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Sommerkurser 2020 
 

Kursustitel        Dato    

            

Skriv dit liv - erindringer der bliver læst     13. - 19. juni    
Vestjylland på kryds og tværs     13. - 19. juni          

Ikonmaleri        13. - 26. juni    

Vandringer i Vestjylland      20. - 26. juni    

Tegning & Maleri       20. - 26. juni    

Familieuge – aktiv og kreativ     27. juni – 3. juli                  

Dans så du sveder       4. - 10. juli    

Kor – klassisk og rytmisk      4. - 10. juli    

Salsa – dans, musik og sang     11. - 17. juli    

Familieuge – Åndehullet      18. - 24. juli    

Yoga         18. - 24. juli    

Dans for to        25. - 31. juli    

Kraftværk        25. - 31. juli    

Livskraft, livsglæde og et drys af lykke    25. - 31. juli    

Flamenco        1. - 7. august     

Byg i træ        1. - 7. august    

Pileflet – flet med farvet pil      1. - 7. august    

Selvforsyning       1. - 7. august    

Argentinsk Tango       8. - 14. august   

På vandring med skitseblok     15. - 21. august   

Kunst og kultur i Vestjylland     15. - 21. august   

Pilgrimsvandring       22. - 28. august   

På cykel i Vestjylland      22. - 28. august   

Pileflet – Flet af kurve og tasker i pil    22. - 28. august   

Tegning & Maleri       29. august – 4. september  

Jagt         29. august – 4. september  

Keramik – ler, ild, vand      29. august – 4. september  

Skriv dit liv - erindringer der bliver læst    29. august – 4. september 



13. - 19. juni 2020 
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Skriv dit liv – erindringer, der bliver læst 

 

Går du med et ønske om at få skrevet om 

dit liv? Velkommen til en uge, hvor du får 

det gjort. Det har stor betydning at skrive 

om sit liv. Det skaber glæde hos børn, 

børnebørn og i vore omgivelser. Men det 

skaber også værdi hos os selv. Dét at 

skrive om sit liv rækker både bagud i tiden 

og peger frem mod det liv, der skal leves. 

Vi arbejder ud fra metoden: Skriv ikke alt, 

du kan huske, men det, du ikke kan 

glemme. Kurset vil også vise, hvordan 

man kan bruge sine erindringer i andre 

sammenhænge.  

Måske til klummer, noveller, 

rejsereportager 

eller en børnebog?  

 
 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på: 

 

www.vestjyllandshojskole.dk/skriv-dit-liv-juni-

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Priser pr. person 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4000,- 

Dobbeltværelse 4500,- 

Dobbeltværelse med bad 5000,- 

Eneværelse 5000,- 

Eneværelse med bad 5500, 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250, 

 

 

NB: Kurset afholdes også fra d. 29. august - 4. september 2020 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/skriv-dit-liv-juni-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/skriv-dit-liv-juni-2020


13. - 19. juni 2020 
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Vestjylland på kryds og tværs 
 

Fem dage med bustur i det storslåede 
vestjyske landskab. Vi kredser om 
begivenheder, mennesker og virkekraft, 
der har præget og stadig præger 
Vestjylland. På busturene præsenteres 
og beskrives landskabets varierende 
udtryk med aktive landsbysamfund, 
istidslandskaber, industrivirksomheder 
og de store heder. Vi skal blandt andet 
gå i fodsporene på Kaj Munk i Vedersø 
Præstegård, besøge et lokalt bryggeri, 
se Filsø og høre om indvindingen af 
heden til landbrug og meget mere. 
Udover udflugterne byder ugen på dejligt 
højskoleliv med morgensamlinger,  
fællessang og spændende foredrag. 
 
 
 
 
 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på: 

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/vestjylland-
pa-kryds-og-tvaers-2020 
 
 
 
 
 
 

Priser pr. person 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4500,- 

Dobbeltværelse 5000,- 

Dobbeltværelse med bad 5500,- 

Eneværelse 5500,- 

Eneværelse med bad 6000, 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,-

 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/vestjylland-pa-kryds-og-tvaers-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/vestjylland-pa-kryds-og-tvaers-2020


13. - 26. juni 2020 
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Ikonmaleri 
 

Ikoner er hellige billeder malet 

på trætavler med ægtempera 

og med pålægning af bladguld. 

