Kor te kurser
på Rødding Højskole
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Rødding Højskole byder igen i 2019
velkommen til et bredt udvalg af korte
kurser. Her er er noget for enhver smag!
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ÅRS JUBILÆUM

2019

Dato opdelt
Januar
Grafisk design. Bliv klar til optagelse. (S. 7).					
Arkitektur. Bliv klar til optagelse. (S.8).						

7.1. - 3.2.
7.1. - 3.2.

Februar
Lys i mørket. I kunst, litteratur og kirke.
					 23.2. - 1.3.
I samarbejde med Kristeligt Dagblad. (S.9).

Marts
Journalistik. Bliv klar til optagelsesprøven. (S.10). 				

24.3. - 6.4.

April
Med saft og kraft. Forårskursus. Store naturoplevelser, livgivende
foredrag, filosofiske betragtninger og kulinariske overraskelser. (S.11)

7. - 13. 4.

Maj
Pilgrimsvandringer. Klosterruten gennem Sønderjylland til Ribe.
I samarbejde med Kristeligt Dagblad. (S.12).

5. - 11.5.

Juni
Tro, håb og kærlighed. “Så bliver da tro, håb og kærlighed.
		
Men størst er kærligheden”. I samarbejde med Kristeligt Dagblad. (S.13)
Kreativ sommer højskole 2019
– Billedvæv – et værkstedskursus. Mønstre og teknikker fra hele verdenen. (S.14)
– Skaftevæv - et værkstedskursus. Mønstre og teknikker på skaftevæv. (S.15)
– Tekstiltryk - et værkstedskursus. Grafiske mønstre og farveeksperimenter. (S.16)
– Keramik – et værkstedskursus. Mønstre og teknikker. (S.17)
Naturvandringer. I Vadehavets vidunder og marskens mystik.
Unikke vandringer og naturoplevelser med store fortællinger nord og syd
for grænsen. I samarbejde med Vadehavscentret. (S.18)
RUSK 2019. Global folkemusik. Rødding Højskoles folkemusikuge.
Vi spiller traditionel folkemusik fra Danmark og verden. (S.19)
Livsglædens nødvendighed. Livsfilosofisk uge om den muntre alvor
og det gode liv. (S.20)

23. - 29.6.

30.6 - 6.7.
    30.6 - 6.7.
30.6 - 6.7.
30.6 - 6.7.
  30.6 - 6.7.
30.6 - 6.7.
  30.6 - 6.7.

Juli
Familiekursus. Med separat teenagehøjskole (børn fra 6 år). (S.21)
Familiekursus 2019. Det gode liv (børn fra 6 år). (S.22)
Skriv dit liv. Kursus i livsfortælling og erindringsskrivning. (S.23)
På cykel langs Kongeåen. Oplev naturen, mød kulturen og hør historien. (S.24)
Naturvandringer, filosofi og god mad. En højskoleuge for livsnydere. (S.25)
Analog fotografi og mørkekammerteknik. Analoge fotoprocesser fra
fotografiets barndom til nutiden. (S.26)
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14. - 20.7.
21. - 27.7.
28.7. - 3.8.
28.7. - 3.8.
28.7. - 3.8.
28.7. - 3.8.

August
Rødding Revival. Højskoleessens. Et ungdomskursus for alle. (S.27).

3. - 9.8.

September

Europa i bevægelse. Nationalstaten og mindretallene under forandring.
1. - 7.9.
Et personligt møde med det danske, tyske og frisiske mindretal.
I samarbejde med Grænseforeningen. (S.28)
Nordisk kulturuge. Mød nordiske forfattere, kunstnere, musikere og smag det     22. - 28.9.
nordiske køkken. Kurset markerer Forening Nordens 100-års jubilæum. (S.29)

Oktober

Kunst, kultur og kristendom. Højskoleuge om troens aftryk i dansk åndsliv.
6. - 12.10.
I samarbejde med Kristeligt Dagblad. (S.30)
Humor og livsmod. En livsfílosofisk højskoleuge om den muntre alvor. (S.31)      20. - 26.10.

November

De dybeste rødder. Fortællinger om Danmark og den danske folkesjæl i historie, 2. - 8.11.
natur, kunst, tro og litteratur. Rødding Højskoles 175-års jubilæumskursus. (S.32)
Værkstedsugen 2019 på Rødding Højskole:
– Strik – uden grænser. (S.33)
– Hækletøj – hækling til beklædning. (S.34) 		
– Skaftevæv – magiske garner på nye måder. (S.35) 		
– Botanisk plantetryk – tema og variation. (S.36)
– Keramik - model og støbeform. (S.37)
– Broderi – fladstingsfornemmelser. (S.38)
Så syng da, Danmark - og syng dig glad. Mød Højskolesangbogens sange
og historier, forfattere og komponister.(S.39)

17. - 23.11.
17. - 23.11.
17. - 23.11.
17. - 23.11.
17. - 23.11.
17. - 23.11.
24. - 30.11.

December
Nytår i Rødding. Årsskifte i højskolerammer. (S.40).			

28.12. - 3.1.
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Emne opdelt
Almene
Lys i mørket. I kunst, litteratur og kirke.
					
I samarbejde med Kristeligt Dagblad. (S.9).
Med saft og kraft. Forårskursus. Store naturoplevelser, livgivende
foredrag, filosofiske betragtninger og kulinariske overraskelser. (S.11)
Tro, håb og kærlighed. “Så bliver da tro, håb og kærlighed.
		
Men størst er kærligheden”. I samarbejde med Kristeligt Dagblad. (S.13)
Livsglædens nødvendighed. Livsfilosofisk uge om den muntre alvor
og det gode liv. (S.20)
Europa i bevægelse. Nationalstaten og mindretallene under forandring.
Et personligt møde med det danske, tyske og frisiske mindretal.
I samarbejde med Grænseforeningen. (S.28)
Nordisk kulturuge. Mød nordiske forfattere, kunstnere, musikere og smag det
nordiske køkken. Kurset markerer Forening Nordens 100-års jubilæum. (S.29)
Kunst, kultur og kristendom. Højskoleuge om troens aftryk i dansk åndsliv.
I samarbejde med Kristeligt Dagblad. (S.30)
Humor og livsmod. En livsfílosofisk højskoleuge om den muntre alvor. (S.31)     
De dybeste rødder. Fortællinger om Danmark og den danske folkesjæl i historie,
natur, kunst, tro og litteratur. Rødding Højskoles 175-års jubilæumskursus. (S.32)
Så syng da, Danmark - og syng dig glad. Mød Højskolesangbogens sange
og historier, forfattere og komponister.(S.39)

23.2. - 1.3.
7. - 13. 4.
23. - 29.6.

  30.6 - 6.7.
1. - 7.9.
   22. - 28.9.
6. - 12.10.
20. - 26.10.
2. - 8.11.
24. - 30.11.

