
t i l m e l d i n g  

Adresse

Post nr./by

Navn Hele CPR nr.

Tlf.

E-mail

Eneværelse

Eneværelse m. bad og toilet

Hjemmeboende

Sovesal Telt

Dobbeltværelse

Dobbeltværelse m. bad og toilet

Vegetar/veganer

Glutenallergi (+ kr. 50,-)  

K u r s u s

Vi sender bekræftelse og praktiske oplysninger pr. mail.
Ønsker du det sendt med posten kryds af her:

Alle priser er inklusiv undervisning, kost, logi, ture, sengelinned, håndklæder og 
alt det andet gode... På enkelte kurser er der en ekstra materialeudgift. 
Tilmelding kan også foretages på www.kortekurser.dk

Vores korte højskolekurser er af 
én eller to ugers varighed og giver 
dig mulighed for at danse, male, 
synge, tænke, skrive, bruge kroppen 
og sanserne, blive klogere på livet 
og meget mere...  
www.kortekurser.dk

Højskoleophold af 3, 5 og 8 
måneders varighed tilbydes fra 
september til juni. På Vestjyllands 
Højskole har du mulighed for at 
sammensætte fag, så de passer til 
dig. Vores fag fordeler sig i to store 
kategorier: De grønne og de krea-
tive. Her er rig mulighed for både 
udtryk og udsyn. 
www.vestjyllandshojskole.dk 

Skraldhedevej 8 • 6950 Ringkøbing
Tlf.: 9675 3777
Mail: kontor@vestjyllandshojskole.dk
www.kortekurser.dk • www.vestjyllandshojskole.dk

Faglig forkælelse…

... fordybelse og udfordringer. 
Vestjyllands Højskole er Danmarks 
CO2 neutrale højskole og et lille, 
men konstant, kraftværk for kunst, 
kultur, økologi og iværksætteri.

Vores høje faglige niveau er fun-
deret i det traditionelle højskoleliv 
med foredrag, morgensamlinger 
og samtaler. Den smukke og til 
tider barske vestjyske natur dan-
ner rammerne sammen med vores 
eget økologiske eksperimentarium, 
Forundringens Have. Sidst men 

ikke mindst, så glæder vi os 
hver dag til måltiderne med 
forkælelse fra vores øko-
logiske guldpræmierede 
køkken. 

Korte  
Højskolekurser 2019

Ønsker at komme på deltager- 
liste med navn  
Ønsker IKKE at komme på 
deltagerliste med navn  

SKAL udfyldes: 



Vestjylland på kryds & tværs 
Ud i naturen - oplev kulturen

Uge 26 22. juni - 28. juni

Tegning 
Find din streg og din stil

Selvforsyning til husbehov 
Havebrug og dyrehold i teori og praksis 

Kor 
Klassisk og rytmisk

Med pensel & pagaj 
Tegning, akvarel og kajak

Dans så du sveder 
Latinamerikanske danse med tempo 

Landbrugets fortid, nutid, fremtid 
Virkeligheder og udvikling

Keramik 
Ler, ild og vand  

Uge 29 13.  juli - 19. juli

Dans for 2 
Fyr op under dansegulvet - og hinanden

Eventyrlig familieuge 
Kreativ og legende for børn og voksne

Syng af hjertens lyst 
Slip din indre sanger løs

Sangerens stemme 
Hele vejen rundt om stemmen

Kraftværk 
(Gen)oplev højskolemagien

Uge 30 20. juli - 26. juli

Uge 31 27. juli - 2. aug.

Flamenco 
Dans, sang og musik

Pileflet 
Kunsthåndværk med kurve og skulpturer

Uge 32 3. aug. - 9. aug.

Dans 
Teknik, bodywork og improvisation

www.kortekurser.dk

Yoga 
Sanser, nærvær og krop

Vandringer i Vestjylland 
Ro i sindet, masser af frisk luft og motion

Fortæl dit liv 
Skriv erindringer, der bliver læst

Ikonmaleri 
En verden af lys, skønhed og mystik

Uge 24 + 25 8. juni - 21. juni

Skriv en fagbog 
Få gjort virkelighed af dit bogprojekt

Maleri 
Fra skitse til maleri

Uge 24 8. juni - 14. juni

Uge 25 15. juni - 21. juni

Uge 28 6.  juli - 12. juli

Salsa 
Cubansk dans, musik og sang

Byg i træ 
Fra idé til virkelighed

Uge 27 29. juni - 5. juli

Familieuge 
Aktiv & kreativ for børn og voksne 

Gourmet & Gløder 
Den naturlige og vilde mad

Vilde Vestjylland 
Højt til himlen og de store vidder

Uge 34 17. aug. - 23. aug.

Slip drømmene fri 
Skab mere af det, du længes efter

Uge 33 10. aug. - 16. aug.

Argentinsk tango 
Drilleri, udfordring og tillid

Tegning & Maleri 
Pensel, kridt, tusch, akvarel og akryl

Store nordiske fortællere 
Eksistentielle spørgsmål i litteraturen

På Cykel 
Oplev Vestjylland på to hjul

Rundt i Vestjylland 
Mennesker og virkekraft

Tegning & Akvarel 
Streg og farve

Uge 36 31. aug. - 6. sep.

Uge 35 24. aug. - 30. aug.

Fortælle Akademiet 
Fortællende teater - teatralsk fortælling

Jagt 
Skyttetræning, på jagt og charcuteri

Uge 52 29. dec. 2019 - 2. jan. 2020

Uge 46 13. nov. - 17. nov.

Fortælle Akademiet 
Liv og fortællinger.

Uge 38 16. sep. - 20. sep.

Uge 35 + 36 24. aug.-  6. sep.

Nytårskursus 
Et øjeblik til refleksion, ønsker og håb

Fortælle Akademiet 
Myter og religiøse fortællinger

Uge 4 22. jan. - 26. jan. 2020

Fortælle Akademiet 
Levende formidling

Uge 17 22. apr. - 26. apr. 2020

Pilgrimsvandring 
I middelalderpilgrimmens fodspor



Vandringer i Vestjylland
- med natur, kultur og fortællinger
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Find vandreskoene frem og kom med ud i den fantastiske vestjyske natur – få ro i sindet 
og masser af frisk luft og motion. Kom og ta’ med på fem dages vandringer i vestjyske 
landskaber, hvor vi skal langs fjorde og søer, gennem egekrat og plantager, over heder, 
indsande og klitter ved Vesterhavet. 

I fem dage kører vi med bus fra højskolen ud til de forskellige naturområder. Vi vandrer 
og får undervejs fortællinger om natur, kultur og mennesker i fortid og nutid.  

Ved middagstid vil ”det kolde bord og de lune retter” blive bragt ud fra højskolens fantas-
tiske økologiske køkken. Ingen flade madpakker her, herligt med en lækker anretning i 
det fri. 

Ud over de daglige vandringer er der på højskolen morgensamlinger, foredrag, sang, 
musik, dans og sidst, men ikke mindst, hyggeligt samvær i godt selskab med dejlige 
mennesker.

Vandringerne er ml. 8 og 10 km og strækker sig over 4-5 timer. Vi vandrer uanset vejr-
gudernes humør og det tilrådes derfor at medbringe tøj til al slags vejr, samt gode van-
dresko/-støvler. Medbring gerne en lille turrygsæk til vandflaske m.m. samt evt. kikkert. 

Velmødt på Vestjyllands Højskole! 
Danny Møller, vandrer og højskolelærer 
Rebecca Kaagh Nordbo, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Ikonmaleri” og “Fortæl dit liv”.

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

Danny Møller 
vestjyde, friluftsmenneske og højskolelærer.  
Danny er turguide og koordinator på vandre- 
kurset.

Rebecca Kaagh Nordbo 
økologisk iværksætter, højskolelærer og kur-
susleder. Rebecca er primært den, der samler 
trådene for os alle på højskolen og du vil møde 
hende til fællesarrangementer. 



Ugens program:

Lørdag den 8. juni: Ankomst 
Ankomst fra kl. 15.00. Eftermiddagskaffe og indkvartering. 
Aftensmad kl 18.00. 
Velkomst og introduktion til ugen ved Danny Møller. 
Aftenkaffe og sang.

Søndag den 9. juni: Lokalområdet omkring højskolen 
Afgang kl. 10.00, hvor vi lærer lokalområdet at kende. Vi besøger Velling, landsbyen på kanten 
af Ringkøbing Fjord. Her er tre frieskoler, kirken, studedriverkro og herregård. Vi møder et par 
af egnens spændende mennesker og skal selvfølgelig have frokost halvvejs. 
Aftensmad på højskolen kl. 18.00 og derefter aftenprogram.

Mandag den 10. juni: Skjern Å deltaet 
Busafgang kl. 9.45 mod den sydlige ende af Ringkøbing Fjord, hvor vi vandrer ind til Pumpe- 
station Nord og hører historien om Skjern Å og genopretningsprojektet. Derfra med træk-
færgerne mod Skjern Enge Naturcenter og Lønborg Herregård, banke og kirke. Vi slutter 
dagens etape ved Pumpestation Sydøst, hvor bussen henter os. Frokost halvvejs.  
Aftensmad kl. 18.00 og derefter aftenprogram.

Tirsdag den 11. juni: Gl. Sogn, Bagges Dæmning og Nr. Lyngvig Fyr 
Busafgang kl. 9.45 mod Gl. Sogn, hvorfra vi vandrer langs Ringkøbing Fjord, indtil vi rammer 
Bagges Dæmning. Vi tager genvejen over fjorden og rammer klitterne og Vesterhavet.  
Vi slutter dagens etape af i Nr. Lyngvig Fyr, hvor vi nyder den storslåede udsigt over Ring-
købing Fjord og Vesterhavet.  
Aftensmad kl. 18.00 og derefter aftenprogram.

Marie Østergaard Knusen 
forfatter og underviser på kurset “Fortæl dit liv, 
skriv dine erindringer”. Du vil møde Marie til 
fællesarrangementer.

Inge Larsen-Ledet 
kunstner og underviser på kurset “Ikonmaleri”.  
Du vil møde Inge til fællesarrangementer.

...fortsættes næste side



Onsdag den 12. juni: Stråsø Plantage og ulven 
Busafgang kl. 9.45 mod Stråsø Plantage. Denne dag vandrer vi over store fredede  
hedearealer og igennem plantage, skov og egekrat. Vi er på sporet af ulven og bæveren 
og kan være heldige at opleve store rudler af krondyr.  
Frokosten bliver selvfølgelig bragt, vi smager på lyngsnaps og glæder os over denne 
prægtige natur.  
Aftensmad kl. 18.00 og derefter aftenprogram.

Torsdag den 13. juni: Dejbjerg Hede og Rakkerne 
Busafgang kl. 9.45. På denne sidste vandredag kører bussen os til Hellig Kors Kloster. 
Her får vi historien om kirke og klostret og strækker øjnene i landskabet. Vi vandrer 
ned over Dejbjerg Hede og Plantage og når Bjørnemosen, hvor vi besøger det sidste 
rakkerhus i Vestjylland. Vi fortsætter mod Bundsbæk Mølle og slutter dagens etape ved 
Dejbjerg Kirke, hvor vi også ender fortællingen om rakkerne og deres liv på heden.   
Afslutningsaften på højskolen kl. 18.30 med festmiddag og underholding.

Fredag den 14. juni: Tak for denne gang 
Morgenmad kl. 8.00  
- 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,–



Fortæl dit liv
- skriv erindringer, der bliver læst
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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 sine erindringer. Det skaber glæde hos børn, børnebørn 
og i vore omgivelser. Men det skaber også stor værdi hos os selv. Dét at skrive om sit liv 
rækker både bagud i tiden og peger fremad mod det liv, der skal leves. En anden gevinst 
ved at skrive sine erindringer er, at man er med til at sikre, at fortiden ikke går tabt. 
Formålet med kurset er at skrive gode erindringshistorier, der bliver læst. Det afgørende 
er at finde de gode historier fra livet. Gode historier er dem, hvor der er noget på spil, og 
hvor holdninger og livsændringer kommer til syne. Du lærer at finde en vinkel i dine erind- 
ringshistorier og lærer at holde den hele vejen igennem teksten. Du bliver skarpere på dit 
eget sprog gennem øvelser og eksempler. Sproget skal fange og fastholde læseren – dét 
lærer du. Vi taler om billedsprog, scener, associationsfælder og sætningsopbygning. Vi 
taler også om redigering, tryk og kontakt til forlag. 