Et levende og gudbenådet 

kunstværk, som viser en verden 

af lys, skønhed og mystik og 

som har genklang af en lang 

række traditioner inden for den 

ortodokse, kristne kirke. Ved at 

kopiere originale billeder vil vi 

fordybe os i denne ældgamle 

teknik. De to uger byder også 

på det velkendte højskoleliv 

med foredrag, 

morgensamlinger, fællessang, 

udflugter og lækker økologisk 

mad.
 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/ikonmaleri-

2020 

 

 

 

 

 

 

 
Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 6200,- 

Dobbeltværelse 6700,- 

Dobbeltværelse med bad 7200,- 

Eneværelse 7200,- 

Eneværelse med bad 7700,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,- 

 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/ikonmaleri-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/ikonmaleri-2020


20. - 26. juni 2020 
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Vandringer i Vestjylland 

 

 

At vandre er at leve! Få ro i sindet, 

fantastiske naturoplevelser samt 

masser af frisk luft og motion. 

5 dages vandringer i vestjyske 

landskaber: Langs søer og fjorde, 

gennem egekrat og plantager, over 

heder og indsande og i klitter ved 

Vesterhavet. Bussen kører os ud til 

de forskellige naturområder. Vi 

vandrer og får undervejs fortællinger 

om natur, kultur og mennesker i 

fortid og nutid.  

Hver dag vil højskolens økologiske 

køkken bringe ”det kolde bord og de 

lune retter” ud til os. De daglige 

vandringer svinger mellem 10-12 

km. 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk 

/vandringer-i-vestjylland-2020 

 

 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4500,- 

Dobbeltværelse 5000,- 

Dobbeltværelse med bad 5500,- 

Eneværelse 5500,- 

Eneværelse med bad 6000,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 
Evt. afbudsforsikring 250,-

, 

 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/vandringer-i-vestjylland-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/vandringer-i-vestjylland-2020


20. - 26. juni 2020 
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Tegning & Maleri 
På kurset får du mulighed for at fordybe dig i 

grundlæggende kompositions- og 

tegneteknikker. Ved tilmelding skal du vælge 

et af to spor: 

"Det magiske papir" ved billedkunstner 

Birgit Bjerre: 

Fokuserer på maleriet i sin fineste, enkle 

grundform: tusch på papir. Der arbejdes med 

motivvalg og med papirets helt særlige krav til 

nærvær - også med pensel. 

"Find din streg" ved billedkunstner og 

højskolelærer Pia Knudsen: 

Gennem øvelser i at bruge blyant og andre 

tegneredskaber, i at blande farver og at 

komponere motiver får du træning i at se, finde og indkredse dine motiver og finde din egen streg. 

Kurset er for alle uanset niveau. 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/tegning-

og-maleri-juni-2020 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4200,- 

Dobbeltværelse 4700,- 

Dobbeltværelse med bad 5200,- 

Eneværelse 5200,- 

Eneværelse med bad 5700,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,-

 

NB: Kurset afholdes også fra d. 29. august - 4. september 2020 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/tegning-og-maleri-juni-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/tegning-og-maleri-juni-2020


27. juni - 3. juli 2020 
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Familieuge - aktiv og kreativ 

 

 

En herlig uge med nærvær, udfordringer og 

familien i centrum. 

Vi bruger naturen omkring os, vores forunderlige 

have og højskolens mange rum til at gå på 

opdagelse i mange forskellige aktiviteter: Friluftsliv, 

dans, fortællinger, mountainbike, teater, træklatring, 

keramik, sang, kano, kajak og windsurfing, 

billedværksted, bueskydning, vandretur, spil og 

udendørs leg, syværksted, bordfodbold og rigtig 

fodbold, fællestur, foredrag, lejrbål, samtalesalon, 

bæredygtighed og økologi. 

Mellem alt det planlagte er der også tid til fri leg, så 

familieugen giver mulighed for og tid til at gøre 

noget skørt, grine, bruge kræfter, nyde, samtale, 

lytte, sanse. At mødes. 

 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/fami

lieuge-aktiv-og-kreativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 

Hjemmeboende / sovesal / telt 4100,- 

 

Dele værelse med en anden kursist m/barn på 

dobbeltværelse uden bad 4600,- 

 

Dele værelse med en anden kursist m/barn på 

dobbeltværelse med bad 5100,- 

 

Bo alene med mit barn/børn på et værelse 

uden bad 5100,- 

 

Bo alene med mit barn/børn på et værelse 

med bad 5600,- 

 

Børn (opredning på værelse) 2100,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,-

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/familieuge-aktiv-og-kreativ
https://www.vestjyllandshojskole.dk/familieuge-aktiv-og-kreativ


4. - 10. juli 2020 
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Dans så du sveder 

 

 

Musik, trin, let koreografi, bløde 

bevægelser, hofter, sved på panden og 

et smil på læben. Vi tager bevægelser 

fra de latinamerikanske danse: salsa, 

merengue, cumbia og reggaeton; går i 

dybden med de enkelte stilarter og 

sammensætter nye koreografier.  

