
Højskoledage i Børsmose kirke og gl. skole
weekenden d. 11.-12. august

Lørdag d. 11. august

Søndag d. 12. august

Sted:   
Børsmose kirke: Gudstjeneste og foredrag. 

Børsmose skole: spisning, Familiefortællinger og udstillinger. Adresse: Kærgårdvej 1 A, 6840 Oksbøl.
Parkering: Ved Børsmose kirke og foran skolen. Toiletter: Et enkelt ved kirken og en del på skolen.

Forplejning: medbring selv frokost lørdag. Lørdag aften opstilles grill, så man kan medbringe pølser, bøffer, grønsager mv.
samt tilbehør. Bakskuld efter gudstjenesten søndag er gratis. Begge dage kan der købes, øl, vand, vin og kaffe samt

egnssmåkager. Betaling: Alle foredrag hele weekenden: 150 kr. (studerende og pensionister 100 kr.)  Enkelte foredrag: 50 kr.
(studerende og pensionister 35 kr.)   OBS koncerten med Zenobia har særskilt entré pris: 50 kr.  Der kan betales kontant

umiddelbart inden foredragene/koncerten begynder. Arrangør: Aal menighedsråd

Velkomst + Foredrag
"Det lille hus på heden" ved sognepræst Ole Madsen ”For en del år siden så alting meget an-
derledes ud. I Børsmose levede folk engang sammen i medgang og modgang. Man kendte hi-
nanden og var opmærksomme på hinanden. Det var tiden før, de sociale medier fik gjort os
asociale; og det var tiden, hvor man var afhængige af hinanden på en måde, som vi nu er blevet
fremmede for. Vores moderne nutid står på mange måder i stærk kontrast til den hverdag og
virkelighed, som borgere i Børsmose oplevede indtil den skæbnesvangre ekspropriation i 1968.
Det år blev der sat en stopper for en tilværelse, hvor bønderne nærmest var beslægtede med
Vesterhav og sandjord. Ole Witte Madsen vil i sit foredrag fortælle om, hvordan menneskesynet
var på egnen i en tid, der nu er forsvundet. Hvordan levede man med hinanden? Og hvilket men-
neskesyn viste sig, da staten købte folk fra hus og hjem?
Frokost (medbragte picnickurve)
Den militære ekspropriation af Eventyrets Land (Oksbøl-området 1964-1970). Ved historiker
og museumsinspektør, John Jensen. ”Ekspropriationen af Eventyrets land viser ikke kun en ual-
mindelig kynisk, beregnende og nonchalant adfærd fra den danske stats side. Ekspropriationen
er et af de værste angreb mod en lokalbefolkning siden Anden Verdenskrig.” I foredraget fortælles
historien og baggrunden for ekspropriationen af de knap 2.000 hektar jord med 71 landbrugs-
ejendomme, 38 parcelhuse, 38 sommerhuse m.m. Foredraget stiller også spørgsmålet: Kan og
skal vi bevare dette for Danmark ganske specielle område?
Kaffe & kage + mulighed for at gå ”en erindringstur” rundt på skolen: Her vil der være familie-
repræsentanter, der viser billeder og andet f.eks. madopskrifter og kogebøger fra familieslægter
i området.  Man kan også lytte til familiehistorier: 
Inger-Lise Hille fortæller om sin slægt
Anne Kathrine & Irene (døtre af Anna Margrethe & Frode Jensen) fortæller familehistorier
Grill aften på skolen
Koncert med Zenobia
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Fællessang. Egnsviser ved Otto Laust.
Gudstjeneste gæsteprædikant borgmester Erik Buhl
Bakskuld 
”Kan du høre, hvor jeg kommer fra?”   Om sammenhænge mellem mennesker, steder og sprog-
brug - Alle mennesker kommer fra et eller måske flere steder, og det påvirker den måde vi taler
på, opfatter os selv og opfattes af andre. I foredraget fokuseres på nyere jyske undersøgelser af
sammenhænge mellem mennesker, steder og forandring i lokale dialekter; der vil være eksem-
pler fra Øst, Vest, Nord- og Sønderjylland. Foredraget afholdes af dialektforsker Malene Monka,
postdoc. ved Center for Dialektforskning, Københavns Universitet.