Flere etablerede forfattere har i disse år stor succes med autofiktion – de skriver skøn-
litteratur på baggrund af deres liv. Måske har du også lyst til at skrive skønlitterært om 
oplevelser i dit liv? Kurset viser, hvordan du kan gribe den proces an. 

Vestjyllands Højskole danner rammen. Her møder du andre mennesker. Du oplever den 
gode højskolestemning og den flotte vestjyske natur. Vi starter dagen med morgensam-
ling og slutter med fællesoplevelser som foredrag og Vesterhavstur. 

Velkommen til en fordybende skriverejse på Vestjyllands Højskole! 
Marie Østergaard Knudsen, forfatter og underviser. www.skrivditliv.nu 
Rebecca Kaagh Nordbo, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Vandringer i Vestjylland” og “Ikonmaleri”.

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 ....... 3800,–
Dobbeltværelse ........................... 4300,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 4800,–
Eneværelse ................................. 4800,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5300,–



Ikonmaleri
- en verden af lys, skønhed og mystik 
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Ikoner er hellige billeder, malet på trætavler med æggetempera 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 ortodokse kristne traditioner.

Kursets underviser, Inge Larsen-Ledet har fået undervisning i ikonmaleri af Fader 
Vladimir i Finland samt munken Gregorios fra Athos. På kurset giver hun denne viden og 
denne ældgamle teknik videre.

Rent praktisk kopierer vi originale ikonmalerier. Det praktiske arbejde suppleres med 
foredrag og samtaler omkring ikonmaleri og anden kirkelig kunst.

Ugen byder også på obligatorisk højskoleliv med foredrag, morgensang og udflugter. 
Blandt andet til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Her kan vi se, hvorledes den re-
ligiøse dimension fortsat kommer til udtryk – også i nutidskunsten. De daglige måltider 
på højskolen med det rige udbud af den lækre økologiske mad gør hvert måltid til et 
højtidsmåltid.

Kurset er for alle – uanset niveau. Der skal påregnes en lille materialeudgift.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole!  
Inge Larsen-Ledet, kunsthåndværker og ikonmaler 
Rebecca Kaagh Nordbo, højskolelærer  
Kristian Skov, sanger og højskolelærer

“Ikonmaleri” er i første uge samtidig med “Vandringer i Vestjylland”,  
“Fortæl dit liv”,  og i anden uge samtidig med “Skriv en fagbog“,  
“Vestjylland på kryds og tværs” og “Yoga”.

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 ....... 6100,–
Dobbeltværelse ........................... 6600,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 7100,–
Eneværelse ................................. 7100,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 7600,–



Skriv en fagbog
- få gjort virkelighed af dit bogprojekt 
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Går du med ambitioner om at skrive en fagbog? Måske er det en lettilgængelig HOW 
TO DO-bog du vil skrive, en gængs fagbog eller en mere akademisk funderet bog. Det 
kan også være en essaysamling eller en kort e-bog. På dette kursus får du gjort alvor af 
sagen. 

Du kan både være på idé-niveau med dit bogprojekt eller have skrevet hele det første ud-
kast. Kurset giver dig redskaber til at strukturere dit stof, og du får skrevet. Du får styr på 
din hovedhistorie og lærer, hvordan du kan bruge cases, teorier og kilder. Det er vigtigt, 
at du kender din målgruppe, og at du forstår, hvordan du tager din læser ved hånden.  
Vi har fokus på sproget. En bog skaber basis for salg, synlighed og foredragsvirksomhed. 
Du lærer, hvordan du kommer igennem til et forlag, hvordan du selv udgiver, og hvordan 
du kommer i medierne med din bog. At skrive en bog er et stort arbejde, men ikke uover-
kommeligt. Det er en fordybelsesproces, der vil skabe glæde hos dig længe. Alle bærer 
vi på stor livserfaring og er potentielle forfattere – du kan være fysioterapeut, pædagog, 
fritidshistoriker, idrætslærer, mælkebøttebarn, læge, stressoverlever, terapeut og meget 
andet. I løbet af ugen får du individuel sparring på din ide og dit manuskript.   

Vestjyllands Højskole danner rammen for din skriveuge, hvor du vil møde nye mennesker 
- og kommende læsere af din bog. Du oplever den gode højskolestemning og den flotte 
vestjyske natur. Vi starter dagene med morgensamling og slutter med fælles oplevelser 
som foredrag og Vesterhavstur. Hver dag nyder vi højskolens økologiske ”guld køkken”.  

Velkommen til en målrettet skriveuge på Vestjyllands Højskole!  
Marie Østergaard Knudsen, forfatter, skrivecoach og underviser. www.skrivditliv.nu 
Kristian Skov, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med ”Ikonmaleri”, ”Vestjylland på kryds og tværs”  
og “Yoga”.

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 ....... 3800,–
Dobbeltværelse ........................... 4300,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 4800,–
Eneværelse ................................. 4800,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5300,–
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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,–



Yoga
- sanser, nærvær og krop 
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Den sansende og nærværende krop er i centrum. Gennem den legende, udfordrende, 
levende og nærende yoga vækker vi kroppen og sanserne til live. Vi føres gennem  
bevægelserne og vejledes til at få et blødt og naturligt åndedræt. For at mærke musk-
lerne og åbne sanserne nærmer vi os yogaens stræk fra forskellige vinkler: Sanseture i 
haven, afspænding, livgivende dans med mere.

Gennemstrømning i kroppen er i fokus, derfor vil vi smidiggøre og smøre alle kroppens 
led som forberedelse til yoga øvelserne. Alt sammen er med til at øge fokus på krops-
bevidsthed, styrke, smidighed og flow i kroppen og hjælper dig til at finde tilbage til en 
sund og levende kropsholdning og en naturlig måde at bevæge dig på. Spændinger vil 
blive løsnet op, og du får lettere ved at mærke den dybe glæde ved at være lige præcis 
den, du er.  

Vi holder til i højskolens smukke runde træhus midt i Forundringens Have. Hver dag vil 
vi få dejlig økologisk mad, højskolens levende fællesskab med sang og foredrag, tur til 
Vesterhavet – og måske en tur i bølgerne... 

Er du begynder vil du få lagt et godt og sikkert fundament for din yoga, mens de mere 
erfarne kan få forfinet og fordybet deres yoga praksis.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Maria Rose Dybvad, dans, yoga og psykomotorik 
www.maria-rose.dk / www.balanceret-liv.dk 
Kristian Skov, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Ikonmaleri”, “Vestjylland på kryds og tværs”  
og “Skriv en fagbog”.

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 ....... 3900,–
Dobbeltværelse ........................... 4400,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 4900,–
Eneværelse ................................. 4900,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5400,–
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Maleri
- fra skitse til maleri 
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Årets malekursus koncentrerer sig om maleteknik, farvelære og komposition. Forskel-
lige stilarter og udtryk gør det muligt at lave meget forskellige løsninger på de samme 
motiver. Vi undersøger brugen af pensel, kridt, tusch, akvarel, akryl og æggetempera på 
papir, lærred og træplader, og arbejder os på den måde frem til vore egne malerier og 
egen stil.

Arbejdsturene går blandt andet til Thorsminde, Fjaltring, Mathildes Pakhus og Trans.
De mere improviserede ture kan gå til Hindø, Dejbjerg Hede, en kostald eller en 
hønsegård…

Tag gerne digitalkameraet med - det er et godt supplement til skitseblokken og godt til at 
afgrænse motivet.

Kreativiteten udfolder sig gennem individuelt billedkunst arbejde, fælles oplæg og gen-
nemgang af billeder. Højskolens værksteder er åbne døgnet rundt. Det giver mulighed 
for eksperimenter, kunstneriske diskussioner og hyggelige stunder. Ved siden af arbej-
det med billedkunsten er vi en del af højskolens liv med morgensamlinger, foredrag og 
højskolens højt præmierede økologiske “guld” køkken.

Kurset er for alle – uanset niveau. Der skal påregnes en mindre udgift for materialer.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Jens Bredholt, billedkunstner og højskolelærer  
Pia Knudsen, billedkunstner og højskolelærer

Kurset er samtidig med “Tegning”, “Med pensel & pagaj”, “Keramik”,  
“Selvforsyning til husbehov” og “Landbrugets fortid, nutid og fremtid”.

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 ....... 4200,–
Dobbeltværelse ........................... 4700,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5200,–
Eneværelse ................................. 5200,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5700,–
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Tegning
- find din streg og stil
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Med udgangspunkt i forskellige opgaver prøver du kræfter med forskellige teknikker, 
komposition og farvelære. Alt sammen vil skærpe din iagttagelsesevne og hånd-
værksmæssige kunnen. Gennem fælles oplæg og øvelser i at bruge pensel og blyant, 
blande farver, sætte streger og komponere billeder får du træning i at se, finde og ind-
kredse dine motiver. Stregen bliver din og du finder din egen stil, mens vi arbejder med 
udtryksformer som kontur, komposition, tegning, farve og formgivning. 

I løbet af ugen får du både holdundervisning og individuel vejledning. 

Billedarbejdet foregår i kreative og inspirerende omgivelser på højskolen, men vi henter 
også indtryk fra ture ud i det vestjyske landskab med fjord, hav og himmel. Døgnet rundt  
er højskolens værksteder åbne. Det giver dig rig mulighed for at mærke atelier stem- 
ningen med faglig forkælelse og fordybelse i kunstneriske teknikker og processer. 

Derudover er vi en del af højskolelivet med højskolens øvrige kursister med morgen-
samlinger, aftenforedrag, fællestur til Vesterhavet, og festlige måltider samlet omkring 
højskolens guldbelønnede økologiske køkken.

Kurset er for alle uanset niveau.  
Der skal påregnes en mindre udgift for materialer.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Pia Knudsen, billedkunster og højskolelærer 
Jens Bredholt, billedkunster, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Maleri”, “Med pensel & pagaj”, “Keramik”,  
“Selvforsyning til husbehov” og “Landbrugets fortid, nutid og fremtid”.

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 ....... 4200,–
Dobbeltværelse ........................... 4700,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5200,–
Eneværelse ................................. 5700,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5700,–
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Med pensel og pagaj
- tegning, akvarel og kajak
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Velkommen til det eneste kursus i Danmark, der kombinerer tegning, akvarel og kajak!  

Med kajakken kommer vi tæt på naturen. Vi opsøger interessante motiver ved kysterne 
omkring Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og tilstødende åer. Der finder vi blyant, akvarel-
farve, pensel og papir frem, og arbejder med motiverne - både i hurtige skitser og mere 
gennemarbejdede billeder. Kaffe, kage og andre fornødenheder har vi med os.

Imellem kajakturene arbejder vi i og omkring højskolens værksted med farveøvelser og 
forskellige akvarelteknikker. Her vil der også være gennemgang af dagens arbejder.

Kurset er for både begyndere og øvede. Der vil løbende være mulighed for at øve for-
skellige kajak færdigheder: Ro-, styre- og redningsteknikker. En nødvendig forudsætning 
er dog, at du ikke er bange for vand, og at du kan svømme.  
Havkajakker med udstyr kan lejes på højskolen for kr. 500,- (skal bookes ved tilmelding).  
Der skal påregnes en mindre materialeudgift.

Højskolens værksteder er åbne døgnet rundt. Det giver mulighed for fordybelse, kunst- 
neriske diskussioner og hyggelige stunder. Dagene rammes ind af højskolelivet med 
inspirerende morgensamlinger, foredrag og aftenarrrangementer - og ikke at forglemme 
højskolens højt præmierede økologiske “guld” køkken.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole!  
Gunnar K. Hansen, maler og kajakinstruktør  
Jens Bredholt, maler og højskolelærer

Kurset er samtidig med “Maleri”, “Tegning”, “Keramik”, 
“Selvforsyning til husbehov” og “Landbrugets fortid, nutid og fremtid”.