Sammen skaber vi en feststemning, der 

løfter dit humør (og din fedtforbrænding) 

helt op under loftet og giver dig glæden 

ved at danse. Samtidig træner du din 

krop og nyder højskolelivet! Med 

danseinstruktør Grisell Gonzales 
 

 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/dan

s-sa-du-sveder-2020 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4000,- 

Dobbeltværelse 4500,- 

Dobbeltværelse med bad 5000,- 

Eneværelse 5000,- 

Eneværelse med bad 5500,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,-

 

 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/dans-sa-du-sveder-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/dans-sa-du-sveder-2020


4. - 10. juli 2020 
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Kor - klassisk og rytmisk 

 

 

Der er lagt op til en intens uge med den 

inspirerende trio: korlederne Birgit Nielsen, 

Erik Bjørn Lund og pianist Allan Dahl 

Hansen. Vi vil igen i år udforske kormusik 

fra både den rytmiske og den klassiske 

tradition - med fokus på velklingende 

arrangementer og traditionel korklang. I den 

klassiske afdeling skal vi arbejde med Erik 

Bjørn Lunds: Mass of Mercy og i den 

rytmiske afdeling skal vi bl.a. synge lidt jazz. 

Gennem ugen arbejder vi løbende med 

korisk stemmedannelse, intonation, 

præcision og musikalsk udtryk. 

Nodekendskab og korrutine er en fordel. 

Ugen afsluttes med en offentlig koncert i 

Ringkøbing Kirke. 

 

 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/kor-

ugekursus-2020 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4600,- 

Dobbeltværelse 5100,- 

Dobbeltværelse med bad 5600,- 

Eneværelse 5600,- 

Eneværelse med bad 6100,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,-

 

 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/kor-ugekursus-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/kor-ugekursus-2020


11. - 17. juli 2020 
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Salsa 

 

 

Cubanske rytmer med dans og musik: 

Danseundervisning på alle niveauer i Salsa, 

Rueda de Casino, Son, Chachacha m.v. og 

workshop i ”Krop og Stil” med fokus på dit 

kropslige udtryk i dansen. Musik- og 

rytmeundervisning for alle niveauer i 

workshops med Salsa- og Son-sammenspil 

og i ”Cubanske Rytmer” hvor du udfordres 

rytmisk med både sang, dans og spil. De 

sangglade kan også deltage i et 

latinamerikansk inspireret kor. På kurset 

undervises du af Juan Armand, Grisell 

Gonzales Bravo, Janne Rebo Junker, Signe 

Bredsdorff-Larsen, Mikael Ortega, Jan 

Linnemann, Michel Justiz, Oldrich Gonzalez 

samt højskolelærer Thomas Mulvad 

 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/sals

a-ugekursus-2020 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4500,- 

Dobbeltværelse 5000,- 

Dobbeltværelse med bad 5500,- 

Eneværelse 5500,- 

Eneværelse med bad 6000,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,-

 

 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/salsa-ugekursus-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/salsa-ugekursus-2020


18. - 24. juli 2020 
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Familieugen - Åndehullet 

 

 

ÅNDEHULLET – et legende, sanseligt og kreativt 

familiekursus. Vi tager os tid til fordybelse og 

nærvær, og sammen laver vi en magisk 

familieuge, hvor børn og voksne kan lege, sanse 

og skabe. Få sand mellem tæerne, vind på 

næsen og stræk øjnene i de store vidder under 

den åbne himmel. I teater laver vi vores egne 

figurer. I dansen får vi kroppen til at smile. Vi 

bygger og former med vores hænder og laver 

lyde og musik på finurlige måder. Ikke mindst 

oplever og opdager vi naturen, der omgiver os. I 

ÅNDEHULLET er der plads til hinanden. Der vil 

være koncert, havtur, middag i skoven, teater og 

alt det vi finder på at lave sammen

Sjovest for børn fra 5 år 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/fami

lieugen-aandehullet-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Priser pr. person: 
 

Hjemmeboende / sovesal / telt 4000,- 

 

