AOF Næstved & Susålandet

Vi byder dig velkommen
til AOF Næstved &
Susålandets
Sommerhøjskole 2013
Temaet for årets
sommerhøjskole er Næstved i
1900-tallet med hovedvægten
lagt på årene frem til 1950’erne.

Sommerhøjskolens idé er at du
deltager i en uges aktiviteter
ligesom på en højskole og samtidig
bor hjemme. Det bliver en
vekselvirkning mellem foredrag,
sang, debatter, byvandring, små
vandreture og en sejltur. Her vil du
få rigtig gode muligheder til at
møde andre i et socialt fællesskab.
Vi starter hver dag med kl. 9.00
morgenbrød og fællessang. Vi har
vores base i Næstved centrum –
Riddergade 16 – 5 minutters gang
fra stationen.
I løbet af dagen vil der være kaffe
og te, frokost og eftermiddagskage.
Vi glæder os til at dele disse dage
sammen med dig.

AOF Næstved & Susålandet

Program
Mandag den 29. juli
Morgenbrød & fællessang.
Velkommen, præsentation af
deltagere og undervisere samt
udlevering af kursusmateriale.
Foredrag v/kulturhistoriker Tommy
P. Christensen:

Næstved i røg og damp – om
jernbanens og industriens ankomst
til byen. Herefter byvandring i
industrialismens Næstved.
Eftermiddagskaffe og afrunding på
dagen.

Tirsdag den 30. juli
Oplæg v/Tommy P. Christensen:
Næstved som militær by. Før –
under og efter 1. verdenskrig.
Herefter kirker, klostre, dagligdag
og handelslivet i Næstved.
Frokost og herefter besøg i byrådssalen med fhv. borgmester Henning
Jensen.

Byvandring: Grønnegades Kaserne
og garnisonsbyens Gardehusarkaserne.
Eftermiddagskaffe og afrunding på
dagen.

Onsdag den 31. juli
Karrebæksminde-tur
I år fejrer Næstved Havn 75 års
jubilæum. På denne tur starter vi i
Næstved Havn og sejler ud af
kanalen, som blev gravet mellem
1935-1938. Undervejs vil Rasmus
Nielsen fortælle om det store og
visionære projekt med at føre havet
helt ind til Næstved, som blev
gennemført i 1930’erne. Undervejs
på turen vil han ligeledes fortælle
om, hvordan transporten mellem
Karrebæks-minde og Næstved
foregik inden kanalen og havnen
blev anlagt.







Afg. Næstved kl. 10.30.
Ank. Karrebæksminde kl.
12.00.
Frokost og byvandring i
Karrebæksminde.
Afg Karrebæksminde 14.40.
Ank. Næstved kl. 15.20.
Eftermiddagskaffe og
afrunding på dagen.

Foredraget tager udgangspunkt i
Allan Huglstads kæmpe kildemateriale omkring Møn, Vordingborg og Næstved-egnen i tiden
1939-1945. Forfatter til bogen ”Kiv
og Krig” om Næstvedegnen under
besættelsen.

Fredag den 2. august
Opsamling på ugens bidrag og
diskussion.
Evaluering af ugens program ”Hvad
har vi lært?”
Frokost.
Foredrag v/Lisa Elsbøll:
Fest og farver i Næstved. Strejftog i
forlystelser, traktørsteder, Næstved
Revyen og meget mere.
Afslutningsaften:
Fællesspisning. Levende musik,
hygge og fællessang.

Torsdag den 1. august
Temadag med lokalhistorikeren
Allan Huglstad (f.1947):
Næstved besat og befriet –
besættelse, modstandskamp og
retsopgøret.

En hel uge fuld af
uforglemmelige
oplevelser
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Praktiske oplysninger
Sommerhøjskolen 2013 afholdes i AOF HUSET, AOF Næstved & Susålandet,
Riddergade 16, 1. sal, 4700 Næstved.
Pris: 2060,- pensionister 1675,- kr. Indeholder foredrag, byvandringer,
oplevelser, kaffe/te, morgenbrød, frokost, undervisningsmateriale, sejlturen
Næstved/Karrebæksminde samt afslutningsmiddag.

AOF Næstved & Susålandet

Sommerhøjskole 2013
Mandag den 29. juli – fredag den 2. august

Næstved i 1900-tallet

Tilmelding og yderligere information:
AOF Næstved & Susålandet
www.aof-naestved.dk: holdnr. 131-999
Tlf.: 2040 4210

Næstved i røg og damp
Næstved som militær by
Karrebæksminde-tur
Besættelsestiden,
Byrådssalen og ”fest og
farver” i Næstved
Kulturhistorikerne:
Tommy P. Christensen &
Lisa Elsbøll
Lokalhistoriker:
Rasmus Nielsen
Foredragsholder:
Allan Huglstad
Fhv. borgmester:
Henning Jensen
AOF Næstved & Susålandet
Riddergade 16 – 4700 Næstved
www.aof-naestved.dk
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