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 ....... 4200,–
Dobbeltværelse ........................... 4700,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5200,–
Eneværelse ................................. 5200,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5700,–
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Keramik
- ler, ild og vand 
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Leret indbyder til at arbejde skabende og fordybende med både form og udtryk. 

I hyggelige og kreative rammer får vi gennem eksperimenter kendskab til teknikker og 
en forståelse for lerets mange muligheder og udtryk. Du har mulighed for at arbejde med 
drejning, modellering, pølseteknik, lave plade- og trykketeknik samt banketeknik.  
Vi afprøver forskellige dekorationsteknikker og overfladestruktur. Til slut brænder vi vores 
arbejde i el oven eller raku. 

Du kan arbejde med dine egne ideer, arbejde med brugsting eller mere skulpturelt og  
abstrakt - du bestemmer formen. Værkstedet er åbent døgnet rundt, så der er rig 
mulighed for fordybelse i materialet og dens muligheder.

Dagene indrammes af inspirerende højskoleliv med højskolens øvrige kursister. Vi begy-
nder dagene med fælles morgensamling og -sang. Om aftenen er der foredrag og andre 
perspektiverende arrangementer. Sidst men ikke mindst så forkæler højskolens økolo-
giske og guldpræmierede køkken os til alle måltider.

Der er både fællesundervisning og individuel vejledning.  
Kurset er for alle uanset forudsætninger.  
Der skal påregnes en mindre udgift for materialer.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Dorte Møller P, Pottemager 
Rebecca Kaagh Nordbo, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Maleri”, “Tegning”, “Med pensel & pagaj”,  
“Selvforsyning til husbehov” og “Landbrugets fortid, nutid, fremtid”.

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 ....... 4200,–
Dobbeltværelse ........................... 4700,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5200,–
Eneværelse ................................. 5200,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5700,–
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Landbruget
- fortid, nutid og fremtid
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Poul Hillerup 
er agronom med speciale i planteavl fra Land-
bohøjskolen i 1972. Har arbejdet for FAO i Thai-
land.  Lærer på Vestjyllands Højskole fra 1975 
til 1982, blandt andet med økologi og genbrug. 
Planteavlskonsulent i Vestjylland og Sønderjyl-
land fra 1982 til 2010, hvor omlægning til økolo-

gisk produktion var en væsentlig del af arbejdet. 
Projektarbejde for Økologisk Landsforening 1997 
til 1999 med titlen ”Græsrodsforskning”. 
 
Rasmus Blædel Larsen 
er cand.mag. i europæisk etnologi fra Køben-
havns Universitet, Saxo-instituttet. Han fik sin 

Ugens program: 
Alle dage: Morgenmad 8-9, Morgensamling 9-10. Frokost 12-13. Aftensmad 18-19.

Lørdag 22. juni:  
Ankomst fra kl. 14.00, indlogering og aftensmad. Introduktion til ugen. 

Søndag d. 23. juni : Tidsånd, miljø, lovgivning, kontrol, teknologi, struktur 
Formiddag: Magt og Miljø var et kursus, som blev udbudt på Vestjyllands Højskole i 
årene 1976 - 1982. Kurset var en del af tidsånden dengang og diskuterede også forholdet 
mellem miljøhensyn og landbruget. Kursusleder Poul Hillerup var underviser på Magt og 
Miljø i alle årene. Vi begynder dette kursus med at høre om datidens miljødebatter. 
Eftermiddag: Landbrugets dagsordener 1977-1990. Landbruget gennemgik en række 
væsentlige strukturændringer i de år. Videnskab, teknologi og EUs landbrugsstøtte gav  
nye muligheder og nye udfordringer. Kursusleder Ph.d. Rasmus Blædel Larsen fortæller 
om, hvilke strømninger, tendenser og konkrete politiske dagsordener der påvirkede  
erhvervet i disse år.  
Aften: Skt. Hans fest i Forundringens Have.

Mandag d. 24. juni: Finansiering, forskning, værdikæder, andelsselskaber, EU  
Formiddag: Finansieringsmodeller og Landbrugspolitik 1990-2018. Hvordan hænger 
økonomien sammen i landbruget. Forretningsmodeller og EU-støtte. Hvordan bliver man 
landmand, hvordan får man mulighed for at investere, hvordan sikres den økonomiske 
effektivitet, hvordan generationsskiftes ejendommene, hvordan kan andelsselskaberne 
vækste, mens ejerne går fallit og landbrugspolitikkens logik - det er temaer for denne 
session. 
Eftermiddag: Introduktion til Planteavlskonsulentens håndbog og jordbrugsvidenskab. 
Vi får et indblik i de ting en landmand skal vide noget om, for at kunne lykkes med at få 
markernes afgrøder til at gro, give maksimalt udbytte og indeholde de rigtige nærings- 



stoffer for dyr og mennesker. De videnskabelige landvindinger i landbruget perspektiveres 
både etisk og pragmatisk. Vi skal også ud og grave.

Tirsdag d. 25. juni: Fremtidens teknologier, afgrøder og reguleringer 
Heldagstur 10-17:30: Besøg på agroøkologisk institut ved Aarhus Universitet, Foulum.  
Instituttet er centrum for det meste jordbrugs-videnskabelige forskning i Danmark - fra gener, 
klima, specialafgrøder over myndighedsbetjening til fx. nye lovtiltag. Vi besøger instituttet og 
taler med en række centrale forskere. På hjemvejen besøger vi et landbrug. 

Onsdag d. 26. juni: Landmændene selv - i dag, i går og imorgen 
Formiddag: Asger Krogsgaard, svineproducent og næstformand i L&F. 
Eftermiddag: Besøg af Gert Karkov, tidligere mælkeproducent og organisationsmand, der ser 
tilbage på et liv med både landbrug og organisationsarbejde. 
Aften: Ole Arnbak, som gik på landbrugsskole med Gert, udgav sidste år sine erindringer og 
fortæller og spiller på banjo.

Torsdag d. 27. juni: Fremtiden for dansk landbrug  
Formiddag: Forvaltningen af landbruget i DK, EU og FN. Vi gennemgår de vigtigste politiske 
udfordringer, der vil præge erhvervet i den nære fremtid. 
Eftermiddag: Erik Fog, landskonsulent i SEGES Økologi Innovation, vil fortælle, hvordan han 
ser på fremtiden for landbruget set fra hans skrivebord. Erik har arbejdet med udvikling af 
økologisk jordbrug på landbrugets videncenter i mere end 30 år. Kan og ønsker vi at skrive et 
debatindlæg/en kronik sammen? Færdigskrivning og redigering. 
Aften: Festmiddag og underholdning.

Fredag d. 28. juni: Tak for denne gang 
Morgenmad kl. 8.00 - og herefter hjemrejse.

Ph.d.-grad med afhandlingen vilkår, virkelig- 
heder og vanskeligheder i dansk landbrug 2016. 
Rasmus holder foredrag om- og skriver en 
landbrugsblog, der søger at formidle landbrugets 
komplekse og mangfoldige virkeligheder - både 
set fra Bruxelles, Christiansborg, Axelborg og 
ude på gårdene. Han er vært på den2radios 

Landbrugsmagasinet, været ansat på Dansk 
Landbrugsmuseum.

Asger Krogsgaard, Gert Karkov, Ole Arnbak 
og Erik Fog, som du møder til foredrag på 
højskolen. 

Ret til programforbedringer forbeholdes



Bevidstheden om og indsigten i hvilke arbejdsprocesser, erhvervsstrukturer og kulturelle 
dynamikker, der knytter sig til fødevareproduktionen, synes at være blevet marginaliseret 
i vores samfund. Mange har holdninger og synspunkter om landbruget, men ofte fordeler 
disse sig i to yderpunkter - og der er ikke enighed om fakta. Resten af samfundet synes 
uinteresseret - og det er i og for sig gådefuldt, at debatten og interessen ikke fylder mere, 
da landbrugets udvikling har medført væsentlige problematikker, der har stor betyd-
ning for hele samfundet. Den massive omkalfatring af landbrugets produktionsforhold, 
beskæftigelsesmuligheder og konkurrenceforhold under fødevarernes globalisering samt 
ikke mindst livet på landet har inden for blot en generation været en samfundsomvælt-
ning, hvis sociale og kulturelle betydning næppe kan undervurderes.  
Denne udvikling er ikke et dansk fænomen, men den er langt mere fremskreden i Dan-
mark, og det virker mere voldsomt herhjemme på grund af vores diminutive størrelse. På 
grund af en stærk og eksportdrevet andelsbevægelse, vores særlige kredit-system og 
især på grund af en gennemorganiseret alliance mellem stat og erhverv er det de fær-
reste lande, der har investeret så mange ressourcer i landbruget, som vi har i Danmark. 

Kurset giver indblik i landbrugets virkeligheder og udvikling gennem de sidste 50 år, samt 
forsøger at kvalificere den viden, der ligger bag synspunkter og holdninger til erhvervets 
rolle i det danske samfund.

Minimum og maximum kursusdeltagere 12-25. Sidste tilmeldingsfrist er 10. maj 2019.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Poul Hillerup, agronom og højskolelærer 
Rasmus Blædel Larsen, Ph.d. og cand. mag. i Etnologi 

Kurset er samtidig med “Maleri”, “Tegning”, “Med pensel & pagaj”,  
“Keramik” og “Selvforsyning til husbehov”.

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 ....... 4300,–
Dobbeltværelse ........................... 4800,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5300,–
Eneværelse ................................. 5300,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5800,–



Selvforsyning til husbehov
- teori og praksis 
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Er du interesseret i selvforsyning og drømmer du om at producere en del af din egen 
mad? Selvforsyning er for alle, uanset om du har en kolonihave, villa eller et mindre hus-
mandssted – og om ambitionerne er at supplere med frisk grønt fra haven i sommer- 
halvåret eller at få så høj en selvforsyningsgrad som muligt.

Vi blander teori og praksis. Forundringens Have, højskolens økologiske forsøgshave, 
skaber rammerne, men vi finder også inspirationen, når vi tager ud på tur. Du lærer om 
grøntsagsdyrkning (en- og flerårige), herunder sædskifte, kompostering og frøsamling, 
spiselige blomster, bær og frugttræer. Vi ser på det lille husdyrhold, hvor vi tager ud-
gangspunkt i f.eks. høns, ænder og kaniner, samt hvordan man skaber gode vilkår for 
at nyttedyr og bestøvere slår sig ned. Desuden arbejder vi med konserveringsmetoder, 
herunder fermentering, tørring og syltning for at have glæde af høsten længst muligt. Vi 
kommer også omkring havedesign, så du får mest muligt ud af de rammer, du har. Kurset 
tager afsæt i økologi, biodynamik og permakultur, og arrangeres i samarbejde med Prak-
tisk Økologi. 

Hele ugen bliver du forkælet af højskolens berømte økologiske køkken. I foredrag og 
morgensamlinger bliver du draget ind i højskolens traditionelle liv og hører om aktuelle 
emner i tiden.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Birgit Brink Lorenz og Ane Bodil Søgaard, gæstelærer 
Birtha Toft, daglig leder af ”Forundringens Have”, den økologiske og biodynamiske 
demonstrations- og nyttehave ved Vestjyllands Højskole  
Rebecca Kaagh Nordbo, højskolelærer og underviser i Permakultur

Kurset er samtidig med “Maleri”, “Tegning”, “Med pensel & pagaj”,  
“Keramik” og “Landbrugets fortid, nutid og fremtid”.

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 ....... 3900,–
Dobbeltværelse ........................... 4400,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 4900,–
Eneværelse ................................. 4900,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5400,–



Familieuge
- aktiv og kreativ 
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En sommeruge i Vestjylland for hele familien med sandstrand, bare tæer og det store 
Vesterhav. Få rørt kroppen ved fjorden og i skoven. Fordyb dig i kreative værksteder. 
Find på grimasser i teatret og sved i dansen. Kom ud under åben himmel, vær tæt på 
naturen - og mød en masse andre sommerglade mennesker, som gør det samme.

