Sommerhøjskole 2021
Mandag den 2. august – fredag den 6. august

Fred og ingen fare?
Det historiske Næstved (1939 til 1989)
En hel uge fuld af:
Foredrag – Byvandringer –
Rundvisninger – Bustur –
Oplevelser - Kultur – Viden –
Indblik - Debatter - Hyggeligt
samvær – Fællessang
og god mad.
En hel uge med:
Kulturhistoriker:
Tommy P. Christensen,
byvandring med Lokalhistoriker
Rasmus Nielsen, Foredrag v/Bo
Leimand, bustur til
Koldkrigsmuseet, FSN Avnø og
meget mere..

AOF Næstved & Susålandet
www.aof-naestved.dk
Tlf.: 2040 4210
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Sommerhøjskole
2021
En uge du aldrig glemmer…
Temaet for årets sommerhøjskole er:

Fred og ingen fare?
Det historiske Næstved (1939 til 1989)
På godt et halvt århundrede nåede
danskerne at være nabo til tre Tysklande og
forholde sig til nazisme og kommunisme.
Hvad betød det for de mennesker der havde
deres gang i Næstved og levede med
besættelse, befrielse og Den Kolde Krig. Det
er alt sammen mere en 30 år siden og vi
prøver at kaste lys over perioden og de
erindringer og levn som vi har tilbage.
På årets sommerhøjskole tager vi på en
tidsrejse tilbage til en tid med besættelse og
frygt for en ny besættelse – eller Atomkrig.
Hvad optog danskerne dengang, hvordan var
livet i Næstved og hvilke drømme og
forventninger prægede tiden? Vi ser
nærmere på frygten for fjenden (russerne)
og forsvaret af fædrelandet.
Afslutningen på Besættelsen og den 2.
verdenskrig, gav både nyt håb til dem der
håbede på socialimens endelige sejr ved
Stalins bistand, og til dem der mere drømte
om fred og ingen fare – samt en normal
hverdag uden rationeringer.
1940-erne blev dog en tid med en del
omvæltninger. Russerne stod på Bornholm,
og sammen med retsopgøret havde det
officielle Danmark travlt med at komme ind i
varmen hos de (Vest-)allierede.
I købstaden Næstved blev befrielsen fejret
med en parade, den 13. maj 1945, vajende
Dannebrog, tale af borgmester Calum og
forbidefilering af mindestenen. Men snart
blev borgmesteren ikke kun berømmet, men
også berygtet for sin indblanding i en lokal
bankskandale, og i 1949 måtte han trække
sig fra borgmesterposten.
Foredragene kombineres med byvandringer,
en heldagsudflugt til Koldkrigsmuseet på
Stevns og spændende foredrag.
Sommerhøjskolens idé er at du deltager i en
uges aktiviteter, ligesom på en højskole og
samtidig bor hjemme.

Sommerhøjskolen er en vekselvirkning
mellem foredrag, sang, debatter,
byvandringer, en heldags bustur, god mad
og hyggeligt samvær. Her vil du få gode
muligheder for at møde andre i et socialt
fællesskab.
Vi starter hver dag kl. 9.00 med morgenbrød
og fællessang. Dagen afsluttes ca. kl. 15.30
(undtagen onsdag)
Der serveres hver dag en spændende frokost
med drikkevarer.
Der udleveres kursusmateriale, udarbejdet
af den gennemgående kursusleder, som er
kulturhistoriker Tommy P. Christensen.

Glæd dig til en helt igennem
fantastisk og oplevelsesrig uge!

Program:
Mandag den 2. august
Morgenbrød & fællessang.
Velkomst, præsentation af lærer og
kursister. Introduktion til årets tema: Det
historiske Næstved i tiden op til den 2.
verdenskrig - og frem til Den kolde Krigs
afslutning. Vi ser på verden omkring
Næstved og får opfrisket en række centrale
begivenheder som de tog sig ud i datidens
aviser.
Tid for spørgsmål og frokost.
Foredrag af Tommy P. Christensen om
afslutningen af den tyske besættelse,
retsopgøret og Den kolde Krig. Vi søger
at indkredse begivenhederne og deres
indvirkning på Næstved og Sydsjælland.
Eftermiddagskaffe, hyggeligt samvær og
afrunding på dagen.

Tirsdag den 3. august
Foredrag v/Tommy P. Christensen, som
forberedelse til morgendagens heldagstur
berettes om flyvningens danske
militærhistorie samt Avnøgårds vej til
flyvestation (1930-1993) - et eksempel på
militærets tilstedeværelse på Næstvedegnen.
Tid for spørgsmål
og frokost.