Sønderjyllands- og naturkurser
Pilgrimsvandringer. Klosterruten gennem Sønderjylland til Ribe.
I samarbejde med Kristeligt Dagblad. (S.12).
Naturvandringer. I Vadehavets vidunder og marskens mystik.
Unikke vandringer og naturoplevelser med store fortællinger nord og syd
for grænsen. I samarbejde med Vadehavscentret. (S.18)
På cykel langs Kongeåen. Oplev naturen, mød kulturen og hør historien. (S.24)
Naturvandringer, filosofi og god mad. En højskoleuge for livsnydere. (S.25)

5. - 11.5.

  30.6 - 6.7.
28.7. - 3.8.
28.7. - 3.8.

Familiekursus

Familiekursus. Med separat teenagehøjskole (børn fra 6 år). (S.21)
Familiekursus 2019. Det gode liv (børn fra 6 år). (S.22)

14. - 20.7.
21. - 27.7.

Skrive- og litteraturkursus

Skriv dit liv. Kursus i livsfortælling og erindringsskrivning. (S.23)

28.7. - 3.8.

Højtidskursus
Nytår i Rødding. Årsskifte i højskolerammer. (S.40).			
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28.12. - 3.1.

Kurser især for unge
Grafisk design. Bliv klar til optagelse. (S. 7).					
7.1. - 3.2.
Arkitektur. Bliv klar til optagelse. (S.8).						
7.1. - 3.2.
Journalistik. Bliv klar til optagelsesprøven. (S.10). 				
24.3. - 6.4.
Rødding Revival. Højskoleessens. Et ungdomskursus for alle. (S.27).		
3. - 9.8.

Kreative kurser
Kreativ sommer højskole 2019
– Billedvæv – et værkstedskursus. Mønstre og teknikker fra hele verdenen. (S.14)
– Skaftevæv - et værkstedskursus. Mønstre og teknikker på skaftevæv. (S.15)
– Tekstiltryk - et værkstedskursus. Grafiske mønstre og farveeksperimenter. (S.16)
– Keramik – et værkstedskursus. Mønstre og teknikker. (S.17)
Analog fotografi og mørkekammerteknik. Analoge fotoprocesser fra
fotografiets barndom til nutiden. (S.26)

Værkstedsugen 2019 på Rødding Højskole:
– Strik – uden grænser. (S.33)
– Hækletøj – hækling til beklædning. (S.34) 		
– Skaftevæv – magiske garner på nye måder. (S.35) 		
– Botanisk plantetryk – tema og variation. (S.36)
– Keramik - model og støbeform. (S.37)
– Broderi – fladstingsfornemmelser. (S.38)

Musik kurser

RUSK 2019. Global folkemusik. Rødding Højskoles folkemusikuge.
Vi spiller traditionel folkemusik fra Danmark og verden. (S.19)

30.6 - 6.7.
    30.6 - 6.7.
30.6 - 6.7.
30.6 - 6.7.
28.7. - 3.8.

17. - 23.11.
17. - 23.11.
17. - 23.11.
17. - 23.11.
17. - 23.11.
17. - 23.11.

30.6 - 6.7.

Vandre- og cykelkurser
Pilgrimsvandringer. Klosterruten gennem Sønderjylland til Ribe.
I samarbejde med Kristeligt Dagblad. (S.12).
Naturvandringer. I Vadehavets vidunder og marskens mystik.
Unikke vandringer og naturoplevelser med store fortællinger nord og syd
for grænsen. I samarbejde med Vadehavscentret. (S.18)
På cykel langs Kongeåen. Oplev naturen, mød kulturen og hør historien. (S.24)
Naturvandringer, filosofi og god mad. En højskoleuge for livsnydere. (S.25)

5. - 11.5.

  30.6 - 6.7.
28.7. - 3.8.
28.7. - 3.8.
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Korte Kurser 2018
Mads Rykind-Eriksen
Forstander

Anja Rykind-Eriksen
Forstander

Rødding Højskole byder igen i 2017 velkommen til et bredt udvalg af korte kurser.
Her er er noget for enhver smag -– i alt 30 – inden for disse emner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Livsfilosofiske kurser – med emner hentet i litteratur, religion og filosofi, sang og musik.
Samfundskurser – med emner om demokrati, historie, Norden og mindretal.
Egnskurser – cykel- og vandrekurser, pilgrimsvandringer, naturoplevelser.
Familiekursus – for alle generationer.
Kreative værkstedskurser – vævning, filt, tekstiltryk, hækling og broderi.
Skrivekursus – erindringsskrivning.
Højtidskursus – nytår.
Forberedelseskurser – grafisk design, arkitektur, journalistik.

For dig, der tidligere har været på Rødding Højskole, har vi også udarbejdet helt nye
kurser med emner, der ikke før har været på programmet. På Rødding Højskole møder
du engagerede foredragsholdere og undervisere samt medkursister fra hele landet
– uanset kursusemne.
Vi slår dørene op for en masse oplevelser - med foredrag, debat, studiekredse, udflugter
og masser af højskolesang. Som altid er der plads til de samtaler, diskussioner og det
hyggelige samvær, der hører et højskoleophold til, og vi glæder os til at formidle den
særlige højskolestemning, der opstår, når man bor, spiser og lærer noget sammen.
Vel mødt på Rødding Højskole!
Anja og Mads Rykind-Eriksen
Forstanderpar
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Grafisk design. Bliv klar til optagelse

08.
januar

Grafisk design.
Bliv klar til optagelse
08.01.-04.02.
Målet er at give dig de værktøjer, der skal til
for at gøre dig klar til optagelsesprøven.
Hvis du vil ind på Mediehøjskolen, Skolen
for Visuel Kommunikation, Kunstakademiets
Designskole, Danmarks Designskole eller
Designskolen Kolding, skal du være velforberedt. Højskolens dygtige lærere samt
et højt aktivitetsniveau sørger for, at du på
en måned kan komme et stort skridt tættere
på de grafiske uddannelser. Målet er at give
dig de værktøjer, der skal til for at gøre dig
klar til optagelsesprøven. Vi går i dybden
med designprocessen, Adobeprogrammerne,
hjemmeopgaven og dit portefolio i et kreativt
miljø sammen med andre unge i inspirerende
undervisningslokaler.

Kursusværter
Clara Ernst
Højskolelærer og underviser på hovedfaget
Design & Innovation, Kommunikationsdesigner,
cand.design.
Kirstine Hansen
Kommunikationsdesigner, cand.design.
Rikke Hansen
Grafisk designer, cand.design.

Pris
12.760 kr. + 1.200 kr. i materialer pr. person.
+ 1.500 kr. for enkeltværelse.
13.760 kr. pr. person for dobbeltværelse
med bad.
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Arkitektur. Bliv klar til optagelse

08.
januar

Arkitektur.
Bliv klar til optagelse
08.01.-04.02.
På kurset vil du få tegnemæssige færdigheder,
ligesom vi bygger modeller, som vil udvikle din
opfattelse af dimensioner og meget mere.
Drømmer du om at søge ind på Arkitektskolen
Aarhus eller Kunstakademiets Arkitektskole,
skal du være velforberedt. Det kræver forståelse af fagets arbejdsmetoder og arkitektoniske fagsprog, hvis du vil klare hjemmeopgaven og optagelsesprøverne, eller blive
klogere på arkitektur generelt. Undervisningen
vil fokusere på at forstå, hvad arkitektur er,
og hvordan arkitektur skabes. Du lærer fagets
redskaber og værktøjer at kende såsom skitsering, modelbygning og fotografering.
Du vil udvikle tegningsmæssige færdigheder,
og vi vil bygge modeller, der vil udvikle din
opfattelse af dimensioner – og meget mere.
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Kursusværter
Clara Ernst
Højskolelærer og underviser på hovedfaget
Design & Innovation, Kommunikationsdesigner,
cand.design.
Sille Schaeffer Knudsen
Arkitekt, landskabsarkitekt, cand.arch.
Marianne Kasten
Arkitekt, cand.arch.

