
Højskoleophold på Nordisk Folkehøjskole i Kungälv 

med Foreningen Norden, Silkeborg 

30. marts – 3. april 2020 

Kungälv er en historisk småby, grunnlagt av norske vikingkonger.  Skolen ligger på en høyde med utsikt over 

elvelandskapet mot Göteborg og Bohus festning. Kort veg til hav og skjærgård.  

 

                                                                    

Måndag 30 mars  

Ankomst till Nordiska Folkhögskolan och incheckning i rummen 

Eftermiddagskaffe/the och hembakat (beroende på när ni beräknas anlända) 

Välkomstmiddag i matsalen där Karin Langeland Nordiska Folkhögskolans rektor & Rolf Tengbratt er kursansvarige 

berättar om Nordiska Folkhögskolans historia och verksamhet samt vad veckan kommer att bjuda på 

Tisdag 31 mars 

Tidig Frukost  

Avresa till Hornborgarsjön (ca. 2-2,5 timmes bussresa), besök på två ställen och guidning. 

Lunch och fika på något trevligt ställe i anslutning till Hornborgarsjön 

Middag i matsalen efter hemkomst och möjlighet till eget samkväm 
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Onsdag 1 april 

Frukost 

Avresa till Akvarellmuseet på Tjörn med guidad konstvandring och tid att på egen hand få vandra runt i det vackra 

bohuslänska kustsamhället Skärhamn. 

Lunch och fika i anslutning till Akvarellmuseet 

Middag vid hemkomst till Nordiska och musikframträdande av skolans viselever                                 

                    

Torsdag 2 april 

Frukost 

Samling i Snorresalen för lite kuriosa kring medeltidsborgen Bohus Fästning och våra gamla fina hus och 

kullerstensgator i gamla Kungälv. 

Egen tid att vandra ned på de historiska och pittoreska gatorna, Västra & Östra gatan samt möjlighet att besöka 

medeltidsborgen eller Kungälvs Kexfabrik . 

Lunch på skolan 

Gemensamhetsföreläsning med Nordiska Seniorer där Inuk Jörgensen en utav våra grönlänska lärare kommer att 

föreläsa om film. 

Festmiddag med underhållning i matsalen   

                                            

Fredag 3 april 

Frukost 

Föreläsning kring Nordiska Rådets Litteraturpris och ett föredrag kring EU – Miljö, Danmark/Sverige 

Lunch innan avfär 
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Afgang fra Multihuset i Sejs kl. 7.45 

Afgang fra p-pladsen ved Skovbakken i Silkeborg kl. 8.00 

Afgang Frederikshavn kl. 11.50.   Ankomst Gøteborg kl. 15.15  -  HUSK PAS 

Afgang Gøteborg kl. 16.00.  Ankomst Frederikshavn kl. 19.25 

Hjemkomst ca. kl. 22.15   

                                    

Pris: 5000 kr. 

For det får du: 

- buskørsel incl. kaffe i bussen 

- rundstykker på udrejsen 

- 4 overnatninger 

- fuld pension (drikkevarer er for egen regning) 

- guidning og entreer 

 

Tillæg for enkelt værelse 600 kr. 

 

Maden på færgen er for egen regning, eller man kan tage en madpakke med. 

Tilmelding senest d. 1. feb. til Grethe Svendsen 21779110 eller grethe.svendsen@skolekom.dk  

Efter januar er mailadr. grethesvendsen15@gmail.com  

Der betales 1500 kr. ved tilmelding. Restbeløb 1. marts. 

Regnr.2380 kontonr.5400055595   Husk at skrive navn på indbetalingen. 
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