
10.00 Fællessang  

Velkomst v/ borgmester i Tønder kommune Jørgen Popp Petersen 

10.15  Programgennemgang v/ Gyrite Andersen, projektleder  
 Multietniske landsbyer i Tønder Kommune

10.20  Ursula Dietrich-Petersen, forstander Løgumkloster Højskole  
  – om Højskolebevægelsen i Danmark og Løgumkloster Højskole. 
  (Tolkes til tysk, ukrainsk, rumænsk og engelsk –  alt efter hvad der er  
  nødvendigt) 

10.45   ”Speeddating” udenlandske og danske borgere i Tønder Kommune 
  Vi mødes ved caféborde 10 minutter ad gangen – i alt 5 runder. 
 Vi udveksler erfaringer om kulturforskelle og stiller spørgsmål. 
 · Hvad fejrer vi i Danmark?
	 		-	50-årsfødselsdage,	bryllupper,	konfirmationer,	jubilæer….		
 · Hvordan opfører man sig på det danske arbejdsmarked? 
 · Hvordan fungerer sundhedssystemet ?
  · Hvad skal jeg forsikre mig imod ?  
 · Dresscode eller hvad ? 
 · Hvornår skal jeg tage pænt tøj på ?
 · Takt og tone – sociale spilleregler .

11.45   Fællessang  

12.00  Frokost 

13.00  Fællessang 

13.10  Det danske demokrati, Andelsbevægelsen og foreningerne  
 v/ Gyrite Andersen

13.30  Møde med foreningslivet i Tønder Kommune
 Repræsentanter fra Tønder Kulturskole, lokale idræts- og kulturelle  
              foreninger og Tønder Kulturskole fortæller om deres aktiviteter.

15.30  Kaffepause

16.00  Koncert med det ukrainske band” Overseas”.

16. 40  Walk and talk – besøge Løgumkloster kirke. 

17.30  Tilbage på højskolen
  ” Ordet er frit og evaluering af dagen”

18.00 Aftensmad på højskolen

19.30 Farvel og tak for i dag 

PRAKTISK INFO
• Der tolkes til relevante sprog: engelsk, tysk, rumænsk, ukrainsk, og andre   
   sprog.
• Der bliver aktiviteter for børnene om formiddagen.
• For de der ikke selv har mulighed for at transportere sig til højskolen, bliver der    
   bustransport fra Bredebro og Tønder til Løgumkloster højskole tur/ retur  
• Adresse: Løgumkloster Højskole, Brorsonsvej 2, 6240 Løgumkloster 

PRIS
Voksne 50 kr. /Børn er gratis (Pris for hele dagen inklusiv frokost og aftensmad)

TILMELDING TIL:  
gyrand@toender.dk / sms til 21 79 17 22 senest mandag den 7. november

HØJSKOLEDAG PÅ LØGUMKLOSTER HØJSKOLE
Lørdag den 12. november 2022