Dele værelse med en anden kursist m/barn på 

dobbeltværelse uden bad 4500,- 

 

Dele værelse med en anden kursist m/barn på 

dobbeltværelse med bad 5000,- 

 

Bo alene med mit barn/børn på et værelse 

uden bad 5000,- 

 

Bo alene med mit barn/børn på et værelse 

med bad 5500,- 

 

Børn (opredning på værelse) 2100,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,- 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/familieugen-aandehullet-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/familieugen-aandehullet-2020


18. - 24. juli 2020 
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Yoga 

 

 

Den sansende og nærværende krop er i 

centrum. Gennem legende, udfordrende og 

levende yoga vækker vi kroppen og 

sanserne til live. Du føres gennem 

bevægelserne, og hjælpes til at få et blødt 

og naturligt åndedræt. Alt sammen øger 

fokus på kropsbevidsthed, styrke, smidighed 

og flow i kroppen og hjælper dig til at finde 

tilbage til en sund og levende kropsholdning 

og en lidt mere fri og nydelsesfuld måde at 

bevæge dig på. Begyndere i yoga vil få lagt 

et godt og sikkert fundament for deres yoga, 

mens folk der allerede har erfaring med 

yoga kan få forfinet og fordybet deres 

praksis. Med yogalærer Maria Rose Dybvad 

 

 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/yog

a-ugekurser-2020 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4000,- 

Dobbeltværelse 4500,- 

Dobbeltværelse med bad 5000,- 

Eneværelse 5000,- 

Eneværelse med bad 5500,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,-

 

 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/yoga-ugekurser-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/yoga-ugekurser-2020


25. - 31. juli 2020 
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Dans for 2 

 

 

Fyr op under dansegulvet. Lær at føre, 

blive ført, og lad musikken forføre dig ud 

på dansegulvet. Undervisningen drejer sig 

om kommunikation og kontakt mellem 

danserne. At føre og blive ført. Vi låner trin 

og tricks fra de forskellige festdanse, så vi 

sammen kan fyre op under dansegulvet - 

og hinanden. Gennem workshops i 

forskellige dansestilarter lærer du de 

muligheder for trin, stil, rytme og føring, 

som de forskellige danse giver. Du danser 

med mange forskellige partnere hver dag.

“Dans for 2” er for alle; begyndere og for 

jer med mere erfaring i dansen. I kan 

komme som par eller alene, og vi sørger 

for ligelig fordeling af kønnene. 
 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/dan

s-for-2-2020 

 

 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4200,- 

Dobbeltværelse 4700,- 

Dobbeltværelse med bad 5200,- 

Eneværelse 5200,- 

Eneværelse med bad 5700,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,-

 

 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/dans-for-2-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/dans-for-2-2020


 

25. - 31. juli 2020 
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Kraftværk 

 

 

En intens højskoleuge med kreativitet og 

fælles oplevelser. En uge hvor du kan 

opleve eller genopleve nogle af de fag, 

som præger højskolen på de lange 

kurser – blot med den forskel, at nu 

skinner solen, og der er højt til den blå 

himmel. Kraftværket er en sommeruge 

med forskellige workshops og 

fællesarrangementer ved både 

højskolelærere og tidligere elever. 

Kraftværket er alt det, du kender fra 

højskoletiden: Morgensamlinger, 

fællessang, dansecafé med live koncert, 

vesterhavstur, bål og hygge, foredrag, 

samtalesalon, lækker økologisk mad og 

masser af dejlige mennesker. Sammen 

hylder vi den magi, der opstår, når vi 

sætter skaberkraften fri.. 

 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på: 

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/kraft

vaerk-2020 

 

 

 

 
 
 
 
 
Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende 1500,- 

Sovesal 1500,- 

Telt 1500,- 

 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,-

 

 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/kraftvaerk-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/kraftvaerk-2020


 

25. - 31. juli 2020 
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Livskraft, livsglæde og et drys af 
lykke 

 

 

 

Dette kursus i personlig udvikling vil give dig et 
både sjovt, dybt og uhøjtideligt livsboost. Du får 
inspiration til at bryde mentale og fysiske vaner, 
opbygge dit eget positive fokus, skabe dit eget 
kompas og finde mere ind til, hvad der giver dig 
lykke og en følelse af livsformål og mening. Du får 
også viden om positiv psykologi og 
adfærdsforskning. Undervisningen er dynamisk, 
afvekslende og procesorienteret og rummer 
inspirationsoplæg, bevægelse og dans, kreative 
indslag, visualisering og fordybelse, coachende 
spørgsmål samt overraskelser og skøre påfund. 
Når du rejser hjem, vil du i overført betydning have 
fået en kuffert fyldt med redskaber til 
”drømmerealisering” – så du kan få fat på endnu 
mere livskraft og livsglæde - til glæde for dig selv 
og andre. 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/livsk

raft-livsglaede-og-et-drys-af- 

 

