BRIDGE PÅ ASKOV
15.08.21 – 21.08.21

PROGRAM
Et kursus, hvor der veksles mellem teori og praksis, og hvor det er en fordel at have
spillet bridge et halvt års tid. Teorien? Den lærer du bedst med kort i hænderne, men
du er på højskole, så kurset er mere end bridge. Du starter dagen med morgensang og
måske et mindre foredrag, og der er indlagt en række kulturelle arrangementer i
programmet.
Dagsrytme:
08.00 Morgenmad – 08.45 Morgensamling 12.30 Frokost – 18.15 Aftensmad
Der serveres formiddags-, eftermiddags- og aftenkaffe hver dag.
Søndag, d. 15. august
15:00 Ankomst og indkvartering. Kaffe i spisesalen.
17:00 Rundvisning ved højskolelærer Kristian la Cour
18:15 Middag i spisesalen.
19:00 Introduktion til kurset og fællessang ved Kristian la Cour – Aftenkaffe –
Derefter bridgetest ved H.C. Nielsen, Jacob Røn og Knut Blakset

H.C. Nielsen

Jacob Røn

Knut Blakset

Rikke Holm

Mandag, d. 16. august
09:15 Bridgeundervisning
14:00 Foredrag med højskoleforstander Rikke Holm: Uden fællesskaber går vi til
grunde. - Fællesskaber findes ikke kun i fysisk form, men i høj grad også
digitalt i dag. Mennesker har altid bygget fællesskaber, men den måde vi har
gjort det på har forandret sig meget igennem historien. Hvad betyder det for
den måde vi er mennesker på, at vi ikke behøver at mødes for at danne et
fællesskab? Vi har opnået en høj grad af individuel frihed, men det optager
mig hvordan balancen er i forhold til fællesskaber, for analyser viser at
ensomheden er stigende i vores samfund, betyder det at vi har mistet
balancen?

PROGRAM
Og er fællesskabet i sig selv et gode, eller er der forskel på fællesskaber?
15:15 Bridge
19:15 Sangaften med Kristian la Cour
20:15 Bridge – vi slutter med pølsebord

Kristian la Cour
Tirsdag, d. 17. august
09:15 Bridgeundervisning
14:00 Bridge
16.30 Linjeleder på Askov Højskoles journalistlinje, Ole H.B. Andreesen holder
foredrag – med afsæt i et politisk, historisk-aktuelt tema.

19:15 Bridge – vi slutter med ostebord
Onsdag, d. 18. august
07:30 Morgenmad og madpakkesmøring
08:30 Heldagstur til den nordfrisiske ø Sild med leder
af Vadehavscentret Klaus Melbye som guide.

Klaus Melbye
19.15

Bridge – derefter aftenkaffe

PROGRAM
Torsdag, d. 19. august
09:15 Bridgeundervisning
14:00 Bridgeundervsing
19:15 Bridge – vi slutter med pålægsbord

Sønderskov
Fredag, d. 20. august
09:15 Bridgeundervisning
14:00 Tur til Sønderskov. Museumsinspektør Lars Grundvad fortæller om
udgravningerne ved Fæsted med fokus på guldskatten
19.00 Festmiddag
Lørdag, d 21. august
08:00 Morgenmad
09:00 Afrejse – bus/taxi afgår fra højskolen til Vejen Station kl. 09.20
Undervisere på kurset:
H.C. Nielsen: Professionel bridgeinstruktør, landsholdspiller og
divisionsspiller gennem 30 år. Flere gange dansk mester.
Har spillet ca. 140 landskampe og vandt i september 2016 OL bronze.
Jacob Røn: Flere gange dansk mester, landsholdsspiller og tidligere verdensmester
for juniorer. Jacob har været med til at udvikle det nye nordiske undervisningsprojekt
og er forfatter af bøger og programmer til undervisningsbrug. Jacob underviser til
daglig i Bridgecenter Nordsjælland i Birkerød.
Knut Blakset - Startede Blaksets Bridgecenter i Livjægergade sammen med sin bror,
Lars Blakset, i 1998. Elite- og landsholdsspillerspiller siden teenageårene. Spillede
senest på landsholdet ved EM i 2016. Knut har arrangeret utallige bridgerejser og
kurser gennem snart 30 år, og du kan opleve Knut rundt omkring i landet på
forskellige højskoler.

FAKTA
KURSUS

Bridge på Askov

DATO

15.-21. august 2021

STED

Askov Højskole

PRIS

5.050,- kr.
Prisen er inkl. ophold,
undervisning, foredrag og
ture, sengetøj, linned og
håndklæder samt
drikkevarer til
festmiddagen
Mulighed for enkelt/dobbeltværelse med
eget bad/toilet mod
tillæg.

ANTAL

Max. 48 deltagere.

PROGRAM

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

MEDBRING
KURSUSLEDERE

H.C. Nielsen, Jacob
Røn og Kristian la Cour

PRAKTISK INFO
Du ventes til Askov Højskole søndag
d. 15. august 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:
VTS Taxi tlf. 74 54 28 70
Prisen for ophold, undervisning,
foredrag og ture kr. 5.050
(enkeltværelse med håndvask).
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 end 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.
Kurset slutter lørdag den 21. august
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)
KURSUS
DATO
NIVEAU

BEGYNDER

LET ØVET

ØVET

Under ½ år

Mellem ½ og 1 år

Spillet over 1 år

NAVN
ADRESSE
CPR.NR.

TLF.NR.

E-MAIL
KOMMUNE
Enkeltværelse med håndvask kr. 5.050,Enkeltværelse med bad/toilet kr. 5.550,Dobbeltværelse med bad/toilet kr. 5.550,Ønsker at bo på dobbeltværelse med:

Vegetar
Ønsker afbestillingsforsikring
Tilmeld dig nyhedsbreve
Ønsker afhentning på stationen – Kun kl. 15:00
DATO

UNDERSKRIFT

Tilmeld dig digitalt – det er nemt og du sparer samtidig porto – klik ind på:
www.askov-hojskole.dk/korte-kurser.dk
Tilmelding pr. brev sendes til: Askov Højskole – Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen.

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