Efter frokost står vores
lokalhistoriske guide, Rasmus
Nielsen, klar til at tage os ud
på en spadseretur i 1900årenes Næstved. Vi får
historien om den nye havn,
tiden under besættelsen og historien om
papirfremstillingen og udviklingen af
varetransporten, pramsejladsen på Susåen,
jernbanen mv.

Onsdag den 4. august
Heldagsudflugt med bus
Heldagsudflugt til
koldkrigstidens Østdanmark. På
denne bustur kører vi først til
Stevns-fortet mellem Rødvig og
Højerup, hvor Hans Peter H. Michaelsen,
militæranalytiker og pens. officer fra
Flyvevåbnet, står klar til at give os en guidet
tur på Koldkrigsmuseet. Derefter går turen
mod Højeruplund, hvor vi nyder en lækker
frokost, inden vi sætter kursen mod den tidl.
FSN AVNØ – nu Avnø Naturcenter, hvor vi
skal se og høre om stedets historie under –
og efter - Den kolde Krig, inden vi kører
tilbage mod Næstved. Der serveres kaffe og
kage i bussen.

Torsdag den 5. august
På baggrund af onsdagens
heldagsudflugt kommer Bo
Leimand. Han har en fortid i
det danske Flyvevåben og
fortæller om vort forsvars
opbygning og indpasning i et
NATO-forsvar. Vi hører om raketforsvaret i
Østdanmark og det delikate spørgsmål om
atomvåben på dansk grund - og hvordan
man fik indpasset brugen af atomvåben i det
danske forsvar.
Tid for spørgsmål og frokost.
Ingen koldkrigshistorie uden spioner og
overvågning. I eftermiddagens foredrag ser
vi på spionage og republikflugt. DDR var
nærmeste nabo sydpå og Tommy P.
Christensen beretter om efterretningsarbejdet i det sydøstsjællandske område –
dels Warszawapagtens (WAPA), og det
danske/NATOs rettet mod østblokkens
agenter
Eftermiddagskaffe, hyggeligt samvær og
afrunding på dagen.

Fredag den 6. august
Var den kolde krig - en rigtig krig eller
nærmere en skrøbelig terrorbalance?
Foredrag ved Tommy P. Christensen. Vi
vender tilbage til mandagens gennemgang af
verden omkring Næstved og får opfrisket en
række centrale begivenheder som de tog sig
ud i datidens aviser.
Tid for spørgsmål og frokost

Program:
Kl. 08.30 Afgang fra Grønnegade
Kl. 10.00 Ank. Koldkrigsmuseet Stevns
Kl. 10.00 Rundvisning
Kl. 13.00 Frokost på Højeruplund, Det store
Stevnske frokostbord
Kl. 14.30 Afgang til tidligere FSN Avnø
Kl. 15.30 Ankomst AVNØ Naturcenter
Kl. 16.45 Eftermiddagskaffe ved bussen
Kl. 17.00 Afgang fra Avnø
Kl. 18.00 Hjemkomst til Næstved

Tid til spørgsmål og opsamling på ugens
oplevelser og bidrag. Opleves den kolde krig
forskelligt, når vi inddrager historien op til
den kolde krig, og når vi i dag ser tilbage på
den kolde krig i lyset af den historiske
udvikling fra 1989 og frem til i dag?
Eftermiddagskaffe og afrunding på ugen.
Tak for denne gang!
Tilmelding og betaling kan klares i
Riddergade (mandage & onsdage 12-15) hos
Bodil eller sendes pr. mail ved henvendelse
til: post@aof-naestved.dk
Telefon 2040 4210

Praktiske oplysninger:
Sommerhøjskolen 2021 afholdes i Musikstalden på Grønnegade Kaserne,
Grønnegade 10, 4700 Næstved.
Pris: kr. 2600,- pensionister kr. 2275,- alt inklusive - foredrag,
byvandringer, rundvisninger, oplevelser, kaffe/te, morgenbrød, frokost inkl.
drikkevarer, eftermiddagskaffe med kage, undervisningsmaterialer, bustur,
biletter, samt ekstra lækker afslutningsfrokost inkl. drikkevarer.
Hold nr. 211-999
Tilmelding og yderligere information:

AOF Næstved & Susålandet
www.aof-naestved.dk
hold nr. 211-999
Tlf.: 2040 4210

