
 

 

 

Efterårsmøde 
29.10.22 – 30.10.22 

ASKOV HØJSKOLE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

Med stor glæde inviterer vi vores tidligere elever og alle andre interesserede 
til Efterårsmøde, der byder på foredrag, koncert, festmiddag, fællessang og 

folkedans.  
 

Lørdag 29. oktober 
12.00 Frokost 

12.45 Generalforsamling i Askov Skolekreds 
14.00 Foredrag med journalist og forfatter Leif Davidsen: Fra Lenin til Putin 

 
Med udgangspunkt i sin nye historiske roman Lenins bodyguard fortæller Leif 

Davidsen om arven fra fortiden, der i den grad præger præsident Vladimir 
Putins Rusland. - Lenins bodyguard er en stort anlagt historisk roman, der 

foregår i den højspændte politiske periode, som skabte Sovjetstaten og den 

kommunisme, hvis arv stadig præger Rusland i dag. Romanen begynder i  
1910, hvor København en rede for spioner, reportere og revolutionære fra hele 

verden, og slutter under den russiske revolution i 1917 og efterfølgende 
borgerkrig. 

 
Leif Davidsen 

17.00 Koncert med Jacob Christoffersen & Jesper Bodilsen: Duoloque. 

 
De 2 prisvindende danske stjernemusikere pianist Jacob Christoffersen og 

bassist Jesper Bodilsen har spillet sammen i utallige sammenhænge igennem 
de sidste 20 år og har hver for sig imponerende internationale karrierer, der har 

bragt dem verden rundt. Begge har flere udgivelser i eget navn og har optrådt 
med nogle af de mest toneangivende jazzartister på scenen og på indspilninger. 

I Duoloque krydser de klinger i det intense og nærværende duoformat, hvor de 

udforsker den musikalske samtale og den intensitet, der opstår når 2 kreative 
og lyttende musikere improviserer, leger og lader musikken tale igennem deres 

instrumenter. 

Repertoiret er originale samt velkendte sange, hvor den røde tråd er melodi og 
spontanitet. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Jacob Christoffersen                         Jesper Bodilsen 

19.00 Festmiddag med fejring af jubilarer i Spisesalen  

         (reserverede borde til jubilarerne)  
             – alle er velkomne. Vi synger fra Højskolesangbogen. 

21.00 Folkedans med Annelene Toft Christensen og  
         Nathasja Vosgerau Hansen (Festsalen) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                                      

Annelene og Nathasja  
        

Søndag 30. oktober 
08.00- 09.00 Morgenmad i spisesalen – derefter afrejse. 

 
Ret til ændringer forbeholdes 

 
Da vi ved, jubilarerne gerne vil sidde sammen ved festmiddagen lørdag 

aften, skal du oplyse hvilken årgang, du var elev på højskolen 

Jubilæum 
25 år: Sommerskolen 1997 og vinterholdet 1996-97 

40 år: Sommerskolen 1982 og vinterholdet 1981-82 
50 år: Sommerskolen 1972 og vinterholdet 1971-72 

60 år: Sommerskolen 1962 og vinterholdet 1961-62 

 

 



 

Praktiske oplysninger 

Askov Højskoles Efterårsmøde finder sted  
lørdag 29. oktober fra kl. 12.00 og slutter efter morgenmad  

søndag 30. oktober kl. 08.00 – 09.00 

 
Billetter bestilles og betales direkte online til  

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/h55yteuwuk 

 

Der skal købes billet forud, hvis man ønsker at deltage i måltider og 

overnatning. 
Ring evt. til kontoret for yderligere information på tlf. 76 96 18 00 

mandag – torsdag 09.00 – 15.00 og fredag 09.00 – 14.00  
 

Det er muligt at købe billetter til enkelt-arrangementer  
Lørdag kl. 12.00 – 24.00     kr. 500,- 

Festmiddag lørdag kl. 19.00    kr. 250,- 
Lørdag + overnatning til søndag med morgenmad  kr. 750,- 

Tillæg for enkeltværelse med bad   kr. 100,- 
 

Billetter til nedenstående 2 arrangementer med entré kan købes i 

enkeltsalg på dagen (købes ved indgangen) – eller direkte online på 
http://www.askov-hojskole.dk/kalender/ 

 
Foredrag - Leif Davidsen incl. kaffe   kr.  125,- 

Koncert - Jesper Bodilsen og Jacob Christoffersen kr.  125,- 
 

 
Efterårsmødet slutter søndag 30. oktober efter morgenmad  

søndag 08.00 – 09.00 
Deadline for tilmelding til Efterårsmødet er fredag 16. oktober. 

 
Bemærk – Det er ikke muligt at benytte ”Fordelskort” i forbindelse med 

Efterårsmødet. 
 

Kursusværter ved Efterårsmødet: 

Højskoleforstander Rikke Holm & højskolelærer Kristian la Cour 

 

 
Rikke Holm           Kristian la Cour 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/h55yteuwuk
http://www.askov-hojskole.dk/kalender/