Pris
12.760 kr. + 1.200 kr. i materialer pr. person.
+ 1.500 kr. for enkeltværelse.
13.760 kr. pr. person for dobbeltværelse
med bad.

Lys i mørket. I kunst, Litteratur og kirke
Stills fra filmen “Lys i mørket“

Thomas Korsgaard

24.
februar

Lys i mørket. I kunst,
litteratur og kirke
24.02.-02.03.
“Mennesket vil opildnes, tændes, det vil lyse,”
skriver forfatteren Pia Tafdrup i sit essay “Lys”.
Det er temaet, når Rødding Højskole
byder indenfor.
“Mennesket vil opildnes, tændes, det vil lyse,”
skriver forfatteren Pia Tafdrup. Efter en mørk
vinter vil vi i fællesskab gå på sporet af lys,
liv og lyst. Det gør vi i kunsten, litteraturen
og kirken. Herbert Pundik om lys i det arabiske
mørke, sygehuspræst Tom Kjær om barmhjertighed, fotografen Henrik Saxgren om
livet set gennem en linse, Anders Ladekarl
om Røde Kors i brandpunkter og lyspunkter,
forfatteren Thomas Korsgaard om lys i en
skyggefuld barndom. Og mange flere.
Ekskursion til Hjerting kirke med koncert.
Kursusleder: Mette Geil.

Kursusværter
Mette Geil
Præst i Rødding Frimenighed,
cand.theol.
Mads Rykind-Eriksen
Forstander, cand.mag. i historie og filosofi.

Pris
4.800 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.300 kr.
pr. person dobbeltværelse med bad.

I samarbejde med Kristeligt Dagblad.
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Journalistik. Vær klar til optagelsesprøven

11.
marts

Journalistik.
Vær klar til optagelsesprøven
11.03.-24.03.
Programmet bliver en stribe af skriveøvelser,
hvor du skal arbejde både med og uden
tidspres. Vi skal bl.a. arbejde med forskellige
artikeltyper og sprogbevisthed, retstavning
og tegnsætning.
Drømmer du om at blive journalist, er dette
intensive 14-dages kursus noget for dig.
Du får trimmet din forudsætning for at gå til
optagelsesprøve og forbedret din chance for
at bestå. Kurset tager afsæt i prøverne på
journalistuddannelserne i Aarhus og Odense.
Programmet bliver en stribe af skriveøvelser,
hvor du arbejder både med og uden tidspres.
Vi skal bl.a. arbejde med forskellige artikeltyper og sprogbevidsthed, retstavning og
tegnsætning. Kurset ledes af journalist Lars
Borup, der bl.a. underviser i journalistik på
Journalisthøjskolen og har været med til at
vurdere de årlige optagelsesprøver.
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Kursusvært
Lars Borup
Journalist. Har undervist på Journalisthøjskolen
i Aarhus siden 1987.

Pris
6.800 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.500 kr. for enkeltværelse. 7.800 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

Med saft og kraft. Forårskursus.
Jens Rosendal

Maleri af Emil Nolde

15.
april

Med saft og kraft.
Forårskursus. Store naturoplevelser, livsgivende foredrag,
filosofiske betragtninger og
kulinariske overraskelser
15.-21.04.
“Saft og kraft” betyder det, der giver livet
smag og næring. Når højskolen er bedst, giver
den smag på livet og næring til at leve det.

Kursusvært
Mads Rykind-Eriksen
Forstander, cand.mag. i historie og filosofi.

Pris
4.950 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.450 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

”Saft og kraft” betyder det, der giver smag
og næring. Når højskolen er bedst, giver den
smag på livet og næring til at leve det.
Med naturoplevelser, poesi og sange, livsgivende foredrag og kulinariske overraskelser
vaccinerer vi dig med livseleksir. Vi kører
med traktorbus til Mandø og ser sælerne ved
Koresand. Vi forkæler dig med sønderjysk
kaffebord, markslam på Den Gamle Digegreves Gård, gourmetmiddag på Sønderskov
Slot. Besøg hos sangskriveren Jens Rosendal
i Ballum. Udflugt til Emil Nolde Museet.
Foredrag med filosof Steffen Støvring,
komponist Erik Sommer, forfatter Erik Lindsø
m.fl.
Kursusleder: forstander Mads Rykind-Eriksen.
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Pilgrimsvandringer.
Stensbæk Plantage

”Vandringsmanden” Arne H. Sørensens

26.
maj

Pilgrimsvandringer. Klosterruten
gennem Sønderjylland til Ribe
26.05.-01.06.
En invitation til at vandre, tænke og tro.
Tid til stilhed. Foredrag og samtale om livets
store spørgsmål.
Ro, eftertænksomhed, frisk luft, smuk natur –
og samtale om livets store spørgsmål.
Velkommen til pilgrimsvandring i det sønderjyske kulturlandskab. Vi begynder i Rødding,
fortsætter til domkirke- og klosterbyen Ribe
og vandrer hen over vaden til Mandø. For nogle
bliver det måske afsættet til en videre vandring
ad Caminoen i Spanien. Et højskolekursus i
middelalderpilgrimmenes fodspor – med sang
og samtale, fordybelse og foredrag om eksistensfilosofiske emner. En invitation til at vandre,
tænke og tro – og blive klogere på sig selv.
Kursusvært: Mette Geil.
I samarbejde med Kristeligt Dagblad.
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Kursusvært
Mette Geil
Præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.
Uddannelse i livsstyrketræning fra Diakonhjemmet i Oslo.

Pris
4.800 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.300 kr. pr.
person for dobbeltværelse med bad.

Tro, håb og kærlighed.
Jens Rosendal

24.
juni

Tro, håb og kærlighed
24.06.-30.06.
For 11. år i træk går vi på sporet af de tre i kunsten, litteraturen, kristendommen og det
offentlige rum.
”Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre.
Men størst af dem er kærligheden”.
Sådan skrev Paulus. Siden har mennesker til
alle tider kredset om og kæmpet med de tre
begreber. Vi vil så gerne, at troen, håbet og
kærligheden skal fylde og give mening i vores
liv, da de handler om livets tre vigtigste relationer: Forholdet til Gud, forholdet til den
anden og forholdet til mig selv. Vi går på
sporet af de tre – i kunsten, litteraturen og
kristendommen. Bl.a. med Erik Bjergager,
Henrik Stubkjær, Per Krøis Kjærsgaard,
Steffen Støvring, Frederik Lindhardt.

