INVITATION

GHANA HØJSKOLEDAG 2022
HÅB, HANDLING OG VERDENSMÅLENE

LØR D
.8

FÆNG
S

.OKT 2

LET I H

ORSEN

TILMELDING
Tilmeld dig på www.ghanavenskab.dk
Du kan også tilmelde dig via mail til gv@ghanavenskab.dk. Oplys venligst navn, telefon, om du er medlem
af GV og særlige ønsker til kost. Oplys også om du ønsker overnatning på Fængslet (vandrerhjem, linned
og morgenmad er inkluderet).
Sidste tilmeldingsfrist: 1. september 2022.
Betaling sker ved tilmelding.
Konto nr. 8401 1065434
Mobilepay 661970

PRIS

Deltagelse i Ghana Højskoledag (foredrag og måltider ifølge programmet)
Overnatning i to-personersværelse i Fængslets Sleepin: samlet pris 		
Overnatning i enkeltværelse i Fængslets Sleepin: samlet pris		

STED OG TRANSPORT

kr. 350.kr. 600.kr. 750.-

Højskoledagen foregår lørdag den 8. oktober 2022 på FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens.
Der er ca. 20 minutters gang fra stationen i Horsens.

1

022
S

PROGRAM

Kl. 10.30

Ankomst og kaffe

Kl. 10.45

Velkomst ved forperson Katrine Skamris

Kl. 10.50

HÅB, HANDLING OG VERDENSMÅLENE

		

Thomas Ravn-Pedersen, direktør Verdens Bedste Nyheder, medforfatter til bogen

		

“Håbets og handlingens pædagogik” og tidligere formand for GV.
Det vil kræve massiv omstilling af vores samfund, når Danmark, Ghana og alle andre lande skal leve
op til verdensmålene for bæredygtig udvikling. Hvordan kan vi få handling og dermed håb ind i vores
hverdag? Hvilke muligheder er der for NGOer som Ghana Venskab og vores sydpartnere YEfL og
GDCA? Det er ikke sikkert svarene står klart for os alle, men vi kan starte en samtale om hvad vi gør.

Kl. 12.30

Frokost

Kl. 13.30

SÅDAN ARBEJDER VI MED VERDENSMÅLENE PÅ GJERN SKOLE

		Tine Sax, skoleleder Gjern skole
Gjern skole har papir på Verdensmålene og skolen har med Tine Sax som skoleleder arbejdet
værdibaseret med fokus på Verdensmålene siden 2019. I en skolekontekst er Verdensmålene blevet til
”hverdagsmål” og skolen arbejder med at sætte fokus på håb og handling men også på dilemmaer og
udfordringer i arbejdet med bæredygtighed. Tine Sax vil give nogle bud på, hvordan man pædagogisk
kan gå ind i et arbejde med Verdensmålene, så børn klædes på til at være handlingsorienteret individer
i en usikker fremtid.
Kl. 14.45		

Kaffepause

Kl. 15.00

THE ART OF CHANGE

		

Marina Yakubu, Phuc van Dang, Lise Grauenkær
Dagens tema fortolkes i en kunstworkshop, hvor deltagerne vil arbejde i grupper med tape-streetart.
Hver gruppe vil arbejde med et verdensmål, der betyder noget for dem, og de vil sammen skabe et
kunstværk, der viser deres håb for dette verdensmål, og hvordan man kan tage handling på dette.
Workshoppen slutter med en fernisering, hvor deltagerne præsenterer deres værker for hinanden.

17.00		

Sangtime

		Sangtime: den nye GV-sangbog “Amaraba - sange om livet i det nordlige Ghana” introduceres.
17.30 		

Pause

		

Mulighed for at kigge lidt rundt i det store gamle fængselskompleks.

Kl. 18.30

Middag og samvær

		Drikkevarer kan købes
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Kl. 21.30

Tak for denne gang.

		

Mulighed for at snakke videre i fængslets vandrerhjem.

		

For de der overnatter, vil der være morgenmad fra kl. 8 i Fængslets Cafe.

