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Midsommer på Bornholms Højskole 

Dette højskolekursus handler om Bornholm. Øens historie og kulturhistorie, natur, geologi, arkæologi, 
kunst og gastronomi vil blive belyst fra flere sider. Morgensamlinger, sang, musik og samvær er en vigtig del 
af dagens rytme og med til at ”ryste” os sammen. Foredragene er tilrettelagt, så de enten lægger op til de 
steder, vi besøger eller berører emner af almen interesse. Der bliver tre halvdagsudflugter og en 
heldagsudflugt hver med sit tema og til forskellige dele af øen. På turene fortælles der om alt det, vi ser. Vi 
står af på udvalgte steder, bliver guidet i byer og i kirker. På udflugterne er der desuden mulighed for at gå 
nogle korte strækninger. Der bliver én dag med anden aktivitet på skolen.  

Kursusleder: Arnth Ravn og Bernitta Bjørn Andersen 

Arnth Ravn er uddannet lærer med linjefag i musik og kristendom. Arnth har dog for længst sluppet jobbet 
som “degn” for i en lang årrække at drive restaurant (Vigen i Roskilde og Humleorehus ved Ringsted). De 
sidste fem år har Arnth været kirke- og kulturmedarbejder ved Raklev og Vor Frue kirker i Kalundborg. Han 
er nu organist i Lynge Kirke ved Sorø. Arnth er en gudsbenådet fortæller og entertainer med et meget bredt 
kulturel og historisk viden.  

Desuden er Arnth en glimrende hyggepianist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bornholmshojskole.dk/
http://www.bornholmshojskole.dk/


 Bornholms Højskole - Almindingsvej 35 - 3720 Aakirkeby - T. 5697 4077 - www.bornholmshojskole.dk 

 

Dagsprogram (ret til ændringer forbeholdes) 

 

søndag den 23. juni. 
 

kl. 21.00 Velkomst og indkvartering. Herefter båltale og Bobler i glasset. 
mandag den 24. juni:  
”Udkantsundergang og mytologi blandes i vidunderlig katastroferoman”, skrev Politiken om ’Nancy’ af 
Dennis Gade Kofod, en af dansk nutidslitteraturs bedste forfattere. Dennis Gade Kofod er 43 år og stammer 
fra Bornholm, hvor han efter en række år i København nu er bosat. Han vil fortælle om sit forfatterskab og 
om øen, sådan som han ser det i et samtidsperspektiv.   
 
kl. 07.15 Mulighed for en morgentur i skoven ned til Ekkodalen, v/ Arnth 
kl. 08.00 Morgenmad 
kl. 08.45  Morgensamling ved forstander Allan Gardersøe 
kl. 10.00 Foredrag v/forfatter Dennis Gade Kofod 
kl. 12.00 Middagsmad 
kl. 13.00 Udflugt til Nordbornholm med Hammershus og Vang granitbrud, bus afgang klokken 13, og 
afhentning kl. 17.  
kl. 18.00 Aftensmad 
kl. 19.30 Sangaften ved Arnth Ravn. Fri leg fra klokken 21.  
 
Tirsdag 25. juni:  ÅNDEN OG HÅNDEN 
På Bornholms højskole er keramik, glaspustning, smykke- og billedkunst i fokus. Øen blev i 2017 udråbt til 
den første “World Craft Region” i Europa. Et par af øens kunsthåndværkere vil indføre os i deres 
kunsthåndværk og materialer og give os mulighed for at gå ud i workshops og arbejde med vore hænder.  
 
kl. 08.00 Morgenmad 
kl. 08.45  Morgensamling ved Arnth Ravn 
kl. 10.00 Workshops: akvarel v/ Arnth Ravn, Foto v/ Johnny Carlsen Kor v/ Kenn Therkelsen Glas v/ 
Rikke Lerskov Andersen 
kl. 12.00 Middagsmad 
kl. 13.45 Workshops: akvarel, foto, kor og Glas 
kl. 18.00 Aftensmad  
kl. 19.30 Fernisering og korsang 
 
Onsdag 26. juni: ET GASTRONOMISK PARADIS 
De seneste år har Bornholm gjort sig gældende inden for gastronomien. Bornholms Højskole har af samme 
grund gastronomi som et af sine linjefag. Økologi og lokalt producerede fødevarer har høj prioritet. Vi skal 
tale om og smage på Bornholm på heldagsudflugt til Svaneke med mere, se produktionssteder og nyde 
herlighederne. Heldagstur med mulighed for en lur i bussen undervejs. 
 
kl. 08.00 Morgenmad 
kl. 08.45  Morgensamling ved Arnth Ravn om Leonora Christine 
kl. 09.30 Udflugt til Gården i Melsted 

Vi får en snak om Bornholm som kulinarisk ø med udvalgte smagsprøver.  
Herefter tager naturvejleder Michael Stoltze os på en gåtur langs kysten i  
Melsted. for at finde urter. 
Vi spiser vores madpakker undervejs.  
Efter frokost ser vi Østerlars rundkirke og Bornholms mindste Rundkirke, Olsker Rundkirke.  
Vi slutter af med et besøg på Panylane Bryggeri på Tejn Havn 

kl. 18.00 Aftensmad 
kl. 19.30 En lille koncert efterfulgt af aftensang/Friaften 
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Torsdag 27. juni: KUNSTNERØEN 
Bornholm har i flere perioder været opsøgt at kunstnere, der ligesom på Skagen søgte det helt særlige lys. 
Vi dykker ned i kunstnerkollektiverne på Bornholm tilbage fra anden halvdel af 1800-tallet og frem til 
nulevende bornholmske kunstnere. På eftermiddagsudflugten besøger vi Bornholms Kunstmuseum, hvor 
flere af de omtalte værker hænger. Der bliver desuden mulighed for et besøg på Oluf Høst museet i 
Gudhjem. 
 
kl. 08.00 Morgenmad 
kl. 08.45  Morgensamling ved Bernitta Bjørn Andersen om Søren Ulrik Thomsens digte. 
kl. 10.00 Foredrag om Bornholms Kunstmuseum og dens samlinger v/ Arnth Ravn. 
kl. 12.00 Middagsmad 
kl. 13.00 Udflugt til Bornholms Kunstmuseum og til Gudhjem.  Her er blandt andet mulighed for at 
besøge Oluf Høst museet*.  
kl. 18.00 Aftensmad 
kl. 19.30 Foredrag v/Højskolens bestyrelsesformand; Knud Andersen om den kolde krig.  
 
Fredag 28. juni:  
 
kl. 08.00 Morgenmad 
kl. 08.45  Morgensamling v/ Arnth Ravn 
kl. 10.00 Foredrag om den oversøiske udvandring fra Bornholm v/ Henning Bender 
Kl. 12.00 Middagsmad 
kl. 13.00 Vi deler os i hold, og eftermiddagen bruger vi i etaper på henholdsvis Lykkelund 
Gedemejeri og på Udflugt til Sydbornholm med Slusegård og Dueodde. Der bliver mulighed for at gå en lille 
tur ved Balka.  
kl. 18.00 Festaften med Revy, hvid dug og masser af blomster. 
 
Lørdag 29. juni 
 
kl. 08.00 Morgenmad 
kl. 08.45  Morgensamling v/Forstander Allan Gardersøe  
kl. 09.30 God rejse hjem 
 
 

Vi glæder os så meget til at se jer alle. 
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