Kursusvært
Mette Geil
Præst i Rødding Frimenighed,
cand.theol.
Mads Rykind-Eriksen
Forstander, cand.mag. i historie og filosofi.

Pris
4.800 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.300 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

I samarbejde med Kristeligt Dagblad.
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Billedvæv.
Billedvæv

Gina Hedegaard Nielsen

01.
juli

Billedvæv. Tekstile dekorationer
til væg. En del af Kreativ
sommerhøjskole 2018
01.07.-07.07.

Kursusvært

Billedvævning arbejder med genkendelige
teknikker i en leg i farver i smukker garner.
En uge i det store tekstillaboratorium.

4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

En uge i det store tekstillaboratium. Der væves
stort som småt, og man vælger mellem forskellige væveteknikker. Undervisningen bygger
på en løbende fagsnak og diskussioner om de
forskellige projekters problemer og løsninger,
om håndværksmæssige udfordringer –
er materialerne drilske, skal paletten måske
ændres osv. Diskussionerne er en læring, hvor
man også drager nytte af hinandens erfaringer.
Der væves på egne, medbragte væve eller på
mindre væverammer, som kan lånes på stedet.
For både nybegyndere og øvede billedvævere.
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Gina Hedegaard Nielsen
uddannet væver (mesterlært) og billedkunstner.

Pris

Væ

Skaftevæv.
Skaftevæv

01.
juli

Skaftevæv. Leg med
kontraster. En del af Kreativ
sommerhøjskole 2018
01.07.-07.07.

Kursusvært

Du væver prøver og lærer forskellige teknikker.
Vi væver med farver i kontraster og med tykke
og tynde materialer sammen.

Pris

Vi arbejder med kontraster og modsætninger
og udforsker spændingsfeltet mellem store
og små kontraster. Vi anvender materialer
som bomuld, hør, viskose, papir, metal, uld
og plastik og væver tæt og åbent – med farver
i kontraster og med tykke og tynde materialer
sammen. Opsætningerne vil være tiltænkt
specifikke produkter såsom halstørklæde, net
eller mulepose, lysafskærmning og vægophæng. Vi laver prøver i størrelsen 20 x 20 cm
som deltagerne kan videreudvikle derhjemme.
Der forudsættes en smule kendskab til opsætning af skaftevæv.

Sofia Hagstrøm
Væver fra Danmarks Designskole i København
og underviser.

4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.
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Tekstiltryk.
Billedvæv

Gina Hedegaard Nielsen

01.
juli

Testiltryk
En del af Kreativ
sommerhøjskole 2018
01.07.-07.07.

Kursusvært

Billedvævning arbejder med genkendelige
teknikker i en leg i farver i smukker garner.
En uge i det store tekstillaboratorium.

4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

En uge i det store tekstillaboratium. Der væves
stort som småt, og man vælger mellem forskellige væveteknikker. Undervisningen bygger
på en løbende fagsnak og diskussioner om de
forskellige projekters problemer og løsninger,
om håndværksmæssige udfordringer –
er materialerne drilske, skal paletten måske
ændres osv. Diskussionerne er en læring, hvor
man også drager nytte af hinandens erfaringer.
Der væves på egne, medbragte væve eller på
mindre væverammer, som kan lånes på stedet.
For både nybegyndere og øvede billedvævere.
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Gina Hedegaard Nielsen
uddannet væver (mesterlært) og billedkunstner.

Pris

Væ

Keramik.
Modellerings teknikker

01.
juli

Keramik. Skulpturel modellering
i stentøj. En del af Kreativ
sommerhøjskole 2018
01.07.-07.07.
Et intenst forløb med vægt på en eksperimenterende og legende tilgang til ler og udtryk.
Du bliver introduceret til udarbejdelse af
skulpturer igennem modellering.
Vi ser på skulpturtraditioner hos udøvende
kunstnere, og du får introduktion til forskellige
værktøjer og modelleringsteknikker, så du kan
skabe din egen, unikke skulptur i mørkt eller
lyst stentøj. Der brændes både i almindelig
ovn og raku. Et intenst kursus med vægt på
en eksperimenterende og legende tilgang til
ler og udtryk. Daglige fælles introduktioner,
inspirationsoplæg, individuelle samtaler og
vejledning. Kurset er for både begyndere
og øvede.

Kursusvært
Malene Sandal
Keramisk formgiver fra Designskolen Kolding
med eget værksted og højskolelærer.

Pris
4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.
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Naturvandringer.
Vadehavet

01.
juli

Naturvandringer. I Vadehavets
vidunder og marskens mystik
01.07.-07.07.
Hvornår er du sidst gået fra en ø til en anden?
Kursets højepunkt er en vandretur fra Amrum
til Føhr, 10 km fra ø til ø.
Unikke vandringer og naturoplevelser i verdenskulturarven med store fortællinger nord og syd
for grænsen. Vadehavet og marsken er kendt
for sit rige plante- og dyreliv og for sin barske
natur med stormfloder, oversvømmelser og
diger. Glæd dig til fire ture. Kursets højdepunkt
er en vandretur fra Amrum til Føhr, 10 km fra ø
til ø. De andre ture går til klitterne på Fanø, med
traktorbussen til Mandø, til marskens hovedstad
Ribe og til Ballum, den velbevarede landsby
med udsigt over Vadehavet. Her besøger vi
digteren Jens Rosendal. På højskolen er der
foredrag og sang.
I samarbejde med Vadehavscentret.
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Kursusvært
Mads Rykind-Eriksen
Forstander, cand.mag. i historie og filosofi.

Pris
4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

RUSK 2019
Modellerings teknikker

01.
juli

RUSK 2019
01.07.-07.07.
Et intenst forløb med vægt på en eksperimenterende og legende tilgang til ler og udtryk.
Du bliver introduceret til udarbejdelse af
skulpturer igennem modellering.
Vi ser på skulpturtraditioner hos udøvende
kunstnere, og du får introduktion til forskellige
værktøjer og modelleringsteknikker, så du kan
skabe din egen, unikke skulptur i mørkt eller
lyst stentøj. Der brændes både i almindelig
ovn og raku. Et intenst kursus med vægt på
en eksperimenterende og legende tilgang til
ler og udtryk. Daglige fælles introduktioner,
inspirationsoplæg, individuelle samtaler og
vejledning. Kurset er for både begyndere
og øvede.

Kursusvært
Malene Sandal
Keramisk formgiver fra Designskolen Kolding
med eget værksted og højskolelærer.

Pris
4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.
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Livsglædens nødvendighed.
Det sønderjysk kaffebord

27.
oktober

Livsglædens nødvendighed. En
livsfilosofisk uge om det gode liv
27.10.-02.11.

Kursusvært

Glæden kræver opsøgende virksomhed.
Vi graver et spadestik dybere efter den alvor,
der er munterhedens livgiver.

