FAMILIEHØJSKOLE
NATUR – KUNST - FORTÆLLING

13.10.19 – 19.10.19

PROGRAM
Fællesskabende Familiehøjskole
Vi glæder os til at se dig og din familie her på Askov Højskole.
I denne uge bliver du og din familie ført rundt i en verden af natur, kunst og
leg. Ugen er fyldt med gode, blæsende og lærerige oplevelser for hele
familien. Vi arbejder i højskolens kreative værksteder og tager på
indholdsrige og stormende inspirationsudflugter.
Vi ses i efterårsferien! Morten og Lene

Søndag d. 13. oktober
15.00 – 16.00
Ankomst og indkvartering
Boller med syltetøj, saftevand, kaffe og te i spisesalen
17.00
Rundvisning ved Lene Kersting og Morten Lyk
18.00
Middag i spisesalen
19.00
Velkomst i Tårnsalen
Fællessang ved højskolelærer og komponist
Kristian la Cour
19.30
Folkedans i stiv kuling:-)
Mandag d. 14. oktober
08.00 – 09.00
Morgenmad i spisesalen
09.15 – 09.45
Morgensang ved højskolelærer og
komponist Kristian la Cour
10.00 – 12.00
Animation-workshop med Tina Klemmensen, hvor vi
skal forme og fortælle blæsende historier med dukker,
kulisser, rekvisitter og lyd, som vi selv skaber

12.30
14.00 – 16.00
18.00
19.00

Frokost i spisesalen
Animation-workshop fortsat
Aftensmad i spisesalen
Verdenspremiere, popcorn og bobler i Tårnsalen

Tirsdag d. 15. oktober
08.00 – 09.00
Morgenmad i spisesalen. Madpakker smøres
09.15 – 09.45
Morgensang ved højskolelærer og komponist
Kristian la Cour
10.00
Afgang fra hovedindgangen
Fossiljagt – Havdyr og hvaler. Vi skal se og opleve
forstenede havdyr, spærre øjnene op ved synet af
Danmarks største skeletter, som stammer fra uddøde
hvaler
Husk dine gummistøvler når vi går direkte ned i den
gamle havbund i museets lergrav, hvor forstenede
rovsnegle, krabber og hajtænder venter på at se solens
lys for første gang i 10 millioner år. Bliv klogere, mens du
får jord under neglene

18.00
19.00

Aftensmad i spisesalen
YOGA for hele familien
Aftenkaffe/saft og hygge

Onsdag d. 16. oktober
08.00 – 09.00
Morgenmad i spisesalen.
09.15 – 09.45
Morgensang ved højskolelærer og komponist
Kristian la Cour
10.00 – 12.00
Byg, tegn og lær - huset i træet
Måske har du prøvet at lege i et legehus i et træ? Eller
bygget en hule af grene i et træ? Sammen med My Little
Architect udforsker vi, hvordan man kan bo i højden, når
vi designer og bygger vores helt egne huler eller huse i
mini-træer. Mini-træerne er grene, som vi først går ud og
finder sammen, og bagefter tilsætter vi en masse andre
finurlige materialer. Arkitekterne Malene Abildgaard og

Julie Dufour fra My Little Architect er dagens
værkstedsførere og hjælper store og små med
arkitekturmodellerne, som man naturligvis får med hjem.

12.30
14.00 – 16.00
18.00
19.00

Frokost i spisesalen
Byg, tegn og lær - huset i træet
Aftensmad i spisesalen
Hyggelig gåtur i Askov by hvor vi besøger Poul la Cour
museet og hører om den første el-producerede
vindmølle i 1891 til de store vindmøller, vi kender i dag.
Aftenkaffe/saft og hygge

Torsdag d. 17. oktober
08.00 – 09.00
Morgenmad i spisesalen. Madpakker smøres
09.15
Afgang fra hovedindgangen

Heldagstur til Vadehavscenteret, porten til UNESCO
Verdensarv, Danmarks største, fladeste og vådeste
Nationalpark. Sammen med en biolog og en naturguide
går vi ud på vaden. Herefter tilbereder vi naturens råvare
over bål.
Madpakkerne spises i naturen
18.00
19.00

Aftensmad i spisesalen
Aften-workshop
Vi graver lys i ler til den mørke efterårstid

Fredag d. 18. oktober
08.00 – 09.00
09.15 – 09.45
10.00 – 12.00

12.30
14.00 – 15.00
18.00
19.30

Morgenmad i spisesalen
Morgensang ved højskolelærer og komponist
Kristian la Cour
FLOWER POWER
Inspireret af ugens oplevelser laver vi farvetryk med
planter på papir og stof med Laura Baruël

