Sommeraktiviteter
for
Daghøjskolens
medlemmer
2022
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Højskolens kontor har tlf.: 32 34 43 30 / 32 34 43 32
Kontorets åbningstider i sommermånederne:
Tirsdage - torsdage kl. 9.00 - 12.30, 13.00 - 15.00
Aktiviteter på Daghøjskolen skal foregå indenfor nævnte
åbningstider. Medlemmer kan reservere skolens lokaler efter
aftale med kontoret.
Skolen har sommerlukket uge 28, 29 og 30, dvs. fra
mandag den 11. juli til fredag d. 29. juli begge dage inkl.
Tilmeldinger/afbestillinger til ture i nævnte periode skal
derfor ske til en af arrangørerne.
OBS! For at tilmelde sig til ture og øvrige aktiviteter må
man ikke have restancer.
Første skoledag er mandag d. 5. september

Efter programmets færdiggørelse kan der komme flere
arrangementer.
Vi vil give besked om dette via mail, når det sker. I er
selvfølgelig meget velkomne til at ringe eller komme forbi
Daghøjskolen.
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AKTIVITETER på DAGHØJSKOLEN

Sang Café
Arrangører: Leila Gøtterup, Jørgen Rantorp og
Ejvind Tørnqvist
Onsdag d. 22. juni kl. 14.30 – 16.00
Pris 20 kr. for medlemmer, øvrige: 30,- kr.
En eftermiddag i Daghøjskolens foredragssal med hyggeligt samvær
og musik over en kop kaffe.
Ønsk en sang, så synger vi den sammen.
Måske har du en lille historie, du vil fortælle os om sangen.
Måske vil du bare gerne synge den sammen med andre.
Ejvind spiller til, og hjælper os med at lære melodierne.
Billard
Arrangører: Leila Gøtterup og Verner Sørensen
Vi spiller billard i billardlokalet tirsdage og torsdage kl. 10.00 til 12.00.
Start torsdag d. 2. juni. Tilmelding til Daghøjskolen.
Max. 8 deltagere
Bordtennis
Arrangører: Leila Gøtterup og Verner Sørensen
Vi spiller bordtennis i Gymnastiksalen tirsdage og torsdage kl. 12.30 til 14.00.
Start torsdag d. 2. juni. Tilmelding til Daghøjskolen.
Max. 10 deltagere
Petanque / Boccia / Boule
Arrangører: Leila Gøtterup og Verner Sørensen
Vi spiller på banen udenfor ”Genbrugsen”. mandage kl. 10.00 til 12.00.
Start mandag d. 13. juni. Tilmelding til Daghøjskolen.
Avanti/Træning for personer med slidgigt
v/Hanne Hansen
Onsdage kl. 12.00 – 13.00 i Gymnastiksalen.
Vi lægger vægt på at træne og smidiggøre alle muskler i kroppen. Efter et fælles
træningsprogram på ca. 45 min. er der individuel træning, hvor man har fokus på
egne særlige behov. Bækkenbundstræning og flittig brug af lattermusklerne indgår
ligeledes i kurset.
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Styrketræning
Motionslokalet i kælderen
Mandage kl. 9.00 – 10.00 + 10.00 - 11.00, start 13. juni, slut 29. august
Onsdage kl. 9.00 – 10.00 + 10.00 – 11.00, start 8. juni, slut 31. august
En hel sommer uden træning kan blive meget lang. Vi har vores faste tider i
motionslokalet, som medlemmerne er benytte sig af. Det er dog et krav, at man, i
tilfælde af uheld, som minimum skal være 3 personer i lokalet.
Husk at medbringe en flaske vand.
Havalgeudstilling/Æstetik og variation
Mandag d. 13. juni
Arrangør: Ruth Nielsen
Sted: Kaffestuen kl. 10.
Har du lyst at kigge på hav-alger i sommerferien
eventuelt med børnebørnene, så kom at få inspiration.
Ruth samler alger (eller tang, som de også kaldes) i forvejen,
og laver udstillingen.
Hun fortæller om algerne både de spiselige og de pyntelige.
Der bliver mulighed for at du selv kan dekorere et postkort med en presset alge.
Billedværksted
Selvstudiegruppe/tovholder Jonna Eriksson
Max. 12 deltagere
Tirsdage kl. 10.00 – 11.40
Her kan du få rum til at finde dit eget kunstneriske udtryk.
Udgifter til materialer må påregnes. Du medbringer selv pensler og malergrund.
Grillaftener i Peder Lykke Centrets have.
Der har i snart 30 år været tradition for grillaftener om onsdagen i Peder Lykke
Centrets have. Og vi glæder os til igen at holde disse hyggelige aftener. Der bliver
solgt et begrænset antal billetter i Caféen til hvert arrangement, og billetterne skal