 

 

 

 
 
 
Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4300,- 

Dobbeltværelse 4800,- 

Dobbeltværelse med bad 5300,- 

Eneværelse 5300,- 

Eneværelse med bad 5600,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,-

 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/livskraft-livsglaede-og-et-drys-af-
https://www.vestjyllandshojskole.dk/livskraft-livsglaede-og-et-drys-af-


 

1. - 7. august 2020 
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Flamenco 

 

 

Flamenco - musik, sang og dans - er en 

fascinerende smeltedigel og et kulturmøde 

mellem Europa og den arabiske verden. Vi 

arbejder med dybderne i flamencokulturen, vi 

spiller og danser til de sene timer - og spinder 

det ind i den danske højskoletradition; hvor vi 

beskæftiger os med den kraft vi henter fra 

folkekulturen. Intensiv undervisning i dans, 

guitar og sang, hvor vi arbejder med 

flamencoens mange udtryk; passion, smerte, 

glæde, kærlighed og munterhed, mens du 

bliver udfordret på det tekniske. Niveau for 

alle, fra begynderne til de meget øvede. 

Flamencodans med Sofia Castro, Erica 

Sanches og Line Busk Stehr, Flamencoguitar 

med Poul J. Knudsen og Flamencosang med 

Juan Murube fra Sevilla 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/flam

enco-ugekursus-2020 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4000,- 

Dobbeltværelse 4500,- 

Dobbeltværelse med bad 5000,- 

Eneværelse 5000,- 

Eneværelse med bad 5500,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,-

 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/flamenco-ugekursus-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/flamenco-ugekursus-2020


 

1. - 7. august 2020 
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Byg i træ 

 

Byg et udekøkken, sauna, jagthytte, shelter, 

hønsehus… Byg… 

Du har en drøm om at bygge i træ og har et 

projekt du gerne vil have realiseret. Du ved 

bare ikke helt hvordan du kommer i gang. 

På dette ugekursus bygger vi på skolens 

demonstrationsprojekter og du får inspiration 

og færdigheder med dig hjem til at realisere 

dine egne projekter i træ. Der er tale om lette 

trækonstruktioner, hvilende på et solidt 

punktfundament og med grønt tag på toppen. 

Bæredygtighed er en selvfølge og vi anvender 

lokale genbrugsbyggematerialer. Kurset 

henvender sig især til nybegyndere og let 

øvede. 

Velmødt på Vestjyllands Højskole! 

Med Danny Møller, byggemester og 

højskolelærer 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/byg-

i-trae-ugekursus-2020 

 

 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4000,- 

Dobbeltværelse 4500,- 

Dobbeltværelse med bad 5000,- 

Eneværelse 5000,- 

Eneværelse med bad 5500,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,- 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/byg-i-trae-ugekursus-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/byg-i-trae-ugekursus-2020


 

1. - 7. august 2020 
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Pileflet – flet med farvet pil 
 

Kurset tager sit afsæt i materialer, som vi selv 

flækker, høvler og farver. Denne proces giver 

en fantastisk opbygning og forventning til det 

videre arbejde - og giver samtidig ydmyghed 

og respekt for materialet. Vi starter op med 

farvningen og går ud i naturen og ser hvad vi 

kan finde af planter som giver farve. Vi skal 

også farve med indigo, kraprod og jern. Du må 

gerne selv medbringe farver, næsten alt kan 

bruges: bejdser, akvarel, oliemaling, lakfarver, 

narvsværte m.m. Når vi har en palet af farvet 

pil, træ, bark m.m. går vi igang med at flette. Vi 

træner selvfølgelig farvesammensætning, men 

også formsans og præcision. Med pilefletter 

Bent Vinkler 

 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/pilef

let-flet-med-farvet-pil-2020 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4000,- 

Dobbeltværelse 4500,- 

Dobbeltværelse med bad 5000,- 

Eneværelse 5000,- 

Eneværelse med bad 5500,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,-

 

 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/pileflet-flet-med-farvet-pil-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/pileflet-flet-med-farvet-pil-2020


 

1. - 7. august 2020 
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Selvforsyning 

 

Er du interesseret i selvforsyning og 

drømmer du om at producere din egen mad? 