Pris

Livsmod er det, som man løbende får sat ind
på sin glædeskonto! På dette kursus sætter vi
ind på kontoen. Vi byder velkommen til en uge,
hvor vi med foredrag, fortælling, sang og samvær slår et slag for livsglædens nødvendighed.
Vær med til at opsøge den sammen med Jens
Rosendal, Erik Sommer, Jørgen Carlsen, Lillian
Hjorth-Westh m.fl. Sammen med dem graver
vi et spadestik dybere efter den alvor, der er
munterhedens livgiver. “Livet er en gave,
og en gave pakker man ud,” siger Storm P.
Vi pakker livsgaven ud.
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Erik Lindsø
Højskolemand, foredragsholder og forfatter.

4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

Familiekursus.
Familiekursus 2017

15.
juli

Familiekursus. Med separat
teenagehøjskole. Børn fra 5 år
15.07.-21.07.
Glæd jer til en uge i selskab med hinanden
på kryds og tværs; uden stress, bøvl
og madlavning.
Sommerferie med nye venner, aktiviteter,
fællesskab og samvær for alle i familien – kort
sagt: Familiekursus. “Eventyr og ækelt slim”
for de små, “Det må vi ikke for mor” for de
lidt ældre, “Ballade og urimelige konkurrencer”
for de mellemste og separat program for
teenagere. Vi har rammerne og skaber indholdet, så I kan være sammen på en god
måde uden alt det sure med madlavning,
rengøring osv. Workshops for voksne: Dans,
sang, madlavning, debat eller yoga.
Imens udfolder børnene sig i deres egne
workshops med verdens bedste børneværter.
Fællesaktiviteter: Udflugter, morgensang
og aftenhygge.

Kursusvært
Jens Horstmann
Højskolelærer, cand.jur.
Med til at hjælpe sig har han
en håndfuld gamle elever.

Pris
4.450 kr. pr. person for voksne og 1.950 kr.
pr. barn. + 1000 kr. for enkeltværelse. 4.950 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.
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Familiekursus 2018.

22.
juli

Familiekursus 2018. Det gode liv
– med familien i centrum.
Børn fra 6 år
22.07.-28.07.
Vi har sat rammerne og skabt indholdet for en
fantastisk uge for forældre og bedsteforældre,
børn og unge.
Vi har sat rammerne og skabt indholdet for
forældre og bedsteforældre, børn og unge.
Workshops for børn: “Cirkus stur, stur nummer”, “Røddings skole for heksekunst og
troldmandsskab”, “Fra Rødding til Hollywood”.
De voksne kan vælge mellem kor, bagværk,
trædrejning, keramik og politisk debat.
Hver dag er der også aktiviteter, hvor børn og
voksne er sammen, fx bolsjeværksted, graffiti,
boldspil, keramik, mormors køkken, stor kunst,
det lille pizzeria. På heldagsturen til Mandø
finder vi krabber, spiser frokost i klitterne og
“går på vandet” hjem. Morgensang, foredrag,
aftenhygge ved bålet.
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Kursusvært
Kasper Østergaard
Højskolelærer.
Med til at hjælpe sig har han
en håndfuld gamle elever.

Pris
4.450 kr. pr. person for voksne og 1.950 kr.
pr. barn. + 1000 kr. for enkeltværelse. 4.950 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

Skriv dit liv.
Charlotte Strandgaard

01.
juli

Skriv dit liv. Kursus i livsfortælling og erindringsskrivning
01.07.-07.07.
En uge, der byder på inspirerende foredrag
og praktisk vejledning i at få hul på projekt
”skriv dit liv”.
Livet er en historie værd. Men det kan være
svært at tage fat på at skrive om sit liv og sine
oplevelser. Hvor skal man begynde?
Hvad er en god historie? Hvordan fortæller man
den bedst? Sammen med forfatter og fortæller
Erik Lindsø og forfatter Anne-Marie Donslund
inviteres der til en uge, der byder på inspirerende foredrag og praktisk vejledning i at få hul på
projekt ”skriv dit liv”.
Skrive- og erindringsværksteder med tid til at
påbegynde skriveprocessen. Foredrag med
forfatterne Erling Jepsen og Charlotte Strandgaard, der trækker på hovedstolen i deres liv,
når de skriver og fortæller.

Kursusvært
Erik Lindsø
Omrejsende fortæller, foredragsholder
og forfatter.
Anne-Marie Donslund
Forfatter, cand.mag. i
idéhistorie samt æstetik og kultur.

Pris
4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.
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På cykel langs Kongeåen.
Kongeåen

29.
juli

På cykel langs Kongeåen.
Oplev naturen, mød kulturen,
hør historien
29.07.-04.08.

Kursusvært

Unikke tohjulsture i det sønderjyske kulturlandskab, hvor vi møder landsdelens historie
og kunst, natur og kultur.

4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

Kurset er for dig, der gerne vil opleve Sønderjylland fra en cykel. Gennem foredrag,fortælling
og oplæg – før, under og efter vores ture – får
du en grundig indføring i landsdelens historie
og kunst, natur og kultur. Du vil møde lokale
personligheder og høre dem fortælle, og du vil
se steder, kun få kender til. Cykelturen gennem
landskabet skaber en indre ro og glæde ved at
være tæt på naturen. Efter at have cyklet en hel
dag nyder vi aftenerne på Rødding Højskole
til fortællinger og højskolesang. Du skal kunne
klare at cykle op til 55 km pr. dag.
Kursusleder: forstander Mads Rykind-Eriksen.
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Mads Rykind-Eriksen
Forstander, cand.mag. i historie og filosofi.

Pris

Naturvandringer, filosofi og god mad.

29.
juli

Naturvandringer,
filosofi og god mad.
En højskoleuge for livsnydere
29.07.-04.08.

Kursusvært

Kom og bliv ladet op med en perlerække af
litterære og filosofiske foredrag, kulinariske
oplevelser og udflugter.

4.800 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.300 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

Aage Augustinus
cand.theol., tidl. højskoleforstander.

Pris

En livsnyder er en, der nyder livet og dets
goder, som de findes i kunst, kultur, mad
og samvær med andre. En sommeruge på
Danmarks ældste højskole med plads til
begejstring og refleksion. Kom og bliv ladet
op med en perlerække af litterære og
filosofiske foredrag med bl.a. Hans Jørgen
Schanz, Anne Marie Pahuus, Pia Fris Laneth,
Andreas Laugesen og David Bugge.
Vi skal vandre i den sønderjyske natur,
opleve Vadehavet og marsken og besøge
Nolde-museet. På Den Gamle Digegreves
Gård møder vi digteren Jens Rosendal, og
der serveres marsklam. Motto: Det er bedre
at være livsnyder end livssnyder!
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Analog Fotografi og mørkekammerteknik.

29.
juli

Analog fotografi og mørkekammerteknik
29.07.-04.08.

Kursusvært

Unikke tohjulsture i det sønderjyske kulturlandskab, hvor vi møder landsdelens historie
og kunst, natur og kultur.

