
Vestjylland på kryds & tværs
- natur og kultur
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t Velkommen til en uge med fokus på Vestjyllands natur og kultur. Ugen handler om 

begivenheder, mennesker og virkekraft, der har præget - og stadig præger - Vestjyl-
land. Dagene er fyldt med oplevelser på og udenfor højskolen; både det nære og det lidt 
længere væk. Vi tager ud i det storslåede vestjyske landskab, hvor vi møder og mærker 
kulturen og naturen.

På busturene præsenteres og beskrives landskabets varierende udtryk, der er under 
stadig forandring med aktive landsbysamfund og større industrivirksomheder. Du får 
fortællinger om og af mennesker, der på hver deres måde har sat præg på Vestjylland. 
Vi møder vestjyderne i deres virke i dag, og hører om, hvordan egnen er blevet udviklet, 
både som følge af naturens egne krafter, men bestemt også om en følge af industri- 
aliseringen.

På højskolen vil foredrag give os en dybere indsigt og forståelse for, hvordan historie, 
natur og kultur hænger sammen. Vi får indsigt og udsyn og bliver klogere på os selv og 
verdenen. Dagene begynder med fælles morgensamling- og sang, som også kan være 
oplæg til dagens tur. Aftenerne byder på hyggelig og inspirerende fællesarrangementer, 
bl.a. en tur til Vesterhavet og en aften med “Savsmuld”, som spiller folkemusik og giver 
mulighed for at danse. Og sidst men ikke mindst, så forkæler højskolens økologiske 
guld-præmierede køkken os til alle måltider!

Velmødt på Vestjyllands Højskole! 
Poul Hillerup, agronom og højskolelærer 
Kristian Skov Ravn, musiker, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Ikonmaleri”, “Yoga” og “Skriv en fagbog”.

På turene vil du ind i mellem møde lokale som 
fortæller om livet i Vestjylland og landskabet.  
På højskolen vil du møde:

Poul Hillerup 
agronom, højskolelærer og medlem af højskolens 
bestyrelse.

Kristian Skov Ravn 
musiker, sanger, højskolelærer og kursusleder.

Kristian og Poul er guider på turene og koordina-
torer for “Vestjylland på kryds og tværs”.



Ugens program:

Lørdag den 15. juni: 
Ankomst fra kl. 15. Eftermiddagskaffe og indkvartering. 
Aftensmad kl 18.00. 
Velkomst og introduktion til ugen ved Poul Hillerup og Kristian Skov Ravn. 
Aftenkaffe og sang.

Søndag den 16. juni: 
Formiddag: Foredrag ved Niels Ole Frederiksen ”Da lysekronen faldt ned i suppen”,  
Danmarkshistorier fra de sidste 70 år. 
Kl. 12.00 Frokost. 
Eftermiddag: Vellings Danmarkshistorie - på tur i lokalområdet. 
Aften: Sange fra “den blå”.

Mandag den 17. juni: 
Formiddag: Foredrag ved forstander Anders Fogh Jensen. 
Kl. 12.00 Frokost på højskolen. 
Eftermiddag: Rundvisning i Forundringens Have ved Birtha Toft. Forundringens Have er høj- 
skolens økologiske forsøgs- og besøgshave. Et fantastisk bevis på, hvordan det vestjyske 
sandjord kan forvandles til en pragtfuld have. 
Kl. 15.00 Besøg i Hellig Kors Kirke i Dejbjerg med udsigt over Dejbjerg Hede. 
Aften: Tur til Vesterhavet.

Tirsdag den 18. juni: 
Heldagstur til Danmarks ældste by, Ribe, som ligger i et fladt marskområde ikke langt fra Ves-
terhavet. Byen har gennem historien været præget af oversvømmelser. 

Anders Fogh Jensen 
filosof og højskolens forstander. 
Niels Ole Frederiksen 
foredragsholder og tidligere højskolemand.

Du møder Anders og Niels Ole i to spændende 
foredrag.

Marie Østergaard Knusen 
forfatter. Underviser på kurset “Skriv faglitteratur”. 
Maria Dybvad 
yogainstruktør. Underviser på kurset “Yoga”.  
Inge Larsen-Ledet 
ikonmaler. Underviser på kurset “Ikonmaleri”. 

Du møder de tre til fællesarrangementer.

...fortsættes næste side



Ribe Å slynger sig igennem byen, videre over marsken og ud i Vadehavet ved Kam-
merslusen, hvor der som forebyggelse er anlagt havdiger. Vi besøger fårehyrden, som 
passer fårene på digerne ud mod Vadehavet. Vi skal også ind i byen, som har bevaret sit 
gamle bymiljø med Ribe Domkirke som dets majestætiske vartegn og har en helt særlig 
atmosfære.  
På vejen hjem besøger vi en anden købstad, Varde, hvor vi på museet skal se udstil- 
lingen af Otto Frellos finurlige værker. Vi spiser frokost undervejs. 
Aften: Folkedans med spillemandsgruppen “Savsmuld”.

Onsdag den 19. juni: 
Formiddag: Besøg på Stauning Whisky, hvor vi får historien om, hvordan hobby for- 
vandlede sig til et professionelt destilleri.  
Kl. 12.00 Frokost på højskolen. 
Eftermiddag: Tur til Holstebro, hvor vi skal se kunst i gågaden, på virksomhedsbesøg, 
m.m.  
Aftensmaden spiser vi på en restaurant i Holstebro.

Torsdag den 20. juni: 
Heldagstur langs vestkysten. Vi starter ved Lyngvig Fyr, hvorfra vi får et fantastisk udsyn 
over både hav og fjord. Herefter ser vi den berømte Sandskulpturfestival i Søndervig, 
inden vi kører videre nord på. Sidste stop bliver Strandingsmuseet i Thorsminde.  
Vi er tilbage på højskolen senest kl. 17.00, så vi har tid til at gøre os festklare. 
Kl. 18.30 Festmiddag og underholdning.

Fredag den 21. juni: 
Morgenmad kl. 08.00  - og derefter hjemrejse.

Ret til programforbedringer forbeholdes!

Tilmelding 
www.kortekurser.dk  
eller tlf.: 9675 3777. 
Læs mere om højskolen, 
ugeprogram, undervisere 
m.m. på kortekurser.dk

Kontakt
Vestjyllands Højskole 
Skraldhedevej 8, Velling 
6950 Ringkøbing 
tlf.: 9675 3777 
kontor@vestjyllandshojskole.dk

Pris pr. person
Hjemmeboende/sovesal/telt ....... 4400,–
Dobbeltværelse ........................... 4900,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5400,–
Eneværelse ................................. 5400,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5900,–