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, bueskyd-
ning, vandretur, spil og udendørs leg, kreativt værksted, bordfodbold og rigtig fodbold, 
fællestur, foredrag, lejrbål, samtalesalon, bæredygtighed og økologi.

Du vælger to workshops, som du følger hele ugen; vælg at være børn og voksne sam-
men eller måske hver for sig. Du bestemmer.

Vores økologiske køkken sørger hver dag for lækker mad. Mellem alt det planlagte er der 
også tid til fri leg, så familieugen giver mulighed og tid til at gøre noget skørt, grine, bruge 
kræfter, nyde, samtale, lytte, sanse. At mødes. 

Alle kan deltage, alene eller sammen med familien. Dog skal børn være 5 år og opefter.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Linette Hardt, Kristoffer Brun Gram,  
Marianne Toft, Michael Kirkegaard  
og mange-mange flere

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 ....... 4000,–
Dobbeltværelse ........................... 4500,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5000,–
Eneværelse ................................. 5000,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5500,–
Børn (opredning på værelse) ...... 2000,-



Dans så du sveder
- latinamerikanske danse med tempo 
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Musik, trin, let koreografi, bløde bevægelser, hofter, sved på panden - og et smil på 
læben! 

Den glade musik spiller, og hele kroppen tages i brug. Det er sjovt, let, effektivt og for alle 
- både unge, ældre, nybegyndere og til dig med masser af rytme i kroppen.

Vi går på opdagelse i bevægelserne fra de latinamerikanske danse: Salsa, merengue, 
cumbia og reggaeton, så du får en større forståelse af bevægelserne. Det gør dig til en 
bedre danser. Vi skal svede, fordybe os samt lære om dansens baggrund og historie – 
og med den nye viden, sammensætter vi også 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 får energi 
fyldt på.

En højskoleuge fyldt med dans, sang og højskoleliv. Sammen med højskolens øvrige 
kursister har vi morgensang og -samling, lytter til inspirerende foredrag, besøger Forun-
dringens Have, tager til Vesterhavet og hopper måske en tur i bølgerne... Sidst men ikke 
mindst, så bliver vi forkælet af højskolens økologiske “guld” køkken. 

Dans så du sveder er for alle uanset niveau.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole!  
Grizell Gonzales, danser og danseinstruktør 
Rebecca Kaagh Nordbo, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Kor”.

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 ....... 3900,–
Dobbeltværelse ........................... 4400,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 4900,–
Eneværelse ................................. 4900,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5400,–
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Kor
- klassisk og rytmisk 
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Velkommen til en intens uge med den inspirerende og meget erfarne kor trio: Korlederne 
Birgit Nielsen og Erik Bjørn Lund og pianist Allan Dahl Hansen.

Vi udfordres i både det rytmiske og det klassiske repertoire. Vi udforsker kormusik af 
komponister med nordiske aner. I den klassiske del kan bl.a. nævnes Morten Lauridsen 
og Michael Bojesen og i den rytmiske del bl.a. ”Gabriellas sång” fra filmen “Så som i 
himmelen” og ”Eatnemen Vuelie” af Frode Fjellheim fra filmen “Frost”.

Gennem ugen arbejder vi løbende med korisk stemmedannelse, intonation, præcision og 
musikalsk udtryk. Ugen afsluttes med en koncert for højskolens øvrige kursister.

“Kor” er en højskoleuge fyldt med sang og højskoleliv. Vi starter dagene med morgen-
sang og -samling, hvor vi naturligvis synger fra højskolesangbogen, men også lytter til 
inspirerende og perspektiverende foredrag. Vi besøger “Forundringens Have”, tager på 
aftentur til Vesterhavet og måske en tur i bølgerne... Sidst men ikke mindst, så bliver vi 
hver dag forkælet af højskolens økologiske “guld køkken”.

Nodekendskab og korrutine er en fordel.

Velmødt på Vestjyllands Højskole! 
Birgit Nielsen, korleder, fløjtenist og lektor i musik 
Erik Bjørn Lund, korleder, musikpædagog i musikledelse og sang 
Allan Dahl, pianist, arrangør og musikvidenskab 
Rebecca Kaagh Nordbo, højskolelærer og kursusleder

 
Kurset er samtidig med “Dans så du sveder”. 

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 ....... 4500,–
Dobbeltværelse ........................... 5000,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5500,–
Eneværelse ................................. 5500,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 6000,–



Salsa
- cubansk dans, musik og sang
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Dyk ned i den cubanske kulturs skattekammer og få undervisning i både dans, musik 
og sang. Oplev salsa, timba, son, chachacha og andre stilarter, der udspringer fra en af 
verdens rigeste musik- og dansekulturer: Den cubanske. På Vestjyllands Højskole dan-
ser, synger og spiller vi cubansk. Og vi taler, lytter og lærer om den cubanske kultur.

Som danser kan du deltage i workshops i Salsa, Rueda de Casino, Son, Chachacha, 
Bachata m.v., og du kan fordybe dig i teknik, personlig stil og indlevelse. Som musiker 
har du mulighed for Salsa og Timba- eller Son-sammenspil med moderne og traditionelle 
salsarytmer. De ekstra sangglade kan deltage i det populære kortilbud med latinameri-
kansk inspireret kor. I den fælles workshop “Cubanske Rytmer” blander vi det hele med 
sang dans og spil for alle, både dansere og musikere. Som danser lærer du at forstå og 
mærke både rytme og musik og som musiker bliver du opmærksom på, hvor tæt krop og 
bevægelse er knyttet til musikken. 

Salsa-kurset er en skøn og intens højskoleuge med morgensamlinger og aftenarrange-
menter, hvor vi bl.a. beskæftiger os med bondedans på Cuba og i Danmark. Hvad 
fortæller dansene om os? Forestillinger, fortællinger, foredrag og højskolesang. Dans 
hver aften, café og højskolens prisbelønnede økologiske mad. Glæd dig til en uge med 
gode rytmer og masser af nye bekendtskaber.

Salsakurset er for alle - uanset niveau.  
Ved tilmelding skal du vælge workshops - se mere på kortekurser.dk

Vel mødt på Vestjyllands Højskole!   
Juan Armand, Grisell Gonzales Bravo, Janne Rebo Junker,  
Signe Bredsdorff-Larsen, Mikael Ortega, Jan Linnemann,  
Michel Justiz, Oldrich Gonzalez Barrueta og Else Mathiassen

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,–
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Eventyrlig familieuge
- sammen og legende skaber vi magien
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Sæt dig ind på kroen og få en røverhistorie fra den gamle troldmand. Bryg en eliksir med 
den kloge kone. Vov dig ind i skoven, der hvor troldene bor... eller måske gør du noget 
helt andet! Når vi laver eventyr, så gør vi det sammen, med hinanden og for hinanden. Vi 
bygger finurlige ting, fortæller magiske eventyr i skoven, udforsker en fantastisk verden i 
rollespillet, skaber sjove karakterer i teater, danser, spiller og synger. 

Dagene er delt op med formiddags- og eftermiddagsværksteder, hvor I selv vælger,  om 
det skal være en fælles familieoplevelse, altså børn og voksne sammen, eller hver for sig. 

Om formiddagen: ROLLESPILSVÆRKSTED - byg rekvisitter til en eventyrlig verden, 
TEATER – skab din egen karakter,  MUSIK – syng, dans og spil.  
Om eftermiddagen: ROLLESPIL – skab din egen rolle i eventyret, VOKSENTID – på tur 
i de vestjyske omgivelser (kajak, cykel eller gå), BILLEDKUNST – udforsk en verden i 
farver.

Mellem alle workshops er der også tid til børnenes leg med hinanden og voksen snak. 
Aftnerne bliver gjort magiske af teaterforstilling, fortællinger, Vesterhav og meget mere. 
Det er en uge med tid til at grine, bruge kræfter og fantasi, fordybelse og udfordringer. 
Tid til leg og tid til samtale. Børn fra 5 år og opefter.

Vel mødt til eventyrlig magi på Vestjyllands Højskole! 
Andreas Heuck Steinicke, teaterlærer og kursusleder 
Kristian Skov Ravn, musiklærer og kursusleder 
Peter Dalsgaard, rollespiller, gøgler og tusindkunstner 
Gitte Rønn Dalsgaard, rollespiller og eventmager  
Ingrid Hvas, fortæller og eventyrer  
Og mange flere…

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 ....... 4000,–
Dobbeltværelse ........................... 4500,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5000,–
Eneværelse ................................. 5000,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5500,– 
Børn (opredning på værelse)... ... 2000,-



Dans for 2
- fyr op under dansegulvet 
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Lær at føre, blive ført, og lad musikken forføre dig ud på dansegulvet. 

Vestjyllands Højskole forvandles til et “Ballroom” med undervisning i “Dans for 2”. 
Undervisningen drejer sig om kommunikation og kontakt mellem danserne. At føre og 
blive ført. Vi låner trin og tricks fra de forskellige festdanse: Tango, rock, salsa, quickstep 
eller andet, så manden kan fyre op under partneren, og 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, og derudover er der teoretiske oplæg om dans.

Ugen er også fyldt med det traditionelle højskoleliv med morgensamlinger, sang, fore-
drag, diskussion, refleksion over dansen og god stemning omkring højskolens berømte 
måltider lavet at det økologiske guld-præmierede køkken. Aftenerne vil selvfølgelig også 
byde på fest og dansecaféer i “Vestjysk Ballroom” og ”Latin Night”

“Dans for 2” er for alle; begyndere og for jer med mere erfaring i dansen. I kan komme 
som par eller alene, der vil være masser af dansepartnere, og vi sørger for ligelig for- 
deling af kønnene.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
René Clausen, danser og danseunderviser 
Stine Kjær Jensen, danser og danseunderviser 
Michael Kirkegaard, danser, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Sangerens stemme”, “Syng af hjertens lyst”  
og “Kraftværk”.

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 ....... 4200,–
Dobbeltværelse ........................... 4600,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5100,–
Eneværelse ................................. 5100,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5600,–



Sangerens stemme
- hele vejen rundt om stemmen 
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Hvad vil det sige at synge godt, hvordan får man stemmen til at gøre det man vil - og 
hvornår er man en god sanger?

På kurset “Sangerens stemme” kommer vi hele vejen rundt om sangerens instrument; 
stemmen. Vi arbejder praktisk og teoretisk med krop og lyd, så din stemme kommer til at 
lyde autentisk, altså som lyden af DIG. Der bliver også plads til samtaler om, hvad det vil 
sige at være en god sanger og om, hvad der gør, at vores stemmer skaber stemning.

Vi lytter også til forskellige sangeres måder at synge på, og arbejder med de forskellige 
klangfarver og udtryksmuligheder i de forskellige genrer. “Sangerens stemme” er gruppe-
undervisning og master classes samt en fælles daglig sangopvarmning, hvor vi arbejder 
kroppen igennem. Dagligt har vi en blok med rytmisk kor sammen med kursisterne fra 
“Syng af hjertens lyst”. 

Derudover er vi en del af højskolens øvrige liv med morgensamlinger, sange, foredrag, 
havtur og vores berømte økologiske “guld-køkken”.

Medbring de numre, du gerne vil arbejde med, og tag også eksempler på dine  
favoritsangere med, så alle kan få glæde af dem. Der er ikke nogen genremæssige  
begrænsninger: Alt kan bruges, bare du kan lide det. 
“Sangerens stemme” er for dig, der gerne vil lære mere om sangerens instrument.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole!  
Dorte Sehested Brüel, sanglærer og forfatter  
Kristian Skov, højskolelærer, sanger og kursusleder

Kurset er samtidig med “Dans for 2”, “Syng af hjertens lyst” og “Kraftværk”. 