Pris

Kurset er for dig, der gerne vil opleve Sønderjylland fra en cykel. Gennem foredrag,fortælling
og oplæg – før, under og efter vores ture – får
du en grundig indføring i landsdelens historie
og kunst, natur og kultur. Du vil møde lokale
personligheder og høre dem fortælle, og du vil
se steder, kun få kender til. Cykelturen gennem
landskabet skaber en indre ro og glæde ved at
være tæt på naturen. Efter at have cyklet en hel
dag nyder vi aftenerne på Rødding Højskole
til fortællinger og højskolesang. Du skal kunne
klare at cykle op til 55 km pr. dag.
Kursusleder: forstander Mads Rykind-Eriksen.
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Mads Rykind-Eriksen
Forstander, cand.mag. i historie og filosofi.

4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

Rødding revival.

04.
august

Rødding revival. Højskoleessens.
Ungdomskursus for alle
04.08.-10.08.
Rødding Revival er et potpourri af skæve
foredrag, fængslende workshops og gale
og geniale fællesaktiviteter
Seks måneders højskole på seks dage!
Rødding Revival er højskoleessens – en uges
intens højskoleoplevelse med noget for
enhver smag. Vi har samlet de bedste elementer af et langt højskoleophold og øget intensiteten. Rødding Revival er et potpourri af skæve
foredrag, fængslende workshops og gale og
geniale fællesaktiviteter. Genopliv dit højskoleophold eller oplev det for første gang!
Hver dag vælger du workshops. Du kan både
vælge kreative og boglige workshops, fysiske
og gastronomiske workshops – og så selvfølgelig dem, der falder uden for enhver kategori.

Kursusvært
Kasper Østergaard
Højskolelærer
Tidligere elever
XXXXXXX

Pris
XXXXXX
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Europa i bevægelse
Kongeåen

29.
juli

Europa i bevægelse
01.07.-07.07.
Oplev litteraturen som livsfortolker i mødet
med ung dansk litteratur og ældre elskede
forfatterstemmer.
Mød den unge, danske litteratur og hør de
ældre, elskede forfatterstemmer. Vi skal opleve
Sigfred Lenz omkring det sønderjyske kaffebord
og høre Emil Aarestrup, Viggo Stuckenberg,
Jeppe Aakjær og Sophus Claussen oversat til
musik ved musikeren Katrine Stockholm. Vi skal
på ekskursion i det sønderjyske landskab, hvor
forfattere som Erling Jepsen og Peter Seeberg
har fundet inspiration til deres stof. Førstnævnte
vil tage os med rundt i sin barndomsby Gram.
Foredrag med Charlotte Strandgaard om livet
som en fortælling og med Lars Bukdahl om
litteraturen som samfundstolker.
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Kursusvært
Selma Rosenfeldt-Olsen
Højskolelærer, forfatter og oversætter,
cand. mag. i litteraturvidenskab.
Johannes Fogtmann
Højskolelærer og
cand. mag. i litteraturvidenskab.

Pris
4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

Nordisk kulturuge.
Julie Berthelsen, sangerinde

30.
sept

Nordisk kulturuge. Mød nordiske
forfattere, kunstnere, musikere
og smag det nordiske køkken
30.09.-06.10.
Den nordiske velfærds- og demokratimodel har
vakt opmærksomhed ude i verden. Det samme
har nordisk litteratur, kunst, musik og film.
Norden står på et fjeld af værdifællesskaber.
Vores velfærds- og demokratimodel har vakt
opmærksomhed i verden. Det samme har
nordisk litteratur, kunst, musik og film.
Nordisk film og drama vinder internationale
priser. Kurset sætter fokus på det hele.
Mød bl.a. digter Søren Ulrik Thomsen, den
islandske skuespiller Maria Árnadóttir, kunsthistoriker Grethe Bay. Musikforedrag om
Cornelis Vreeswijk. I Flensborg møder vi tidl.
minister for Slesvig-Holsten Anke Sporendonk
og byens tidl. overborgmester Simon Faber.

Kursusvært
Aage Augustinus
Cand.theol. og tidl. Højskoleforstander.
Anette Jensen
Cand.theol., sognepræst og tidl. leder
af Nordisk Informationskontor i Flensborg.

Pris
4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

I samarbejde med Foreningen Norden.
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Kunst, kultur og kristendom
Kongeåen

29.
juli

Kunst, kultur og kristendom
29.07.-04.08.
“Vil du proppe alvor i en mand, skal du først
få ham til at åbne munden af grin” (Dario Fo)
Storm P. siger: ”Jeg er ikke nogen morsom
mand, men når jeg ser ud over livet, bliver det
morsomt.” Det er en fortrinlig evne at besidde!
På kurset går vi i Storm P.’s fodspor. Vi går på
opdagelse efter tilværelsens muntre alvor,
som den findes i humoren, i sange, kunst og
litteratur, religion og hverdagsliv. Mød Georg
Metz, Erling Jepsen, Tom Kjær, Peter Borberg,
Pia Fris Laneth, Lillian Hjorth-Westh, Sørine
Gotfredsen, Jens Rosendal, Mads Rykind-Eriksen m.fl. Livsmod kommer af det, man løbende
får sat ind på sin glædeskonto. På dette kursus
sætter vi ind på kontoen.
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Kursusvært
Erik Lindsø
Omrejsende fortæller, foredragsholder
og forfatter.

Pris
4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

Humor og livsmod.
Tegning af Storm P.

George Metz

29.
juli

Humor og livsmod. En livsfilosofisk uge om den muntre alvor
29.07.-04.08.
“Vil du proppe alvor i en mand, skal du først
få ham til at åbne munden af grin” (Dario Fo)
Storm P. siger: ”Jeg er ikke nogen morsom
mand, men når jeg ser ud over livet, bliver det
morsomt.” Det er en fortrinlig evne at besidde!
På kurset går vi i Storm P.’s fodspor. Vi går på
opdagelse efter tilværelsens muntre alvor,
som den findes i humoren, i sange, kunst og
litteratur, religion og hverdagsliv. Mød Georg
Metz, Erling Jepsen, Tom Kjær, Peter Borberg,
Pia Fris Laneth, Lillian Hjorth-Westh, Sørine
Gotfredsen, Jens Rosendal, Mads Rykind-Eriksen m.fl. Livsmod kommer af det, man løbende
får sat ind på sin glædeskonto. På dette kursus
sætter vi ind på kontoen.

Kursusvært
Erik Lindsø
Omrejsende fortæller, foredragsholder
og forfatter.

Pris
4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.
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De dybeste rødder
Kongeåen

29.
juli

De dybeste rødder
01.07.-07.07.
Alle kan være med uanset alder og køn – og
musikken er glad, varieret og iørefaldende.
Seniordans er livsglæde i bevægelse. Dansene
tager udgangspunkt i kendte standard- eller
folkedanse, eller det kan være helt nye danse
udviklet specielt til seniordans. Der danses til
kendt og iørefaldende musik – uafhængigt af,
hvordan man traditionelt danser. Alle kan være
med uanset alder og køn, og man behøver ikke
komme parvis, da partnerskift er indbygget i
dansene. Tempo og sværhedsgrad er tilpasset
gruppen. Imellem dansene bydes der på rigtig
højskole med morgensang, foredrag, sang og
udflugter. Danseinstruktører: Lene Damkjær
og Margit Albertus.
Danseinstruktører: Lene Damkjær og
Margit Albertus.
I samarbejde med Dansk Seniordans.
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Kursusvært
Michell Smedegaard Boysen
Højskolelærer og bachelor i rytmisk musikog bevægelsespædagogik.