På kurset viser vi, hvordan du kan dyrke din 

egen frugt og grønt, uanset om du har en 

kolonihave, villa eller et husmandssted.   

Under kurset vil du komme til at lære om 

sædskifte og frøsamling, dyrkning af en- og 

flerårige grøntsager, bær og frugttræer samt 

konservering af høsten. Vi giver dig 

værktøjer til at designe din have, så den kan 

give et godt udbytte og samtidig skabe gode 

vilkår for biodiversitet. Vi benytter os af 

metoder fra økologi, biodynamik og 

permakultur. Forundringens Have, 

højskolens økologiske forsøgshave, skaber 

rammerne for kurset som arrangeres i 

samarbejde med Praktisk Økologi. 

 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/selv

forsyning-ugekursus-2020 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4000,- 

Dobbeltværelse 4500,- 

Dobbeltværelse med bad 5000,- 

Eneværelse 5000,- 

Eneværelse med bad 5500,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,-

 

 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/selvforsyning-ugekursus-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/selvforsyning-ugekursus-2020


 

8. - 14. august 2020 
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Argentinsk Tango 

 

Tangoen er længsel og inderlighed, 

sensualitet og kontrollerede passioner. 

Den ene fører den anden gennem et væld 

af sjove og sindrige trinkombinationer. En 

dans, der både danses efter et bestemt 

system, men også danses frit og 

improviseret og er fyldt med drilleri, 

udfordring og tillid. Undervisning for 

begyndere, let øvede, øvede og øvede+.  

I undervisningen og i 

fællesarrangementerne morgen og aften 

beskæftiger vi os med begrebet tillid. Med 

bl.a. Anna Sol, Daniel Carlson, Ann Berit 

Sourial, Gunner Svendsen, Sidse Hasle, 

Aldo Velásquez, Jens Bredholt, Else 

Mathiassen. 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/arge

ntinsk-tango-ugekursus-2020 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4600,- 

Dobbeltværelse 5100,- 

Dobbeltværelse med bad 5600,- 

Eneværelse 5600,- 

Eneværelse med bad 6100,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,-

 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/argentinsk-tango-ugekursus-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/argentinsk-tango-ugekursus-2020


 

15. - 21. august 2020 
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På vandring med skitseblok 

 

På dette kursus kombinerer vi vandringens 

bevægelse og meditative funktion med 

skitseblokkens ro og fordybelse, som vores 

store landskabskunstnere har gjort det i 

århundreder.   

Kursets daglige vandringer på 8-10 kilometer 

fører dig igennem heder og plantager og til fjord, 

hav og strand. Du vil på din vej møde planter, 

dyr, stilhed, himmel, folk og fæ. Dine 

tegnefærdigheder er ikke afgørende - du kan 

være helt nybegynder eller øvet. Derimod er 

glæden ved at skabe din egen personlige 

skitsedagbog med dine foretrukne 

tegneredskaber i centrum. Du vil få kyndig 

vejledning fra tegner og billedkunstner Birgitte 

Thorlacius og vandrer og højskolelærer Danny 

Møller 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/paa-

vandring-med-skitseblok-2020 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4200,- 

Dobbeltværelse 4700,- 

Dobbeltværelse med bad 5200,- 

Eneværelse 5200,- 

Eneværelse med bad 5700,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,-

 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/paa-vandring-med-skitseblok-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/paa-vandring-med-skitseblok-2020
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Kunst og Kultur i Vestjylland 

 

Vi tager afsæt i Grundtvig og klassisk 

højskole på denne tur rundt i Vestjylland 

med kikkerten indstillet på kunst, natur og 

kultur i lokalområdet. Det bringer os forbi 

Vedersø Præstegård og Kaj Munks stuer, 

der er blevet et særligt symbol på 

byboerens møde med Vestjylland, på 

åndelighed og på modstanden mod en 

ellers overvældende besættelsesmagt. Vi 

skal også på tur over Danmarks 

vandrigeste å, Skjern Enge og til Hvide 

Sande, hvor Vesterhavet har præget folks 

liv og levned i hundredvis af år.  

Ugen er også spækket med foredrag om 

performance-kunst, højskolen anno 2020, 

de omdiskuterede ulve, der efter 200 år er 

vendt hjem til Vestjylland og meget mere.  

