FAMILIEHØJSKOLE
NATUR - KUNST - FORTÆLLING

04.07.21 – 10.07.21

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 fortællinger og lærerige oplevelser for hele familien. Vi
arbejder i kreative værksteder og tager på indholdsrige og inspirerende
udflugter.
Vi ses i sommerferien!
Simon, Lene og Morten
Søndag d. 4. juli
15.00 – 16.00
17.00

Ankomst og indkvartering
Boller med syltetøj, saftevand, kaffe og the i spisesalen
Velkomst og fællessang ved højskolelærer og
komponist Kristian la Cour.

18.00
19.00

Aftensmad i spisesalen.
Rundvisning med
Simon Köslich, Lene Kersting, Morten Lyk.

19.30

Folkedans i sommer og sol:-)

Mandag d. 5. juli
08.00 – 09.00
09.15 – 09.45
10.00 – 12.00

12.30
14.00 – 16.00

Morgenmad i spisesalen.
Morgensang ved Kristian la Cour.
Fantasy Workshop med spiludvikler Morten Lyk,
hvor vi skal lave vores egne fantasivæsner, skumsværd,
tryllestave m.m. Vi skal slippe vores fantasi løs og hygge
os.
Frokost i spisesalen.
Fantasy Workshop fortsat

18.00
19.00

Tirsdag d. 6. juli
08.00 – 09.00
09.15 – 09.45
10.15

16.00
18.00
20.00
Onsdag d. 7. juli
08.00 – 09.00
09.15 – 09.45

Aftensmad i
spisesalen.
Eventyr med is i
maven.
Kom med på et
grønlandseventyr.
26 måneder med
hunde, slæde, ski,
is, sne, hård frost,
storslået natur og
ubrydeligt
kammeratskab. Hør om mål, motivation, selvledelse og
at turde følge sine mål. Hør om drømmene, slædekørsel
og det frie liv ved Slædepatruljen SIRIUS. Hør en
røverhistorie, en løgnehistorie
og en enkelt skrøne fra den
yderste forpost af
rigsfællesskabet, hvor klipper,
is og vilde dyr er din eneste
nabo. Kedeligt bliver det ikke.
Asbjørn Bruun Skjødt har
sin hundeslæde med:-)
Morgenmad i spisesalen. Madpakker smøres
Morgensang ved Kristian la Cour.
Heldagstur til Ribe vikingecenter
Tag på en rejse 1300 år tilbage i tiden og mød
sortsmeden, kongens møntslager, vølven, husfruen,
trællen, krigeren, falkoneren, træsmeden, sølvsmeden,
trællekræmmeren, storbonden og alle gårdens dyr i
vikingernes Ripa.
Ribe Vikinge Center
er et historisk
oplevelsescenter med
rekonstruktioner og
levendegørelse af det
allerældste
Ribe år 710 til år 980.
Afgang mod Jels
Aftensmad i vikingernes Valhalla
Jels Vikingespils årlige forestilling på Danmarks
flotteste friluftsscene. I år opføres Krakes Kæmper.
Morgenmad i spisesalen
Morgensang ved Kristian la Cour.

10.00 – 12.00

FORM & LER
Her får du fingre i ler, vi skal modellerer rummelige dyr
og laver historiske potter, inspireret af og sammen med
oltids-pottemager Anne-Mette Tange Veien og
keramiker Lene Kersting.

12.30
14.00 – 16.00
18.00

Frokost i spisesalen
FORM & LER fortsat
Aftensmad i spisesalen.

19.00

I aften skal vi Tegne og male på sten sammen med
billedkunstner Ann Køhrsen.

Torsdag d. 8. juli
08.00 – 09.00
09.15 – 09.45
10.00 – 12.00

Morgenmad i spisesalen
Morgensang Kristian la Cour.

12.30

Animation-workshop med Tina Klemmensen, hvor vi
skal forme og fortælle solrige historier med dukker,
kulisser, rekvisitter og lyd, som vi selv skaber.
Frokost i spisesalen.

14.00 – 16.00

Animation-workshop fortsat.

18.00

Aftensmad i spisesalen.

19.00

Verdenspremiere, popcorn og bobler i Tårnsalen.

Fredag d. 9. juli
08.00 – 09.00

09.15 – 16.30

Morgenmad i spisesalen. Madpakker smøres.

Afgang fra hovedindgangen til Vadehavs centeret,
porten til UNESCO Verdensarv. Danmarks største,
fladeste, og vådeste Nationalpark.
Sammen med en biolog og
naturguide går vi ud på vaden, hvor
vi ser på og finder spiselige og
uspiselige planter og dyr, samtidig
med at vi hører om netop Vadehavets
natur.
Efterfølgende bliver der tændt bål så
vi kan tilberede og smage på vores
nyfundne råvarer.
Madpakkerne spises i naturen.
Vi skal også på
opdagelse i
Vadehavscentrets
aktivitets- og
naturudstilling.

18.00
19.00

Festmiddag
Afslutnings fest for børn og barnlige sjæle.

Lørdag den 10. juli
8.00 – 9.00
Morgenmad – derefter afrejse.
Ret til ændringer forbeholdes.

KURSUS

Familiehøjskole

Du ventes til Askov Højskole søndag
den 4. juli mellem kl. 15-17.

DATO

04 – 10. juli 2021

STED

Askov Højskole

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.

PRIS

Voksen 4.950,- kr.
Barn 2.600,- kr.
Prisen er inkl. ophold,
undervisning, foredrag og
ture, sengetøj, linned og
håndklæder. Mulighed for
enkelt-/dobbeltværelse
med eget bad/toilet mod
tillæg.

PROGRAM

Detaljeret program findes
ligeledes under
”KORTE KURSER” på
www.askov-hojskole.dk

MEDBRING

Gummistøvler til vores
tur til vadehavet.

KURSUSLEDERE

Højskolelærerne Morten
Lyk, Simon Kôslich og
Lene Kersting

Vi henviser i øvrigt til:
VTS taxi tlf. 74 542870

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 indmeldelses-gebyr 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
6,25% af opholdets pris og skal bestilles
sammen med opholdet.
Restbeløbet betales senest 3 uger før
kursusstart.
Kurset slutter lørdag den 10. juli 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. 15.00

__

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

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