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 ....... 4100,–
Dobbeltværelse ........................... 4600,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5100,–
Eneværelse ................................. 5100,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5600,–
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Syng af hjertens lyst
- slip din indre sanger løs 
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Synger du i kor og har du lyst til at udforske din stemme lidt mere? Måske også prøve  
den af i en ny sammenhæng? Så er dette kursus lige noget for dig. Man bliver glad af at  
synge, det er godt at trække vejret ordentligt, blodtrykket falder – ja, der er ingen ende 
på, hvor godt det er at synge.

Med sangerens kropstræning, stemmeteori og praktiske øvelser når vi hele vejen rundt  
om stemmen. I vores fælles kor synger vi forskellige genrer og flerstemmige rytmiske 
satser og slutter ugen af med optræden for højskolens andre kursister. 

I workshops  arbejder vi med forskellige emner, der alle handler om at bruge stemmen: 
Improvisation og circle-songs, masterclass med solosang, klangøvelser eller rytmisk 
træning med lyd på. Der er mange muligheder! Vi har også dagligt en blok med rytmisk 
kor sammen med  kursisterne fra “Sangerens  stemme”. Du får prøvet alle mulighederne 
af og du får  mulighed for at slippe din indre sanger løs. 

Sammen med de øvrige kurser på højskolen deltager vi i højskolelivet med morgensam-
ling, foredrag, caféaften, havtur og sidst men ikke mindst de fantastiske måltider med  
højskolens lækre økologiske mad. Du kan godt begynde at glæde dig! 

Kurset er for dig, som kan lide at synge - alle kan være med!

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Sofie Karoline, sanger og komponist 
Asger Høyer, organist og korleder 
Kristian Skov, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Dans for 2“, “Sangerens stemme” og “Kraftværk”.  

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 ....... 4100,–
Dobbeltværelse ........................... 4600,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5100,–
Eneværelse ................................. 5100,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5600,–



Kraftværk
- (gen)oplev højskolemagien 

27
.7

. -
 2

.8
. 2

01
9



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, haven står i fuldt flor og der er højt til den blå himmel.

Kraftværket er for dig, der har været ude i verden, og brugt de færdigheder, den viden, 
den erfaring som dit højskoleophold tidligere har givet dig. Nu kommer du tilbage og 
sammen med andre tidligere elever sætter du endnu engang kraft til både den individu-
elle og den kollektive vækst.

Kraftværket er en sommeruge, hvor højskolens Elevbestyrelse i samarbejde med et 
udvalg af højskolens lærere og tidligere elever står for undervisningen i forskellige work-
shops og en del af højskolens fællesarrangementer. Kraftværket er alt det, du kender 
fra højskoletiden: Morgensamlinger, 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.

Kraftværkets lave pris er baseret på overnatning i sovesal, telt og shelters. Til en lille 
merpris er der mulighed for overnatning på selve højskolen i tilgængelige værelser. 
Læs mere omkring workshops og ugeprogrammet på kortekurser.dk

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Elevbestyrelsen 
Andreas Heuck Steinicke, teaterlærer 
Kristian Skov, musik- og sanglærer 
Michael Kirkegaard, danselærer og viceforstander  - og mange flere...

Kurset er samtidig med “Dans for 2”, “Sangerens stemme” og “Syng af 
hjertens lyst”.

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 ........................... 1500,–
Sovesal ........................................ 1500,–
Telt ............................................... 1500,–
Shelters ....................................... 1500,–



Flamenco
- dans, musik og sang 
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Flamenco musikken, sangen og dansen er sigøjner, arabisk og europæisk kultur.  
I workshops arbejder vi med alle dele af flamencokulturen og udtrykket – og vi spinder 
det ind i den danske højskoletradition; blandt andet i morgensamlinger og aftenarrange-
menter, hvor vi gennem fortælling og foredrag beskæftiger os med intet mindre end 
”Lidenskab”.

Flamencodansen bruger hele kroppen som instrumentet. Dansen udtrykker det poe-
tiske, det humoristiske og det dybt lidenskabelige. Danseundervisningen er opdelt i tre 
niveauer: begynder, let-øvet, øvet og øvet +. 
Flamencoguitar spænder vidt. Fra Gipsy Kings til Paco de Lucía. Energi, temperament, 
passion og en blæret højrehåndsteknik. Akkompagnement og solo guitar. Alt er “på øret” 
og “learning by doing”.  
Flamencosang er århundreders erfaringer om liv, død og kærlighed. Enhver kan synge 
med sin egen stemme. Der vil blive undervist i klap, fod markeringer og rytmiske stilarter. 
Undervisningen tilbyder både kor og solosang, alt efter lyst og sang-niveau. 

Alle er velkommen, workshops bliver niveauinddelt. Ved tilmelding skal du vælge, hvilken 
workshop, du vil deltage i. Se også www.flamencougen.dk, hvor tidligere kursister, un-
dervisere m.fl skriver om ugen.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole – og tag gerne din spanske guitar med! 
Sofia Castro, Line Busk Stehr og Erica Sanches, flamencodansere, 
Poul Jacek Knudsen, flamencoguitarist, Juan Murube, sanger,  
Joost Alexander, kursusleder, 
Else Mathiassen, fortæller, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Dans”, “Pilgrimsvandring” “Pileflet” og “Byg i træ”.

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 ....... 3900,–
Dobbeltværelse ........................... 4400,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 4900,–
Eneværelse ................................. 4900,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5400,–
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Dans
- teknik, bodywork og improvisation
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På kurset Dans arbejder vi med forskellige tilgange til og aspekter af den moderne og 
kontemporære dans. Sammen vil vi skabe rum for undersøgelsen af egne bevægelser, 
samt øger bevidstheden og forståelsen for egen krop i relation til andre. 

I løbet af ugen vil vi beskæftige os med teknikker indenfor den moderne dans såsom 
releaseteknik, gulvarbejde, partnerarbejde, somatiske praksisser og bodywork, samt 
anatomiske tilgange til kroppen og improvisation. Derudover dykker vi ned i forskellige  
indgange til koreografi og projekter der tager deres udgangspunkt i koreografiske 
relationer. Med konkrete opgaver og tydelige redskaber udforsker vi vores individuelle 
bevægelser, samtidig med at vi i fællesskab arbejder med satte bevægelsessekvenser 
og koreografiske projekter. Og så skal vi selvfølgelig lege, svede og lytte til god musik. 

Vi kommer primært til at arbejde i det Runde Hus, men vi skal også ud i den vestjyske 
natur. Vi skal bl.a. på opdagelse i Forundringens Have og på tur til Vesterhavet, hvor vi 
vil arbejde med den sansende krop og stedsspecifikke opgaver. Derudover ligger ’Dans’ 
på samme tid som kurset ’Flamenco’, så for dem der har lyst, er det muligt at afslutte 
eftermiddagen med et indblik i den spanske folkedans.

Det bliver en højskoleuge fyldt med dans, forestillinger, foredrag og sang under fælles 
temaet “lidenskab” - og lækker mad fra højskolens økologiske guld-køkken.

 Alle erfaringer er velkomne.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Josefine Ibsen og Nanna Stigsdatter, dansere 
Else Mathiassen, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Flamenco”, “Pilgrimsvandring”, “Byg i træ”, “Pileflet” 

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 ....... 3900,–
Dobbeltværelse ........................... 4400,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 4900,–
Eneværelse ................................. 4900,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5400,–
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Pileflet
- teknikker og materialer 
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Kurset vil tage afsæt i de materialer og de mennesker, der kommer. Ideer kan medbring-
es eller de dukker op på kurset - der vil være forskellige modeller til inspiration. Vi fletter 
kurve, der kan bruges, skulpturelle kurve, laver land art, hegn m.m. Vi forsøger at rykke 
vores grænser for, hvad vi troede, vi kunne, så langt som muligt - uden stress. Igennem 
arbejdet lærer vi forskellige fletteteknikker. 

Den kreative proces og arbejdet med flet træner øjemål og sans for farvesammensæt-
ning. Det øger fornemmelsen for balance og form, samtidig med at det giver os en ro og 
nærvær at arbejde med naturens materialer. Det kreative værksted, som ligger lige ud 
til Forundringens Have, danner rammen. Her er der åbent døgnet rundt, og her har vi tid 
til at fordybe os i materialerne og i deres muligheder. Der vil være masser af opblødt pil, 
flækket og farvet pil, græs, bark, træ m.m og værktøj til rådighed, men du er selvfølgelig 
også meget velkommen til at medbringe dit eget værktøj. I løbet af ugen kommer vi også 
omkring vedligeholdelse af værktøjet og forskellige måder at dyrke pil på.

Udover fordybelsen i pilefletningens kunst nyder vi også højskolelivet. I værkstedet sniger 
der sig måske også et par pilehistorier fra underviserens lange eventyrlige liv. Dagene 
indrammes af højskoleliv med morgensamlinger og aftenarrangementer med de øvrige 
kurser. Her er det gennemgående fællestema lidenskab, som en stærk interesse eller 
forkærlighed for noget. 

Pileflet er for alle uanset niveau. Du skal regne med en materialeudgift ml. 450 og 600 kr.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Bent Vinkler, kunsthåndværker 
Else Mathiassen, fortæller, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Flamenco”, “Dans”, “Pilgrimsvandring” og “Byg i træ”

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 ....... 3900,–
Dobbeltværelse ........................... 4400,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 4900,–
Eneværelse ................................. 4900,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5400,–
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Byg i træ
- fra idé til virkelighed
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Byg et udekøkken, sauna, udebadeværelse, havehus, terasse, jagthytte, shelter, bål-
hytte, hønsehus, skydetårn, vinterhave, brændeskur, legehus... Byg og få inspiration og 
færdigheder til at få dine byggedrømme gjort til virkelighed. 

Vi arbejder fra idé og drømme til konkrete tegninger. Vi lærer at opmåle og afsætte en 
lille bygning. Vi lærer at etablere et punktfundament med jordskruer. Vi lærer at bygge 
side- og tag konstruktioner, samt yderbeklædning. Vi lærer at lave et grønt tag på din 
bygning. Vi lærer om fremtidig vedligeholdelse.  
Vi arbejder på et demonstrationsprojekt, men der vil også være rig mulighed for at kigge 
på dine egne projekter og få tegninger, viden og færdigheder med hjem. Desuden vil du 
stifte bekendtskab med højskolens mobile savværk, samt få et godt værktøjskendskab. 
Fællesnævneren for alle projekter er, at de er udført i lette trækonstruktioner, hvilende på 
et solidt punktfundament og med grønt tag på toppen. Vi tilsigter at bygge så bæredygtigt 
som muligt, dvs. materialerne er dyrket og forarbejdet i lokalområdet eller vi anvender 
genbrugsbyggematerialer, der i forvejen er produceret og får et nyt spændende liv.

Dagene indrammes af højskoleliv med morgensamlinger og aftenarrangementer med de 
øvrige kurser. Her er det gennemgående fællestema lidenskab, som en stærk interesse 
eller forkærlighed for noget. 

Kurset henvender sig til alle med fokus på primært nybegyndere og dem, med lidt mere 
erfaring. Vi hjælper alle uanset niveau og håndværksmæssige egenskaber. 

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Danny Møller, byggemester og højskolelærer 
Else Mathiassen, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Flamenco”, “Dans”, “Pileflet” og “Pilgrimsvandring”.

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 ....... 3900,–
Dobbeltværelse ........................... 4400,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 4900,–
Eneværelse ................................. 4900,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5400,–
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Pilgrimsvandring
-  i middelalderpilgrimmens fodspor
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Om du er åndelig eller ej, så kan du kalde dig pilgrim efter en uge på Vestjyllands  
Højskole! Hver dag vandrer vi med rum til fordybelse og vægten lagt på pilgrimmens 
syv inspirerende nøgleord; bl.a. stilhed, bekymringsløshed og langsomhed. I fem dage 
vandrer vi som ægte pilgrim med højt til himlen, ud i den vestjyske natur. Undervejs får vi 
fortællingerne og myterne om gravhøje, rakkerne og pilgrimme i middelalderen.  Vi van-
drer i landskabet omkring Ringkøbing; over Dejbjerg Hede, langs fjord og langs Vester-
havet. Undervejs mærker vi det vigtigste ved pilgrimsvandring; fællesskabet.  
Daglig vandring ca. 10 -12 Km med dagtursrygsæk.  
Hvad enten du er nybegynder og blevet nysgerrig på pilgrimsvandring eller mere erfaren, 
så er kurset for dig. Vandrerguide Nonny er erfaren pilgrim og kender til udfordringer som 
toiletbesøg, distance og ustadigt vejr. Vi følger pilgrimmens syv nøgleord, 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. I løbet af ugen, finder vi 
ud af, hvad der trækker moderne mennesker i pilgrimsstøvlerne. 