købes i Caféen. Prisen er i år 125,- kr.
Traditionen tro, skiftes afdelingerne på Peder Lykke Centret til at stå for
arrangementet. Daghøjskolen står for arrangementet d. 3. august.
Datoer for grillaftener:
Onsdag d. 08. juni
Torsdag d. 23. juni (Sankt Hans)
Onsdag d. 29. juni
Onsdag d. 06. juli
Onsdag d. 20. juli
Onsdag d. 03. august (Daghøjskolen)
Onsdag d. 10. august
Onsdag d. 17. august
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5 Museumsbesøg i juni og august
Omvisningerne koster 250 kr. pr styk at deltage i, og man kan få en pakke med alle
fem oplevelser for 1200 kr.
Der gøres opmærksom på at prisen er uden indgang til museerne, men at der vil
arrangeres grupperabat de fleste steder.
Betaling og tilmelding sker direkte til arrangøren Sofie Bové (tlf. 4094 5913).
Tre udstillinger med kvindelige kunstnere i juni:
Kom med til tre højaktuelle udstillinger i juni måned, når Cand.mag. i kunsthistorie,
Sofie Bové fortæller om tre forskellige kvindelige kunstnere.
Torsdag d. 9. juni
Heerup Museum - Gudrun Hasle
Vi mødes foran museet kl. 13
Adresse: Heerup Museum
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre
Oplev den højaktuelle kunstner Gudrun Hasle som er med til at fornye broderiet og
som medie, når vi kigger nærmere på dobbeltudstillingen Heerup og Hasle. Her
sammenstilles de to kunstnere og vi ser nærmere på hvordan de hver især bruger
moderskabet som metafor i den kunstneriske skabelse.
Mandag d. 13. juni
Den Hirschsprungske samling - Bertha Wegmann
Vi mødes foran museet kl. 13
Adresse: Stockholmsgade 20, 2100 København
Oplev 1800-tallets fremmeste kvindelige portrætmaler når vi besøger Bertha
Wegmann udstillingen på Hirschsprung og kigger nærmere på udvalgte portrætter.
Tirsdag d. 28. juni
Nivaagaards Malerisamling - Søster Corita Kent
Vi mødes foran museet kl. 13
Adresse: Gammel Strandvej 2, 2990 Nivå
Kom med tilbage til 1960'ernes kærlighedsbudskab, når der vises rundt i den
nyophængte udstilling af den amerikanske kunstner og nonne Sister Corita Kent.
Udstillingen er ekstraordinært ophængt af det internationale kæmpe navn,
billedekunstneren Dahn Vo.
Kendte samlinger med nye øjne i August:
Kom med ned i samlingerne på to af Danmarks største kunstmuseer, når cand.mag i
kunsthistorie Sofie Bové giver de faste udstillinger nyt liv. Gennem udvalgte værker
vil de velkendte samlinger blive grundigt præsenteret og sat i nye kontekster, som
kan forandre dine fremtidige museumsoplevelser og fremhæve oversete
mesterværker.
Tirsdag d. 16. august
Glyptoteket - Skulptur-tur
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Vi mødes foran museet kl. 13
Adresse: Dantes Plads 7, 1556 København
Kom med på skulptur rundvisning, hvor vi skal spore skulpturens virkemidler og
udvikling og med egne øjne se hvordan grækernes strenge strukturer kan blive til
Rodins sanselige kroppe.
Tirsdag d.23. august
Statens museum for kunst - Europæisk kunst 1300-1800
Vi mødes foran museet kl. 13
Adresse: Sølvgade 48-50, 1307 København K
Dyk med ned i den kendte samling og få nye øjne på værkerne. Lær at aflæse den
kristne middelalders mystiske billedtegn og barokkens svulmende mytologiske scener
når vi kigger nærmere på en række hovedværker
Fortovssouvenirs
Turleder og rundviser: Bjørka Schandorff
Tirsdag den 14. juni kl. 10
Dette kunstværk, som består af 21 brosten,
fliser, chaussésten, ligger forskellige steder i et område
mellem Amagerbrogade, Hollænderbyen, Sundholmsvej
og Shetlandsvej. Alle delene ligger, hvor de gør, af en
årsag, som vil blive belyst undervejs. Desværre
forsvinder de enkelte dele langsomt i forbindelse med
vejarbejde o.l., så dette er en enestående mulighed for
at se det. Turen er ca. 3 km lang og varer omkring to
timer. Turen er gratis.
Start og slut: Daghøjskolen
Max 10 deltagere. Tilmelding senest den 10. juni til Daghøjskolen.
Aflyses hvis der er færre end 5 deltagere – eller i tilfælde af meget dårligt vejr.

