
DAGE SOM DISSE 
  

  

  

“ Energiakademiet låner det bedste fra højskoletankerne og udbyder korte kurser” 

I år vil vi tilbyde det, vi kalder “Dage som disse” Energiakademiet har ikke prøvet et 

sådant format før dvs. hvor indholdet sammensættes på denne måde. Vi  inviterer dig 

som kursusdeltager med, således at din rolle er,  at du både er deltager og samskaber. 

Det betyder, at vi begge veje, som udbyder og medskaber deler oplevelsen, hvorved vi 

gør hinanden bedre både før, under og efter kursus “Dage som disse”.  

Hvis centrum driver verden, holder periferien den oppe 

Uge 41 – Max 15 personer pr deltager 1500 kr 

LØRDAG 16.10 

10:00 til 15:00 

Cecilie Marie Meyer 

Malene Lundén 

10.00: Vingesus – om øen og periferien som globalt magtcentrum 

Frokost 

13.00: Mezzogiorno – om mennesker og mirakler under Syditaliens sol 

15:00 Eftermiddags kaffe 

18:00 – Middag i Onsbjerg 

  

SØNDAG 17.10 

10:00 til 15:00 

10:00 Opdagelse i dit “HER” og det sted du bor 

Frokost 

13:00 Opsamling og gåtur 



15:00 Eftermiddags kaffe 

  

“Hvis centrum driver verden, holder periferien den oppe” 

Sidste tilmelding lørdag d. 06.10 

på Mobilepay 75751 (skriv i kommentar felt “Højskole”) 

Deltager pris 1500 kr. 

Prisen dækker 2 gange frokost – 2 gange kaffe. 

Festmiddag lørdag kl 18:00. 

Adresse: Onsbjerg Vestermark 25, vært Rikke Blicher Sørensen 

 

Digterruten “En Ø i det klare hav”  

Nyt kursus forår 2022 – deltagerpris: 1200 kr 

(Midlertidigt program – med mulighed for ændringer) 

  

10:00 til 15:00 

Ole Kæmpe 

Ingeborg Raahede 

Malene Lundén 

10:00 – Mødes på Energiakademiet 

12:00 – Intro til dage som disse, Sang Ingeborg 

Frokost 

13:00 – Vi vandrer mod nord 

14:00 – Eftermiddagskaffe 

  



10:00 til 15:00  

10:00 – Mødes Langør Kirke 

Frokost på Strand 

13:00 – Vi vandrer langs østkysten 

15:00 – Eftermiddagskaffe 

  

10:00 til 14:00 

10:00 Mødes ved Kragemosens parkeringsplads Nordby 

Frokost på Tornbjerg 

13:00 – Vi vandrer mod syd 

14:00 – Eftermiddagskaffe 

18:00 – Middag i Onsbjerg 

 

“En Ø i det klare hav” 

(Tilmeldingsfrist kommer i det nye år) 

Tilmelding på sms, tlf.: 20 96 44 58 (Malene Lundén) 

Deltager pris 1200 kr. 

Prisen dækker 2 gange frokost – 2 gange kaffe. 

Festmiddag lørdag kl 18:00. 

Adresse: Onsbjerg Vestermark 25, vært Rikke Blicher Sørensen 

 

 

http://kurser-energiinstituttet.dk/
http://kurser-energiinstituttet.dk/