Vi begynder og slutter dagene med morgensamlinger og aftenarrangementer med det 
gennemgående tema ”Lidenskab”. Gennem foredrag, fortælling m.m. bliver vi også be-
riget fra de øvrige kurser og kursister. 

Husk drikkedunk, et siddeunderlag, gode vandresko og tøj efter det danske sommer- 
vejr. Pilgrimsvandring er nemt og vanedannende, måske bliver kurset en inspiration til en 
vandring på Camino de Santiago i Spanien eller Frankrig! 

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Nonny Sand, pilgrimsvandrer og guide på vandreturene 
Else Mathiassen, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Flamenco”, “Pileflet”, “Dans” og “Byg i træ”.

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 ....... 4000,–
Dobbeltværelse ........................... 4500,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5000,–
Eneværelse ................................. 5000,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5500,–
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Argentinsk tango
- længsel, passion og drilleri  
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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 på den 
ene side danses efter et bestemt system, og på den anden side danses frit og improvi- 
seret og er fyldt med drilleri, udfordring og tillid.

Der vil blive undervisning for begyndere, let øvede, øvede og øvede+ med to moduler 
dagligt. Deltagerne kommer til at arbejde med basisteknik, musikalitet, kontakt og kom-
munikation mellem parret.

Som noget nyt bliver der tilbud om practica; øvetid med en lærer, der kan spørges til råd.

Hver aften sluttes af med ”Tangobar”. Både i danseundervisningen, under morgen-
samlinger og til aftenarrangementerne beskæftiger vi os på forskellig vis med begrebet 
lidenskab, som en stærk interesse eller forkærlighed for noget.

Udenfor tangosalen er der mulighed for at øve selv, men også mulighed for at nyde 
højskolens økologiske have, Forundringens Have, eller opleve Ringkøbing. Hver dag 
serveres overdådige måltider fra vores økologiske guldmærke køkken.

Argentinsk tango er for alle. Vi gør, hvad vi kan for at få en ligelig fordeling mellem 
kønnene, hvor det er ønsket.

Vi glæder os til at se jer på Vestjyllands Højskole! 
Anna Sol, Daniel Carlson, Ann Berit Sourial, Gunner Svendsen, 
Sidse Hasle, Aldo Velásquez, Lotte Thrane og Brian Falk. 
Jens Bredholt og Else Mathiassen, højskolelærere og kursusledere

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 ....... 4600,–
Dobbeltværelse ........................... 5100,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5600,–
Eneværelse ................................. 5600,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 6100,–
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Slip drømmene fri
- skab mere af det, du længes efter 
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Har du noget, du drømmer om og længes efter? Føler du, at der er mere i livet til dig? 
Har du lyst til at leve mere spontant og finde magien og glæden frem? Så velkommen til! 

På dette kursus i personlig udvikling får du i overført betydning en kuffert fyldt med red-
skaber til ”drømmerealisering” – til glæde for dig selv og fællesskabet. Ingen drømme er 
for små – eller for store. Måske drømmer du om mere energi og glæde. Måske drømmer 
du om nye projekter. Måske drømmer du bare om, at der skal ske noget nyt, og du vil 
gerne inspireres… 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 ad-
færdsforskning.

Undervisningen er dynamisk, afvekslende og procesorienteret og rummer inspirations- 
oplæg, bevægelse og dans, kreative indslag, visualisering og fordybelse, coachende 
spørgsmål samt overraskelser og skøre påfund.

Derudover er vi en del af højskolelivet med ugens øvrige kursister med morgensamlinger, 
aftenforedrag, fælles ture til det store hav samt festlige måltider omkring højskolens guld-
belønnede økologiske køkken. 

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Gitte Jørgensen, journalist, forfatter, coach og underviser 
Forfatter til “Pippi power” og “Når sjælen kalder”. www.gittejoergensen.dk 
Rebecca Kaagh Nordbo, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Vilde Vestjylland” og “Gourmet & Gløder”.

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 ....... 4200,–
Dobbeltværelse ........................... 4700,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5200,–
Eneværelse ................................. 5200,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5700,–
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Gourmet & Gløder
- den naturlige og vilde mad 
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Vi vender mere og mere tilbage til den naturlige og vilde mad, både kød og grønt. Derfor 
er gourmetkurset denne gang med fokus på den vilde natur. Vi bruger de bedste råvarer, 
- dem vi har lige ved hånden - og udforsker den kulinariske verden i naturen i både teori 
og praksis. Vi kræser om detaljerne og smagen.

Vi skal på sanketure i eng, skov og ved havet samt arbejde med vilde og frie dyr, som vi 
sammen laver om til serveringer på ild og gløder. Vi dykker ned i gourmetkokkens teknik-
ker, så du bliver i stand til at forvandle naturens råvarer til et symfoni af velsmag.

Vi arbejder mest ude i det fri, hvor vi arbejder med gamle teknikker. Som kursist vil du 
lære at mestre ilden og de forskellige metoder, man bruger i madlavning. Måske gamle 
teknikker, men bestemt gastronomi på højt plan. Vi bygger selv vores køkken op som en 
vildmarkslejr og laver mad af naturen i naturen, men der vil også være mulighed for at 
bruge indendørskøkken. 

Vestjyllands Højskole og den vestjyske natur danner rammerne. Vi begynder dagene 
med fælles morgensamling, og har i løbet af ugen også fælles aftenarrangementer med 
foredrag og koncerter. Derudover er højskolens økologiske guld-præmierede køkken 
gastronomisk inspiration i sig selv.

Har du en vildmarkskok gemt i maven, er det her det helt rigtige kursus til netop dig. 

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Rasmus Schmidt, friluftsmand og gourmetkok 
Rebecca Kaagh Nordbo, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Vilde Vestjylland” og “Slip drømmene fri”.

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 ....... 4200,–
Dobbeltværelse ........................... 4700,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5200,–
Eneværelse ................................. 5200,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5700,–

Fo
to

:  
A

nn
e 

S
tru

w
e 

S
ky

tte
 C

hr
is

te
ns

en



Vilde Vestjylland
- højt til himlen og de store vidder
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n Dyr genindvandrer, å forløb genoprettes, vinden suser i havvindmøllerne, voldsomme 
storme æder sig ind på kysten, heden svinder ind, men her er stadig fantastisk og ekso- 
tisk. Vilde Vestjylland er stor natur, der udvikler sig og udfordrer nutidens Vestjylland. Her 
er fornyelse og udvikling, både ved menneskets kraft, men bestemt også ved naturens 
egne krafter. Kom med ud og se spor af det, der var engang, den vilde natur, historiens 
vingesus, kulturen i landskabet, oplev det, der er i dag og fornem det, der er på vej.

Vi går i de store skove og søger spor af ulv og bæver, vi kikker efter spændende dyr og 
urter, og samler svampe. Folketro og gode historier trækker dig med ind i det mørke Jyl-
land, og du opdager, at her slet ikke er så mørkt, men at den skønne natur og egn byder 
på både lys og luft, og har meget højt til loftet.

Den vilde natur ligger bag spændende erhvervseventyr og har skabt grobund for små og 
store virksomheder. Vi besøger lokale gårdbutikker med unikke produkter, kikker forbi 
Vestas og Stauning Whisky, der ikke kun har fået Vestjylland på danmarkskortet, men har 
fået Danmark på verdenskortet.

Med gode sko eller vandrestøvler går vi hver dag ture på op til 6 km. Har du lyst så med-
bring kikkert, kamera og skitseblok. Vi bevæger os langsomt gennem landskabet med 
nærvær og øje for både de enestående oplevelser og den gode historie. På højskolen 
bliver det hele bundet sammen af perspektiverende morgensamlinger og arrangementer.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Danny Møller, vandrer og højskolelærer 
Line Ellemann, natur- og dyreelsker og højskolekvinde

Kurset er samtidig med “Gourmet og Gløder” og “Slip drømmene fri”.

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

Danny Møller 
vestjyde, friluftsmenneske og underviser på  
højskolen i bæredygtigt byggeri og træhåndværk.  

Line Ellemann 
vestjyde, natur- og dyrelsker. Arbejder i admini- 
strationen på højskolen.
 
Danny og Line er turguider og koordinatorer på 
Vilde Vestjylland. 



Ugens program:

Mandag den 17. august: Velkommen 
Fra kl. 15:00: Ankomst, indkvartering, te/kaffe og rundvisning. 
Kl. 18: Aftensmad. 
Velkomst, præsentation af ugen og oplæg til Vilde Vestjylland.

Søndag den 18. august: Vandløbet 
Heldagstur til Skjern å deltaet med pumpestation nord, trækfærger og Provstgaard hus. På 
vejen hjem besøg hos Stauning Whisky, hvor vi skal høre historien om, hvordan hobby blev til 
professionelt destilleri. 
Frokost i det grønne, som bringes ud af højskolen.

Mandag den 19. august: Heden 
Formiddag: Foredrag/oplæg ”Ulven i Vestjylland”. 
Kl. 12.00 Frokost på højskolen. 
Eftermiddag: Tur til Ovstrup Hede, 490 ha fredet indlandshede, som er ejet af Aage V. Jensen 
fonden. Fra hjortetårnet er der gode muligheder for at observere vildt på heden, hvor også 
mange karakteristiske fuglearter yngler og raster. Vi skal høre om tiltag til at styrke og gen-
oprette naturen.

Tirsdag den 20. august: Skoven 
Heldagstur, på sporet af ulv og bæver. En dag på Kronheden og i Klosterhede Plantage, 
med fagfolk og madpakker, på udkik efter ulven og bæverens hjemsted. Bæveren blev i 1999 
genudsat i bl.a. Vestjylland og i dag tæller bestanden lokal ca. 200 individer. Dette viser træer 
omkring søer og vandløb tydeligt tegn på. Ulven genindvandrede i 2012, og på Kronheden 
blev de første danske ulvehvalpe i nyere tid fotograferet i 2017.

Rebecca Kaagh Nordbo 
økologisk iværksætter og højskolelærer. Rebecca 
er koordinator for ugen, og du vil primært møde 
hende til fællesarrangementer.

Gitte Jørgensen
forfatter, journalist og underviser på kurset “Slip 
drømmene fri”. Du vil møde Gitte til fælles- 
arrangementer.

...fortsættes næste side



Onsdag den 21. august: Vindens kræfter 
Formiddag: Foredrag/rundvisning: Vestas og vindkraft. Vi hører historien om den  
højteknologiske udvikling indenfor vedvarende energi, som har fået Vestjylland på 
verdenskortet. 
Frokost bringes ud af højskolen og vi indtager den under åben himmel. 
Eftermiddag: Besøg på ”Nørrehede og Hjortmose” besøgscenter og Vindmøllepark.  
Vi kommer helt tæt på de stor landmøller.

Torsdag 22. august: Mellem hav og fjord 
Formiddag: Vi tager til den aktive fiskeriby Hvide Sande, som ligger helt ude mod vest på 
en tange mellem hav og fjord. Her hører vi om fjordens historie, esepiger og fiskermænd.  
Vi spiser lækker frokost på Røgeriet. 
Eftermiddag: Ved Vesterhavet, hvor vi hører om strandinger, havsnød, og hestehuller  
- og måske også en tur i bølgerne...  
På vejen hjem besøger vi Vestkystens Gårdbutik og hører om deres forretning, det øko-
logiske kødkvæg, og om at leve ved havet.  
Aften: Festmiddag og underholdning.

