har selv været lærer på Askov Højskole, så 
han har et stort kendskab til højskolebevægelsen. 

 
onsdag den 4. januar Vibeke Bodi, København har skrevet en bog om Dragsholm Slot, og vi 

har fået hende til at komme og fortæller om slottet og dets historie. 
 
onsdag den 18. januar Bent Jeppesen, som er opvokset i Hagested og også har skrevet artikler i 

Hagested Nyt kommer og fortæller om Hagested og hans oplevelser i sin 
barndom i Hagested. 

 
onsdag den 1. februar Visti Christensen, Hillerød – tidligere præst i Hagested – kommer og for-

tæller om sin nye bog ”Munkene fra Uglesø” og sikkert også lidt om sig 
selv. 

 
onsdag den 15. februar Niels Larsen, Sengeløse kommer og fortæller om Holbæk – byens historie 

og udvikling op gennem tiden.  
 
onsdag den 1. marts Annie Bygdegaard Danielsen, Holbæk har skrevet bogen ” Høve pladsen 

& Lejrskolen Høve Strand: En del af danmarkshistoriens foreningsliv” 
Det vil hun komme og fortælle os om. 

 

 Da det er sæsonafslutning bestiller vi kage og kaffe i forsamlingshuset 
og afslutter med en evaluering af sæsonen og ser på regnskabet. 

 