 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/kun

st-og-kultur-i-vestjylland-2020 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4500,- 

Dobbeltværelse 5000,- 

Dobbeltværelse med bad 5500,- 

Eneværelse 5500,- 

Eneværelse med bad 6000,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,- 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/kunst-og-kultur-i-vestjylland-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/kunst-og-kultur-i-vestjylland-2020


 

22. - 28. august 2020 
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Pilgrimsvandring 

 

 

Pilgrimsvandring med rum til fordybelse og 

fællesskab. 

Vi vandrer som ægte pilgrimme ud i den 

vestjyske natur med højt til himlen, langt 

fra hverdagen. Undervejs hører vi om 

pilgrimsvandring i middelalderen, samt 

hvad der får os til at trække i 

pilgrimsstøvlerne i dag. Vi følger 

pilgrimmens syv nøgleord, bl.a. stilhed og 

langsomhed, der er udviklet af den 

svenske pilgrimspræst Hans-Erik 

Lindström. Nøgleordene gør vandringen til 

en indre og ydre vandring og samler 

gruppen i et særligt fællesskab.  

Der er erfaren pilgrimsguide med på 

kurset. Daglig vandring ca. 10-12 Km, 

med dagtursrygsæk.  

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

https://www.vestjyllandshojskole.dk/pilgr

imsvandring-ugekursus-2020 

 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4000,- 

Dobbeltværelse 4500,- 

Dobbeltværelse med bad 5000,- 

Eneværelse 5000,- 

Eneværelse med bad 5500,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,- 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/pilgrimsvandring-ugekursus-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/pilgrimsvandring-ugekursus-2020
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På cykel i Vestjylland 

 

Kom med ud i den fantastiske vestjyske natur 

– her er højt til himlen og masser af frisk luft. 

Få 5 dejlige cykeloplevelser i det storslåede 

vestjyske landskab krydret med historie, kultur 

og skønne smagsoplevelser i og omkring 

Ringkøbing Fjord. Her er Vesterhav og klitter, 

bakkeøer og skønne ådale, istidsrand, 

morænebakker og blomstrende lyngheder. 

Hver dagsetape er 35-40 km. og er tilrettelagt 

for ”almindelige” cykelbrugere. Halvvejs på 

dagsetaperne bringer højskolens økologiske 

køkken hver dag en storslået buffet ud, som vi 

indtager under åben himmel. 

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/paa-

cykel-ugekursus-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4700,- 

Dobbeltværelse 5200,- 

Dobbeltværelse med bad 5700,- 

Eneværelse 5700,- 

Eneværelse med bad 6200,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,- 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/paa-cykel-ugekursus-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/paa-cykel-ugekursus-2020


 

22. - 28. august 2020 
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Pileflet - flet af kurve og tasker i pil 

 

 

Kurset vil tage udgangspunkt i den katalanske 

bund. Denne særlige måde at starte en kurv på 

giver en smuk og stabil bund til det videre projekt. 

Der vil være mulighed for at flette tasker med 

masser af finesser, større flade kurve til 

grøntsager eller svampe og større indkøbskurve.  

Det er en fordel, at du har et grundlæggende 

kendskab til flet. Der vil være fælles undervisning 

i forskellige teknikker undervejs, men generelt 

arbejder man individuelt efter lyst og formåen. 

Der vil være mulighed for at arbejde med andre 

naturmaterialer, som er egnet til flet sammen 

med pilen, f.eks bark og siv, og færdiggøre 

taskerne med læderremme og lukketøj. Med 

pilefletter Anne-Mette Hjørnholm

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/pilef

let-flet-af-kurve-og-tasker-i- 

 

 

 

 

 

 
Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4000,- 

Dobbeltværelse 4500,- 

Dobbeltværelse med bad 5000,- 

Eneværelse 5000,- 

Eneværelse med bad 5500,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,- 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/pileflet-flet-af-kurve-og-tasker-i-
https://www.vestjyllandshojskole.dk/pileflet-flet-af-kurve-og-tasker-i-


29. august - 4. september 2020 
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Tegning & Maleri 
På kurset får du mulighed for at fordybe dig i 

grundlæggende kompositions- og 

tegneteknikker. Ved tilmelding skal du vælge 

et af to spor: 

"Det magiske papir" ved billedkunstner 

Birgit Bjerre: 

Fokuserer på maleriet i sin fineste, enkle 

grundform: tusch på papir. Der arbejdes med 

motivvalg og med papirets helt særlige krav til 

nærvær - også med pensel. 