Fredag den 23. august: Tak for denne gang 
Morgenmad  
- og herefter afrejse. 

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,–



På cykel
- storslået natur med kultur og historie

24
.8

. -
 3

0.
8.

 2
01

9



Fo
to

: N
ie

ls
 T

an
g

g
aa

rd Vestjysk natur, højt til himlen og masser af frisk luft. Kom og nyd fem spændende cykel-
dage i Vestjylland, som bliver krydret med historier, kultur og skønne smagsoplevelser.

Vi cykler gennem det storslåede landskab med klitter, Vesterhavet, Ringkøbing Fjord, 
bakkeøer, skønne ådale, blomstrende lyngheder, istidsrand og morænebakker. Under- 
vejs beskæftiger vi os med den historie, der knytter sig til egnen og de mennesker der 
lever her. Høre om formningen af landskabet, fra istiden til det menneskeskabte kultur-  
og naturlandskab 

Efter en god morgenmad og morgensamling på højskolen cykler vi ud i lokalområdet eller 
bussen transporterer os og cyklerne lidt længere væk til dagens etapestart. Højskolens 
økologiske køkken bringer hver dag en storslået buffet ud, som vi indtager under åben 
himmel. Aftenerne er fyldt med inspirerende og perspektiverende arrangementer.

Det anbefales at medbringe egen cykel, som skal have gear og rimelig brede dæk, da vi 
cykler en del på stier og grusveje. El-cykler er også velkomne. Hvis det ikke er muligt for 
dig at medbringe egen cykel, kan du kontakte “Henning Jørgensens cykler” i Herning på 
tlf. 9726 7255. Her kan du leje en god cykel med gear. De lejede cykler bliver leveret til 
højskolen. 

“På cykel” er tilrettelagt så alle ”almindelige cykelbrugere” kan være med. Som udgangs- 
punkt er turene mellem 30 og 40 km dagligt – og vi skal ikke sætte hastighedsrekorder.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Danny Møller, turcyklist og højskolelærer

Kurset er samtidig med “Tegning & Maleri” og “Tegning & Akvarel”.

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

Danny Møller 
vestjyde, friluftsmenneske, turcyklist og  
højskolelærer. Danny er turguide og  
koordinator på cykelkurset.

Niels Tanggaard & Lejf Knudsen
stifindere, bagtroppere og gode til det praktiske.



Ugens program:  
Lørdag den 24. aug. 2019: Velkomst 
Fra kl. 15.00 Ankomst, kaffe/the, indkvartering, rundvisning. 
Kl. 18.00 Aftensmad og herefter introduktion til kurset.

Søndag den 25. aug. 2019:  1. etape “Den lokale”: Højskolen -  Øster Lem Hede - Hellig Kors 
Kloster - Rakkerhuset - Bundsbæk Mølle - Dejbjerg Kirke og Studedriverkro. Ca. 35 km. 
Over Øster Lem Hede til første stop ved Hellig Kors Kloster, hvor vi vil nyde udsigten, inden vi 
bevæger os ned over heden og ind i Dejbjerg Plantage. Ad snørklede veje finder vi det sidste 
Rakkerhus og hører fortællingen om Rakkerne i Bjørnemosen. Videre mod Bundsbæk Mølle 
og Dejbjerg Kirke, hvor vi afslutter rakkerfortællingerne. Vi vender herfra næsen hjem, med et 
stop ved studedriver kroen, Røde Kro. Her får vi lige en lille ”skarp” og en god røverhistorie. 

Mandag den 26. aug. 2019: 2. etape “Store danske eventyr”: Velling - Stauning - Skjern Å, 
Lønborg og Laksens hus. Ca. 40 km. 
Fra Velling til Stauning med første stop ved Stauning Whisky. Her får vi fortællingen om det 
vestjyske erhvervseventyr, en rundvisning og smagsprøver på Danmarks bedste whisky. 
Veltilpasse cykler vi videre til Skjern Å  - Danmarks eneste ”floddelta”. Vi hører om dette 
enestående genopretningsprojekt i Danmarkshistorien. Trækfærgerne vil hjælpe os gennem 
Skjern Enge, videre mod Lønborg Kirke, hvorfra vi fortsætter mod Skjern. Undervejs passerer 
vi Kong Hans’ bro. Sidste stop bliver ved Laksens hus, inden bussen henter os i Boris. 

Tirsdag den 27. aug. 2019: 3. etape “Bjergetapen”: Start i Lemvig - Gjellerodde - Bovbjerg 
Fyr og Trans Kirke. Ca. 30 km. 
Med bus kører vi til etapestart i Lemvig med de bedste udsigter over Nissum Bredning og 
Vesterhavet. Vi sætter herfra kursen nordpå mod Gjellerodde ad planetstien. Vi gør holdt ved 
Hjemstavnsgården Gjellergård, hvor vi får fortællingen om gården og  

Jens Bredholt 
kunstner og underviser på kurset “Tegning & 
Maleri”. 

Gunnar K. Hansen
billedkunstner og underviser på “Tegning & 
Maleri”. 

Birgitte Thorlacius,  
billedkunstner og underviser på kurset “Tegning 
& Akvarel”. 

Du vil møde Jens, Birgitte og Gunnar til fælles- 
arrangementer.

...fortsættes næste side



den sidste istids dannelse af dette fantastiske landskab. Med panoramaudsigt og vind i 
håret cykler vi videre til udsigtspunktet ved Hygum. Vi passerer Ferring og Ferring Sø, 
inden det går langs stejle skrænter mod Bovbjerg Fyr. Her skal vi en tur i tårnet og have 
smagsprøver på den lækre Vesterhavsost. Dagens etape slutter ved Trans Kirke. 

Onsdag den 28. aug. 2019: 4. etape “Ulv, krondyr og gris”: Vedersø Præstegård - Tvind 
Møllen - Stråsø Plantage og Hestbjerg Økologi. Ca. 40 km. 
Vi starter dagen i Vedersø Præstegård, hvor Kaj Munk virkede som præst, indtil han i 
1944 blev taget af tyskerne. Vi vender ryggen til havet og drager mod øst. Første stop 
laver vi ved Tvindmøllen, inden vi cykler ind i ulveland. Vi kører igennem Stråsø Plan-
tage, hvor der de sidste to år har været et kobbel ulvehvalpe. Vi bevæger os op over Vind 
Hede, hvor muligheden for at se store rudler af krondyr er til stede.  
Til slut besøger vi Hestbjerg Økologi, der er storproducent af poppelgrise. 

Torsdag den 29. aug. 2019: 5. etape “Mellem hav og fjord”: Hvide Sande - Nr. Lyngvig 
Fyr - Søndervig - Vestkystens Gårdbutik - Ringkøbing. Ca. 40 km.  
Fra Hvide Sande bevæger vi os mellem fjord og hav nordpå ad vestkyststien til Nr. Lyng-
vig Fyr, hvorfra vi har en storslået udsigt. Herfra går det videre mod Søndervig, hvor 
vi oplever den berømte sandskulpturudstilling. Lidt længere mod nord gør vi holdt ved 
Vestkystens Gårdbutik, med mulighed for indkøb af vestjyske delikatesser. Herefter kører 
vi langs Danmarks ældste cykelsti mod købstaden Ringkøbing, hvor vi gør et kort holdt, 
inden vi cykler langs fjorden tilbage til højskolen til en fantastisk festmiddag og -aften. 

Fredag den 30. aug. 2019: Tak for denne gang 
Kl. 08.00 Morgenmad – og derefter afrejse.

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 ....... 4600,–
Dobbeltværelse ........................... 5100,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5600,–
Eneværelse ................................. 5600,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 6100,–



Tegning & Maleri
- pensel, kridt, tusch, akvarel, akryl
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Maleteknik fra skitse til maleri. Årets kursus koncentrerer sig om maleteknik, farvelære 
og komposition. Forskellige stilarter og udtryk gør det muligt at arbejde med meget 
forskellige løsninger på de samme motiver. Vi undersøger brugen af pensel, kridt, tusch, 
akvarel, akryl og æggetempera på papir, lærred og træplader, og arbejder os på den 
måde frem til vore egne malerier.

Arbejdsturene går blandt andet til Thorsminde, Fjaltring, Mathildes Pakhus, Ringkøbing 
og Krylen ved Vesterhavet. De mere improviserede ture kan gå til Hindø, Dejbjerg Hede, 
en kostald eller en hønsegård…

Kreativiteten udfolder sig gennem individuelt billedkunst arbejde, fælles oplæg og gen-
nemgang af billeder. Højskolens værksteder er åbne døgnet rundt. Det giver mulighed 
for eksperimenter, kunstneriske diskussioner og hyggelige stunder. Ved siden af arbej-
det med billedkunsten er vi en del af højskolens liv med morgensamlinger, foredrag og 
højskolens højt præmierede økologiske køkken.

Tag gerne digitalkameraet med, det er et godt supplement til skitseblokken og godt til at 
afgrænse motivet. Kurset er for alle – uanset niveau. Der skal påregnes en mindre udgift 
for materialer.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Gunner K. Hansen, billedkunstner og højskolelærer 
Jens Bredholt, billedkunstner og højskolelærer 
Birgitte Thorlacius, billedkunstner og højskolelærer

Kurset er et to-ugers kursus og er samtidig med “Tegning & Akvarel”,  
“På cykel”, “Rundt i Vestjylland” og “Store nordiske fortællere”.

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 ....... 6400,–
Dobbeltværelse ........................... 6900,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 7400,–
Eneværelse ................................. 7400,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 7900,–
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Tegning & Akvarel
- streg og farve 
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At hengive sig til at lave billeder, at få det sete omsat til et personligt udtryk er på samme 
tid en kamp og en stor glæde. Gennem fælles oplæg og øvelser i at bruge pensel og 
blyant, blande farver, sætte streger og komponere billeder får du træning i at se, finde og 
indkredse dine motiver.

I den første uge lægger vi hovedvægten på tegningen. Gennem øvelser arbejder vi med 
forskellige måder at tegne på; hurtige skitser og mere gennemarbejdede billeder. Vi 
arbejder med brugen af forskellige tegneredskaber, herunder også akvarel. I den anden 
uge lægger vi mere vægt på den koloristiske side og arbejder med farverne i sin udtryks-
form.

Undervisningen foregår i og omkring højskolen og Forundringens Have, men også i det 
omkringliggende og inspirerende landskab med fjord, hav og himmel. Der er både fælles 
og individuel vejledning. Hver dag gennemgår vi i fællesskab dagens arbejder. Værk- 
stederne er åbne døgnet rundt, så der tid til fordybelse. Derudover er vi en del af høj-
skole livet med højskolens øvrige kursister med morgensamlinger, aftenforedrag, fælles 
ture til det store hav, og festlige måltider samlet omkring højskolens guldbelønnede 
økologiske køkken.

Kurset er for alle. Der skal påregnes en mindre udgift for materialer.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Birgitte Thorlacius, billedkunstner 
Jens Bredholt, billedkunster, højskolelærer og kursusleder

Kurset er et to-ugers kursus og er samtidig med Tegning & Maleri”,  
“På cykel”, “Rundt i Vestjylland” og “Store nordiske fortællere”.

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 ....... 6400,–
Dobbeltværelse ........................... 6900,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 7400,–
Eneværelse ................................. 7400,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 7900,–
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Rundt i Vestjylland
- mennesker og virkekraft
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n Velkommen til en uge med fokus på Vestjyllands natur og kultur, som i høj grad er præget 
af mennesker og virkekraft. Ugen handler om begivenheder, mennesker og virkekraft, der 
har præget - og stadig præger - Vestjylland i dag. Dagene er fyldt med oplevelser udenfor 
højskolen. Vi tager ud i det storslåede vestjyske landskab, hvor vi møder og mærker 
kulturen og naturen. Programmet er tilrettelagt i samarbejde med Ingeniørforeningens 
SeniorForum København.