Frokost i spisesalen
FLOWER POWER
Fortsat farvetryk med planter på papir og stof med Laura
Baruël
Festmiddag i spisesalen
FÆLLESSANG ved Kristian la Cour

Lørdag d. 19. oktober
08.00 – 09.00

Morgenmad i spisesalen – derefter afrejse

Der serveres ud over måltiderne hver dag formiddagskaffe/saft,
eftermiddagskaffe/saft samt aftenkaffe/saft
Husk: Praktisk efterårstøj (gummistøvler, regnjakke)
Tøj, der må bruges i værkstederne
Ret til ændringer forbeholdes

KURSUS

Familiehøjskole

DATO

13. - 19. oktober 2019

STED

Askov Højskole

PRIS

4.950,- kr.
Prisen er inkl. ophold,
undervisning, foredrag,
udflugter, sengetøj,
linned og håndklæder.
Mulighed for enkelt/dobbeltværelse med
eget bad/toilet mod
tillæg.

PROGRAM

Detaljeret program
findes ligeledes under
”KORTE KURSER” på
www.askovhojskole.dk

MEDBRING

Praktisk efterårstøj,
gummistøvler,
regnjakke.
Tøj, der må bruges i
værkstederne

KURSUSLEDERE

Morten Lyk,
Højskolelærer,
Lene Kersting,
Højskolelærer og
keramisk designer

Du ventes til Askov Højskole søndag
den 13. oktober mellem kl. 15-17.
Alle intercitytog standser i Vejen, hvorfra
der er 3 km til højskolen. Der er
mulighed for at blive hentet på stationen
kl. 15.00 – se tilmelding.
Vi henviser i øvrigt til:
PM Taxi tlf. 75 36 23 25
Prisen for ophold, undervisning,
foredrag og ture kr. 4.950
(enkeltværelse med håndvask).
Barn kr. 2.600
Ønskes der enkelt-/dobbeltværelse med
eget bad og toilet tillægges prisen
kr. 500. (Kryds af på tilmeldingen.
Vi kan dog ikke garantere ønsket bliver
opfyldt).
Når der fra Askov Højskole foreligger
bekræftende svar på tilmeldingen,
opkræves samtidig et indmeldelsesgebyr på 500 kr., der fratrækkes den
endelige kursuspris.
(Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr og udgør de 500 kr.).
Indmeldelsesgebyret betales ikke
tilbage ved afbud.
Ved afmelding mindre en 3 uger før
kursusstart, sker der ikke tilbagebetaling. Hvis du ikke er dækket ved
afbestilling gennem dit forsikringsselskab eller lignende, kan vi tilbyde en
afbestillingsforsikring gennem
Europæiske Rejseforsikring.
Afbestillingsforsikringen koster 6% af
opholdets pris og skal bestilles sammen
med opholdet.
Kurset slutter lørdag den 19. oktober
efter morgenmad (kl. 08.00 – 09.00).
Afgang med taxi/bus kl. 09.20 fra
højskolen til Vejen Station.

TILMELDING Udfyldes nemt på www.askov-hojskole.dk
Navn:

________________________________________

Adresse:

________________________________________
________________________________________

CPR nr:

________________________Tlf. nr.: _________

Email:

________________________________________

Kommune:________________________________________

__

Voksen enkeltværelse med håndvask

kr. 4.950,00

__

Voksen enkeltværelse med bad/toilet

kr. 5.450,00

__

Voksen dobbeltværelse med bad/toilet

kr. 5.450,00

__

Barn (navn + alder:_________________________) kr. 2.600,00

__

Barn (navn + alder:_________________________) kr. 2.600,00

__

Vegetar

__

Evt. allergier:__________________________________

__

Ønsker afhentning på stationen? -Kun kl. 15.10

__

Ønsker afbestillingsforsikring

____________

____________________________

Dato

Underskrift

Spar tid og porto, tilmeld dig via vores hjemmeside på:
http://www.askov-hojskole.dk/korte-kurser/
eller send til: Askov Højskole · Maltvej 1 · 6600 Vejen
info@askov-hojskole.dk · www.askov-hojskole.dk

Tilmeld dig digitalt – det er nemt og du sparer samtidig porto – klik ind på:
www.askov-hojskole.dk/korte-kurser.dk

Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen – Tlf. +45 76 96 18 00
info@askov-hojskole.dk – www.askov-hojskole.dk