"Find din streg" ved billedkunstner og 

højskolelærer Pia Knudsen: 

Gennem øvelser i at bruge blyant og andre 

tegneredskaber, i at blande farver og at 

komponere motiver, får du træning i at se, finde og indkredse dine motiver og finde din egen 

streg. 

Kurset er for alle uanset niveau. 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/tegning-

og-maleri-juni-2020 

 

 

 

 

Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4300,- 

Dobbeltværelse 4800,- 

Dobbeltværelse med bad 5300,- 

Eneværelse 5300,- 

Eneværelse med bad 5800,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,-

 

NB: Kurset afholdes også fra d. 20. - 26. juni 2020 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/tegning-og-maleri-juni-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/tegning-og-maleri-juni-2020


 

29. august - 4. september 2020 
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Jagt 

 

Som jægere skal vi udfordres hele livet! 

På “Jagt” bliver du udfordret på dine 

færdigheder med riflen i Danmarks 

største skyttecenter og med vores eget 

set af lerduekastere. Vi arbejder med 

tilberedningen af vildtet og det gamle 

håndværk charcuteri. Og vi skal 

selvfølgelig på jagt i den vestjyske natur! 

Her har vi traditioner for gæs, ænder og 

kronvildt. Så der er mulighed for jagt med 

både riffel og haglgevær. Alt sammen er 

krydret med debat, oplæg, røverhistorier 

og ægte jægerhygge omkring bålet. Med 

David CP og Kristoffer Brun Gram.

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/jagt-

ugekursus-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4200,- 

Dobbeltværelse 4700,- 

Dobbeltværelse med bad 5200,- 

Eneværelse 5200,- 

Eneværelse med bad 5700,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,- 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/jagt-ugekursus-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/jagt-ugekursus-2020


 

29. august - 4. september 2020 
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Keramik - ler, ild, vand 

 

Leret indbyder til at arbejde skabende og 

fordybet med både form og udtryk. Dette kan 

være både til brugsting eller mere skulpturelt 

og abstrakt. I hyggelige og kreative rammer 

får vi gennem eksperimenter kendskab til 

teknikker og en forståelse for lerets mange 

muligheder og udtryk. Der er både 

fællesundervisning og individuel vejledning. 

Du har mulighed for at arbejde med drejning, 

modellering, pølseteknik, lave plade- og 

trykketeknik samt banketeknik. Vi afprøver 

også forskellige dekorationsteknikker og 

overfladestrukturer. Til slut brænder vi vores 

arbejde i el-ovn eller raku. Kurset er for alle 

uanset forudsætninger. Med pottemager 

Dorte Møller P

 

 

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på:  

 

https://www.vestjyllandshojskole.dk/kera

mik-ugekursus-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Priser pr. person: 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4300,- 

Dobbeltværelse 4800,- 

Dobbeltværelse med bad 5300,- 

Eneværelse 5300,- 

Eneværelse med bad 5800,- 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250,- 

http://www.vestjyllandshojskole.dk/
https://www.vestjyllandshojskole.dk/keramik-ugekursus-2020
https://www.vestjyllandshojskole.dk/keramik-ugekursus-2020
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Skriv dit liv – erindringer, der bliver læst 

 

Går du med et ønske om at få skrevet om 

dit liv? Velkommen til en uge, hvor du får 

det gjort. Det har stor betydning at skrive 

om sit liv. Det skaber glæde hos børn, 

børnebørn og i vore omgivelser. Men det 

skaber også værdi hos os selv. Dét at 

skrive om sit liv rækker både bagud i tiden 

og peger frem mod det liv, der skal leves. 

Vi arbejder ud fra metoden: Skriv ikke alt, 

du kan huske, men det, du ikke kan 

glemme. Kurset vil også vise, hvordan 

man kan bruge sine erindringer i andre 

sammenhænge.  

Måske til klummer, noveller, 

rejsereportager 

eller en børnebog?  

 
 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på: 

 

www.vestjyllandshojskole.dk/skriv-dit-liv-juni-

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Priser pr. person 
 
Hjemmeboende / sovesal / telt 4000,- 

Dobbeltværelse 4500,- 

Dobbeltværelse med bad 5000,- 

Eneværelse 5000,- 

Eneværelse med bad 5500, 

Tillæg ved allergimad +50,- 

Evt. afbudsforsikring 250, 

 

 

NB: Kurset afholdes også fra d. 13. - 19. juni 2020 
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