
Bent Hansen

Bente Busk

Stefan Rasmussen

Bente Busk Familie på farten

Kræftens Bekæmpelse
I k a s t - B r a n d e  L o k a l f o r e n i n g

Program for Højskoledagen:

Velkomst og sang kl. 9.00
på Ruskjærholm, Ruskærvej 19, 7441 Bording.

9.15-11.15 Foredrag v. 
Luftkaptajn Stefan Rasmussen
”Verdensberømt....- og hva´ så?” 

11.15 -11.30 Kaffepause

11.30-12.30 Syng dig glad v. Bente Busk

12.30 -13.30 Frokost

13.30-13.45 ”Bevægelse” v. Charlotte Larsen

13.45-14.15 Kaffepause Med mulighed for at komme 
rundt i de naturskønne omgivelser. Husk praktisk fodtøj.

14.15-16.15 Foredrag v. 
Familie på farten 
”Familie på farten i Afrika”

ca. 16.15 Tak for i dag

Vi vil naturligvis indrette os efter 
gældende retningslinjer ift. Covid 19

i samarbejde med LOF inviterer vi d. 12 september til:

Højskoledag 
på Ruskjærholm, Ruskærvej 19, 7441 Bording.
Velkommen til en dag med et fyldt program. Med spændende foredrag, 
sang og lidt let ”bevægelse” for krop og sind.

Tilmelding via LOF´s hjemmeside:
https://lof.dk/ikast/foredrag-debat/hojskoledag/hojskole-
dag-pa-ruskjaerholm/id/202130
Du kan også tilmelde dig på tlf 61709716
Følg vejledningen på hjemmesiden
Tilmelding senest d. 13. august
Pris for hele dagen inkl. forplejning: 350,-



Bente Busk

Stefan Rasmussen

Familie på farten

Foredrag v. 
Familie på farten 
”Familie på farten i Afrika”
Foranderligt, forunderligt og 
fortryllende, fortæller Anne Grethe 
og Helge i deres foredrag bygget 
op omkring 900 billeder med stor 
kærlighed til livet i det sydlige Afrika.
Anne Grethe og Helge har for 
længst rundet de 60., men eventyr-
lysten er ikke gået på pension. Den 
gamle Landcruiser og tagteltet bli-
ver endnu en gang til verdens bed-
ste hjem - i det sydlige Afrika, hvor 
den betagende natur, eksotiske dyr 
og farverige mennesker hele tiden 
fører til nye eventyr. 

Syng dig glad v. 
Bente Busk

Tidligere kulturhuschef i 
Bakkehuset Bente Busk 

har 17 års arbejde 
med kulturhuset i Ikast bag sig.

Info om programpunkter:

Vi håber på en inspirerende og hyggelig dag 
med mange, der har lyst til at deltage. 
Vi glæder os til at byde velkommen på 

Ruskjærholm, Ruskærvej 19, 7441 Bording
Vel mødt!

Venlig hilsen
 LOF og Kræftens Bekæmpelse Lokalforening Ikast-Brande

Tilmelding
Tilmelding via LOF´s hjemmeside:
https://lof.dk/ikast/foredrag-debat/hojskoledag/
hojskoledag-pa-ruskjaerholm/id/202130 
Følg vejledningen på hjemmesiden.
Du kan også tilmelde dig pr. tlf på: 61709716
Tilmelding senest d.13. august.
Pris for hele dagen inkl. forplejning: 350,-

Foredrag v. Luftkaptajn 
Stefan Rasmussen
”Verdensberømt....- og hva´ så?” 
Som 44-årig fik Stefan “en chance 
til”. I 1991nødlandede han SAS-flyet 
SK751. Alle 129 ombord overlevede. 
Han tog denne chance - ikke for at 
fortsætte i samme spor, men for 
virkelig - at give sig selv et nyt liv! 
Kom og mød et ganske almindeligt 
menneske, der har haft et ganske 
ualmindeligt liv...

Vi vil naturligvis indrette os efter gældende 
retningslinjer ift. Covid 19