Pris
4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

Strik.

18.
nov

Strik. Masker med muligheder.
En del af Værkstedsugen 2018.
18.11.-24.11.

Kursusvært

Teknikkerne vil bl.a. være hentet fra estisk og
lettisk strik. Glæd dig til en uge med spændende
teknikker og delikate detaljer.

Pris

Kreativ uge med garn og pinde.
Du udvikler dine strikkefærdigheder sammen med andre strikkere i en inspirerende
og hyggelig atmosfære. Vi arbejder med
udtagninger og vendestrik til at skabe facon
tilpasset personlige mål ved at strikke oppefra
og ned, så vi undgår efterfølgende montering.
Teknikkerne hentes fra estisk og lettisk strik.
Vi undersøger hvilke strikkemønstre, der især
egner sig til fashionering. I naturen finder vi
inspiration til farvesammensætninger.
Glæd dig til en uge med spændende teknikker
og delikate detaljer.

Bodil Munch
Passioneret håndstrikker og underviser.

4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.
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Hækletøj

01.
juli

Hækletøj
18.11.-24.11.
På kurset udarbejdes prøvemateriale i uld til
plaider og tørklæder, tasker og beklædning.
Deflected Double Weave er en enkel væveteknik, der består at tre dele: lærred, skudfloteringer over trenden og trendens floteringer over skuddet. Mønstrene fremkommer
både gennem disse tre deles indbyrdes placering i væven og i høj grad også ved farveeffekter.
På kurset udarbejdes prøvemateriale i uld til
plaider, tørklæder, tasker og beklædning og
endelig i silke, som lader legen med farver
fremstå præcist og fint. En god efterbehandling er vigtig for et godt resultat, og der
arbejdes med valkning af de uldne stoffer.
Underviser: Helle Trolle, væver og underviser
på Designskolen i Kolding.
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Kursusvært
Helle Trolle
Væver. Værkstedsleder på Designskolen
Kolding.

Pris
4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

Skaftevæv.
Skaftevæv prøver

18.
nov

Nordisk kulturuge.
Mød nordiske Skaftevæv.
Deflected Double Weave.
En del af Værkstedsugen 2018.
18.11.-24.11.
På kurset udarbejdes prøvemateriale i uld til
plaider og tørklæder, tasker og beklædning.
Deflected Double Weave er en enkel væveteknik, der består at tre dele: lærred, skudfloteringer over trenden og trendens floteringer over skuddet. Mønstrene fremkommer
både gennem disse tre deles indbyrdes placering i væven og i høj grad også ved farveeffekter.
På kurset udarbejdes prøvemateriale i uld til
plaider, tørklæder, tasker og beklædning og
endelig i silke, som lader legen med farver
fremstå præcist og fint. En god efterbehandling er vigtig for et godt resultat, og der
arbejdes med valkning af de uldne stoffer.
Underviser: Helle Trolle, væver og underviser
på Designskolen i Kolding.

Kursusvært
Helle Trolle
Væver. Værkstedsleder på Designskolen
Kolding.

Pris
4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.
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Botanisk plantetryk
Jersey kjole

18.
nov

Botanisk plantetryk. En del af
Værkstedsugen 2018.
18.11.-24.11.

Mary Storm
Uddannet designer på Kolding Designskole
med mange års erfaring som designer og
konstruktør i industrien.

Du lærer om stofvalg, tegning af mønster,
symetoder og teknikker - og du får mange
nyttige sytips

Pris

På dette kreative kursus lærer du at designe
og sy dit eget tøj i jersey. Ud fra underviserens
symønstre vil du få hjælp til at tegne dine egne
mønstre til kjoler, bluser og toppe. Du lærer
teknikker til at rette mønstre til, så de er
klædelige netop til dig, og når dine tilrettede
mønstre er syet op og personligt tilrettet til dig,
designer du dine modeller. Du får vejledning
i at vælge stof, farver og snit til dine designs,
og du får mange nyttige sytips, som matcher
stofvalg og symetoder.

Kursusvært
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4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

Keramik.
Detalje af stentøjsflise

18.
nov

Keramik. Dekorative flader
på stentøjsfliser. En del af
Værkstedsugen 2018.
18.11.-24.11.

Kursusvært

Du introdukseres til forskellige dekorationsteknikker, så du kan skabe unikke motiver på
din egen serie af fliser.

Pris

Du bliver introduceret til udarbejdelse af
fliser i lyst stentøj, hvor fokus er lagt på den
dekorative flade. Undervisningen består af
daglige inspirationsoplæg samt individuelle
samtaler og vejledning, og du får indføring i
forskellige dekorationsteknikker, så du kan
skabe unikke motiver på din egen fliseserie.
Vi ser på gamle flise- og kakkeltraditioner,
og du kan lade dig inspirere til at skabe ekstra
dybde og harmoni i motiverne, så som reliefvirkning, kompositioner, farvevalg og symbolik.
For begyndere og øvede.

Malene Sandal
Keramisk formgiver fra Designskolen Kolding
med eget værksted og højskolelærer.

4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.
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Broderi.
Jens Rosendal

Det sønderjysk kaffebord

18.
nov

Broderi på broderi. Re-design
og tekstilt genbrug. En del af
Værkstedsugen 2018.
18.11.-24.11.
Vi omsætter gamle og brugte tekstiler til nyt.
En uges herlige fordybelse i sanseligt broderi.
Vi omsætter gamle og brugte tekstiler –
fx stramajbroderier, kniplinger, blonder,
mellemværk, strikketrøjer, nylonstrømper,
jeans og knapper – til nye tekstiler med både
hånd- og maskinbroderi. Hver dag er der
inspirerende oplæg. Der arbejdes med enkle
ting, såsom tasker, puder, sjaler, og mere
komplekse projekter som tekstile skulpturer
og billeder. Kurset tager udgangspunkt i
Bettina Andersens bog ”Broderi på broderi”.
Både begyndere og øvede kan deltage i
denne uges fordybelse i sanseligt broderi.

38

Kursusvært
Bettina Andersen
Brodøse med eget værksted, forfatter til
flere broderibøger.

Pris
4.700 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.200 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

Så syng da, Danmark - og syng dig glad.

25.
nov

Så syng da, Danmark - og syng
dig glad. Mød Højskolesangbogens sange og historier,
forfattere og komponister.
25.11 - 01.12
Danmark har verdens største sangskat. Det er
os, der har opfundet fællessangen. Sange er
musikalske og poetiske kommentarer til vores
fælles liv. Sange udtrykker det, vi ikke har ord
for. Sange glæder og opliver. Sange smiler!
På kurset lærer du at forstå livet som en sang.
Du lærer nye sange og gamle sange på nye
melodier og om de fantastiske historier, sange
kan fortælle. Vi synger, så taget letter - anført af
kendere af den danske sang: Michael Bojesen,
Per Vium, Per Krøis Kjærsgaard, Jens Rosendal,
Erlk Sommer, Jørgen Carlsen, Karen Hanne
Munk. Koncerter med Peter A.G. Nielsen,
Peter Abrahamsen og Ars Nova.

