
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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