På busturene præsenteres og beskrives landskabets varierende udtryk, der er under 
stadig forandring, med aktive landsbysamfund og større industrivirksomheder - indu- 
strivirksomheder, som har fået Vestjylland ikke bare på danmarkskortet, men også på 
verdenskortet. 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 
i takt med industrialiseringen og hvad de store historiske begivenheder har betydet for 
Vestjylland.

Sammen med højskolens øvrige kursister begynder vi dagene med fælles morgensam-
ling og -sang. Aftenerne byder på hyggeligt samvær og inspirerende fælles- 
arrangementer som foredrag, tur til Vesterhavet med mere. Sidst men ikke mindst 
forkæler højskolens økologiske guld-præmierede køkken os til alle måltider!

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Kristian Skov Ravn, højskolelærer og kursusleder 
Anders Fogh Jensen, højskoleforstander

Kurset er samtidig med “Store nordiske fortællere”,  
“Tegning & Akvarel” og “Tegning & Maleri”.

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

Kristian Skov Ravn
musiker, sanger, højskolelærer og kursusleder. 
Kristian er den gennemgående lærer og den,  
der har overblikket.

Anders Fogh Jensen 
filosof og højskolens forstander. 
Danny Møller 
underviser på højskolen i bæredygtigt byggeri  
og træhåndværk.
Rebecca Kaagh Nordbo 
underviser på højskolen i permakultur.



Ugens program 
Lørdag den 31. august: 
Fra kl. 14.00 Ankomst og indkvartering, kaffe/the. 
Kl. 17:00  Rundvisning på højskolen ved Kristian Skov Ravn.  
Kl. 18:00  Aftensmad.  
Kl. 19:30  Velkomst ved forstander Anders Fogh Jensen og kursusleder Kristian Skov Ravn. 

Søndag den 1. september: 
Kl. 09.00 Morgensamling og -sang. 
Kl. 09:45 Tur til Vestas i Ringkøbing ved Hans Lauritz Pedersen. Med den højteknologiske 
udvikling af vindmøller har Vestas sat Vestjylland på verdenskortet. 
Kl. 12:00 Frokost.  
Kl. 13:30 Foredrag ved tidl. forstander Steen Espensen om folkemindesamleren Evald Tang 
Christensen, som indsamlede viser, eventyr, sagn, beskrivelser og historier.  
Kl. 16:00 Ringkøbing Museum og udstillingen “Hvad bunkeren gemte”. I 2008 dukkede en bun-
ker op ved Vesterhavet, som havde stået uberørt siden tyskerne forlod den i 1945.  
Kl. 18:00 Aftensmad.  
Kl. 19:30 Tur til Vesterhavet.

Mandag den 2. september: 
Kl. 09.00 Morgensamling og -sang. 
Kl. 09:30 Tur til Stauning Whisky ved Kristian Skov Ravn, hvor vi får historien om, hvordan en 
hobby er forvandlet til et professionelt destilleri. 
Kl. 12:00 Frokost.  
Kl. 14:30 Eftermiddagstur i rakkernes fodspor, Dejbjerg Hede og Bundsbæk Mølle.  
På vejen hjem et besøg i Smedenes Hus ved Danny Møller. 
Kl. 18:00 Aftensmad.  
Kl. 19:30 Sangaften. 

Birtha Toft 
daglig leder af Forundringens Have.
Poul Hillerup,  
agronom og bestyrelsesmedlem.
Ole Pedersen,  
ingeniør og bestyrelsesmedlem. 
John Cederberg 
civilingeniør.

Steen Espensen,  
foredragsholder og tidl. højskoleforstander.

Morten Dyssel Mortensen, Jens Bredholt, 
Gunnar K. Hansen og Bodil Thorlacius  
som underviser på parallelkurserne. Dem vil du 
primært møde til fællesarrangementer.

...fortsættes næste side



Tirsdag den 3. september: 
Kl. 09.00 Morgensamling og -sang.  
Kl. 10:00 Foredrag ved forstander Anders Fogh Jensen.  
Kl. 12:00 Frokost.  
Kl. 13.30 Rundvisning i “Forundringens Have” ved Birtha Toft.  
Kl. 16:00 Foredrag om Ringkjøbing Landbobank, det regionale pengeinstitut, der kom 
godt gennem 10 års finanskrise og i dag er et af landets mest velkonsoliderede banker.  
Kl. 18:00 Aftensmad.  
Kl. 19:30 Oplæg om Hedeselskabets rolle i Vestjylland ved Poul Hillerup. 

Onsdag den 4. september: 
Kl. 09.00 Morgensamling og -sang. 
Kl. 09:45 Heldagstur med Poul Hillerup til Filsø, et naturgenopretningsprojekt.  
Derefter går turen til Tirpitzmuseet inden vi kører nordpå til Hvide Sande med besøg på 
bådsværftet, fiskeauktionen og hører om havneanlæggene langs vestkysten. 
Vi spiser “ude” denne aften, inden vi vender tilbage til højskolen kl. ca. 21.00.

Torsdag den 5. september: 
Kl. 09.00 Morgensamling og -sang.  
Kl. 09:45 Foredag om permakultur ved Rebecca Kaagh Nordbo og en gennemgang af  
højskolens energianlæg med sol, vind og jord ved ingeniør Ole Pedersen.  
Kl. 12:00 Frokost.  
Kl. 14:00 Ejderkanalen, nogle pakhuse og et fyrtårn på Anholt - om to ingeniørbrødre fra 
1700-tallet ved civilingeniør John Cederberg. 
Kl. 18:30 Festaften.  

Fredag den 6. september: 
Kl. 08:00 Morgenmad, kort morgensamling - og derefter afrejse.

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,–
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Store nordiske fortællere
- eksistentielle spørgsmål i litteraturen
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Vi beskæftiger os med den fremragende fortælletradition i nordisk litteratur fra det 
tyvende århundredes begyndelse til i dag. I ugens løb gives der tekstnære introduktioner 
til udvalgte værker af fremtrædende forfattere som Selma Lagerlöf, Karen Blixen, William 
Heinesen, Per Petterson og Jón Kalman Stefánsson. 

Det tætte slægtskab mellem de forskellige nordiske sprog og kulturer gør, at man kan 
tale om nordisk litteratur som et fænomen for sig, og vi drøfter blandt andet, hvori dette 
særligt nordiske kan siges at bestå. Idéerne om ’Norden’ og en nordisk samhørighed blev 
formuleret i 1800-tallets begyndelse med særlig henvisning til sagalitteraturen og den 
oldnordiske mytologi, men hvordan ser det egentlig ud med den nordiske identitet i dag, 
og hvad kan litteraturen fortælle os om denne? 

Frem for alt er formålet, at vi bliver klogere på de eksistentielle spørgsmål, der fremstilles 
i den klassiske og samtidige nordiske fortællekunst, som fascinerer talrige læsere over 
hele verden. Vi beskæftiger os også med de kunstneriske fremstillingsmåder i de pågæl-
dende værker, idet al god litteraturs indhold er uløseligt forbundet med formsproget. 
De enkelte sessioner indledes alle med et foredrag af underviser, hvorefter der vil være 
lejlighed til at diskutere litteraturen i plenum eller i mindre grupper.

Derudover nyder vi højskolelivet med inspirerende morgensamlinger og -sang, tur til Ves-
terhavet og sidst, men ikke mindst, kulinarisk forkælelse af det økologiske “guld-køkken”.

Velmødt på Vestjyllands Højskole! 
Morten Dyssel Mortensen, Cand.mag, germanist, formand for Thomas Mannselskabet 
Anders Fogh Jensen, kursusleder og højskoleforstander

Kurset er samtidig med “Rundt i Vestjylland”, “Tegning & Maleri”  
og “Tegning & Akvarel”. 

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 ....... 4100,–
Dobbeltværelse ........................... 4600,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5100,–
Eneværelse ................................. 5100,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5600,–
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Jagt
- skydetræning, på jagt og charcuteri

13
.1

1.
 - 

17
.1

1.
 2

01
9



Som jægere skal vi udfordres hele livet! På “Jagt” bliver du udfordret på dine færdig- 
heder som skytte og i tilberedningen af vildtet. Du kommer på jagt i den vestjyske natur  
og får nogle gode timer med debat, oplæg, røverhistorier, ægte jægerhygge blandet  
med højskolelivet. 

Uanset hvilket våben du vælger på din jagt, hænger gode færdigheder som jæger 
sammen med gode færdigheder som skytte. Vi udfordres på at blive en bedre skytte på 
Danmarks største skyttecenter i Ulfborg med både lange skud på feltskydebanen og til 
bevægelige mål. Også lerduekasteren udfordrer os fra jagtpram. 
Også skal vi selvfølgelig på jagt! Vi fokuserer på de jagtformer, som vi har en særlig 
lokal tradition for i Vestjylland, som gæs og ænder, men også bekkasiner. Derudover er 
vi så heldige at få mulighed for riffeljagt på hinder og kalve. Som et naturligt led holder vi 
specifikt introduktioner og oplæg til de jagtformer, vi prøver kræfter med.  
Det er et centralt princip for os, at vi udnytter det, vi nedlægger. Vi ser på forskellige 
måder at tilberede, hænge og brække vildt på, så også personer, der ikke elsker 
vildtsmagen, kan være med. 

Hvis vejret tillader det, afvikler vi så meget som muligt af undervisningen under åben 
himmel. Vi hører om jagt i udlandet, gåsejagt, røverhistorier og meget mere. Den gode 
stemning er central, og det er vigtigt for os, at jægerhyggen er i højsædet.  
Jagtkurset er en god fortsættelse for dig, der lige har fået dit jagttegn, dig der overvejer 
at få ét, eller dig, der er erfaren og vil være en bedre jæger. Alle kan være med. Har du 
jagthund er den selvfølglig velkommen. Læs mere herom på www.kortekurser.dk.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole. Vi glæder os helt vildt!   
David CP, jæger og naturiværksætter hos Aktiv Natur og Always Hunting 
Kristoffer Brun Gram, højskolelærer, jæger og podcaster på ”Jægerradio”

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 ....... 3500,–
Dobbeltværelse ........................... 4000,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 4500,–
Eneværelse ................................. 4500,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5000,–
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Nytårskursus 2019/20
- et øjeblik af refleksion, ønsker og håb 
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Nytår er en hybrid af fortid og fremtid – af refleksion, ønsker og håb. Mange følelser og 
forventninger er vævet ind i netop de dage. I folketroen var skellet mellem det gamle og 
det nye særligt farligt, og det var af stor betydning for, hvordan man forberedte sig på at 
passere tærsklen til det nye år.  

Vi kommer med hver vores tradition, hver vores måde at gå ind i det nye år. På nytårs- 
kurset skaber vi sammen nogle indholdsrige dage, som gennem musik, dans, sang, 
værkstedssarbejde, fortælling, foredrag og samtaler leder op til Nytårsfesten, hvor vi by-
der op til fest. Klezmerduo leverer musik under hele kurset. Musik som vækker længsel 
og glæde – og lysten til at danse.

Nytårsny er et særligt stemningsfyldt tiltag den 1. januar, hvor vi efter en tur til Vester-
havet mødes til cafè og fortælleaften. 

Undervejs mærker vi højskolestemningen med tid til samtale, morgensamling- og sang. 
Vi oplever perspektiverende foredrag, fortællinger og forestillinger bl.a. ”Klezmer og vis-
domsfortællinger” ved Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt, ”Havet i ord og toner” ved 
Else Mathiassen og ”Jeg ville ønske –historier der rækker frem og tilbage”. Sidst, men 
ikke mindst, nyder vi den lækre økologiske mad, som gør hvert måltid til et festmåltid.

Velmødt på Vestjyllands Højskole! 
Klezmerduo v. Henrik Bredholt og Ann-Mai-Britt Fjord 
Birgit Løkke, musiker,komponist og udforsker 
Martin Kristensen, sejler og erhvervsmand 
Jens Bredholt, maler og højskolelærer 
Else Mathiassen, fortæller og højskolelærer

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 ....... 4100,–
Dobbeltværelse ........................... 4600,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5100,–
Eneværelse ................................. 5100,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5600,–
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