Havetur Besøg John og Lones have
Arrangør: John og Lone Hockenhull
Onsdag den 3. august klokken 14.00
Peder Lykkes Vej 39
Min. antal 2; max. antal 15
Tilmeldingsfrist: mandag d. 1. august
Kr. 20 for kage og kaffe/te
Vi glæder os til at vise jer rundt i vores have, som er vores store hobby. Haven er
anlagt ud fra, at der skal være blomster og farver så mange dage om året som
muligt. Der er også lidt frugt og grønsager i højbed og et drivhus. Mange af planterne
har vi selv dyrket fra frø og med stiklinger.
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Havnerundfart
Arrangør: Jørgen Christensen
Torsdag d. 30. juni kl. 10.00
Mødested: Holmens Kirke (Nettobådene)
København forandrer sig meget i disse år,
og det kan være svært at følge med.
Oplev med egne øjne forandringerne, og nyd at se det hele fra en anden vinkel.
Pris: 60 kr. Max. 20 deltagere, min. 12 deltagere.
Sommerrejse 2022
v/Højskoleleder Jeanne Christoffersen
Mandag d. 15. aug. til fredag d. 19. aug.
NB! Tilmelding senest onsdag d. 1. juni 2022.
Max. antal deltagere: 32
I år har vi Skanderborg som udgangspunkt for 5 dage i
godt selskab med spændende aktiviteter og hyggeligt
samvær. Vi kører med bus fra Daghøjskolen mandag
morgen d. 15. august mod Hotel Skanderborg Park.

TELEFONNUMRE PÅ
TURARRANGØRER/TOVHOLDERE 2022
Ruth Nielsen
Bjørka Schandorff
John & Lone Hockenhull
Leila Gøtterup
Verner Sørensen
Jørgen Christensen
Hanne Hansen
Jonna Eriksson
Sofie Bové

2960
2741
3028
2612
5239
6135
4034
3057
4094

0162
3563
3202
1911
1008
9911
7298
4612
5913

NB! kontaktes direkte i tilfælde af afbud.
Udover alle de arrangementer der kan læses om her i vores
sommeraktivitetsprogram, er København jo en by med mange skønne muligheder.
Dette link giver oplysninger om +80 gratis arrangementer i juni, juli og august.
https://brugbyen.nu/tema/gratis-arrangement
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