Kursusvært
blank
blank

Pris
4.950 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.450 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.
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Nytår på Rødding Højskole.
Dronningens nytårstale

28.
dec

Nytår på Rødding Højskole.
Årsskifte i højskolerammer
28.12.-03.01.
Mød bl.a. TV2’s mellemøstkorrespondent
Steffen Jensen, USA-ekspert Mads Fuglede,
historiker Uffe Østergaard og redaktør
Georg Metz.
Traditionen tro byder vi velkommen til et
spændende, festligt nytårskursus med
foredrag, udflugter, højskolesang, kirkegang,
dronningens og statsministerens nytårstaler,
dans og den store nytårsmiddag.
Vi skal mindes året, der gik, og se frem imod
det, som venter forude. Mød bl.a. TV2’s
mellemøstkorrespondent Steffen Jensen,
USA-ekspert Mads Fuglede, historiker Uffe
Østergaard, fortæller Erik Lindsø og redaktør
Georg Metz. Glæd dig til en forrygende
nytårskoncert med Ditte Fromseier, folkedans
og besøg på Ribe Kunstmuseum. Kom på
Danmarks første og ældste højskole og vær
med til at se fremad!
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Kursusvært
Mads Rykind-Eriksen
Forstander, cand.mag. i historie og filosofi.
Anja Rykind-Eriksen
Forstander, mag.art. i kunsthistorie.

Pris
4.800 kr. pr. person for dobbeltværelse uden
bad. + 1.000 kr. for enkeltværelse. 5.300 kr.
pr. person for dobbeltværelse med bad.

Lange Kurser på Rødding Højskole 13 - 24 uger

DESIGN - JOURNALISTIK MUSIK - POLITIK - LITTERATUR
Rødding Højskole er en almen højskole, hvor
du vil møde unge mennesker med interesse for
musik, journalistik, litteratur, design, politik og
meget andet. Højskolens alsidige fagudbud
gør, at du har mulighed for både at gå i dybden
og i bredden med det, der interesserer dig.

Drømmer du om at blive designer, så er
Design & Innovation lige noget for dig.
Du får mulighed for at afprøve en lang række
designgenrer og finder måske ud af, hvad du
brænder for og så kommer du med på sen
fantastisk studietur til Sydafrika.

Vores fem hovedfag har alle en høj faglig profil.
Det betyder, at Rødding Højskoles lange kurser
også er for unge, som gerne vil forberede sig til
et kommende studie eller blive afklaret inden
deres studievalg.

I faget Politisk perspektiv & USA er diskussionen i centrum. En stor del af faget handler
om USA og ikke mindst amerikansk kultur, når
vi tager på en storslået rejse til USAs sydstater.

Hvad enten du ønsker at gå en humanistisk vej,
arbejde med litteratur, kunst eller sprog, eller
du blot vil have udvidet din kulturforståelse og
dine horisonter, så kan Litteratur & Horisont
være noget for dig. Studieturen går til Mexico.
Hvis du vil arbejde med musik er
Musik - Hands On! noget for dig. Med fokus
på spilleglæde, samspil og livsglæde og ikke
mindst en studietur til Brasilien, er der lagt op
til et musikfag for alle, der vil udvikle deres
musiske evner.

Er drømmen at blive journalist, kan du i
Journalistik & Mellemøsten både lære
de journalistiske grundprincipper og ikke
mindst dykke ned i emnerne integration,
islam og Mellemøsten. Studieturen går til
isreal/palestina.
Gå ind på www.rhskole.dk
og læs alt om vores lange kurser eller skriv og
book en rundvisning, så du kan se det, der kan
blive dit hjem i 3-6 måneder af dit liv.
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Maden på Rødding Højskole
Henrik Boysen, Kok

Vi er stolte af vores Køkken!
I højskolens køkken arbejder en flok glade og
dedikerede ansatte, som brænder for at lave
spændende og varieret mad – sundt, grønt
og så vidt muligt økologisk.
“Vi stræber efter at fange højskolens sjæl.
Vi er et køkken, hvor tradition og fornyelse
mødes ved at tage det bedste fra fortiden
og tilpasse det nutiden – den verden, vi
omgiver os med – i et ærligt og ægte udtryk.
Og så kan vi simpelthen ikke få nok af frisk
frugt, grøntsager og krydderurter. Det gør
hele forskellen på et måltid, for det løfter og
understøtter måltidets bestanddele.
Måltidet skal knase, dufte og pirre vores smagsløg. Det skal give os lysten til at vende tilbage
til det næste måltid for igen at blive begejstret
og overrasket.”
Henrik Boysen, kok på Rødding Højskole
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Bestil kursusbrochurer
På vores hjemmeside www.rhskole.dk kan du se de detaljerede kursusprogrammer og
hvordan du kan tilmelde dig online. Du er også meget velkommen til at ringe til højskolen
på
tlf. 7484 2284 eller bestille brochurer ved at indsende nedenstående kupon (husk porto).
Send venligst nedenstående brochurer til (sæt kryds ved de ønskede kurser):

På vores hjemmeside www.rhskole.dk kan du se de detaljerede kursusprogrammer og hvordan du kan tilmelde dig online. Du er også meget velkommen til at ringe til højskolen på
tlf. 7484 2284 eller bestille brochurer ved at indsende nedenstående kupon (husk porto).
Send venligst nedenstående brochurer til (sæt kryds ved de ønskede kurser):

Navn

Adresse

Telefon

Postnr./By

Januar
Grafisk design. Bliv klar til optagelse.
Arkitektur. Bliv klar til optagelse.

7.1. - 3.2.
7.1. - 3.2.

Skriv dit liv.
På cykel langs Kongeåen.

28.7. - 3.8.
28.7. - 3.8.

Februar
Lys i mørket. I kunst, litteratur og kirke.

23.2. - 1.3.

Naturvandringer, filosofi og god mad.
   28.7. - 3.8.
Analog fotografi og mørkekammerteknik. 28.7. - 3.8.

Marts
Journalistik. Bliv klar til optagelse

24.3. - 6.4.

August
Rødding Revival. Et ungdomskursus

April
Med saft og kraft.
Maj
Pilgrimsvandringer.
Juni
Tro, håb og kærlighed.
Kreativ sommer højskole 2019
– Billedvæv – et værkstedskursus.
– Skaftevæv - et værkstedskursus.     
– Tekstiltryk - et værkstedskursus.
– Keramik – et værkstedskursus.
Naturvandringer.
  
RUSK 2019. Global folkemusik.
Livsglædens nødvendighed.
  
Juli
Familiekursus. (børn fra 6 år).
Familiekursus 2019. (børn fra 6 år)

7. - 13. 4.
5. - 11.5.
23. - 29.6.
30.6 - 6.7.
30.6 - 6.7.
30.6 - 6.7.
30.6 - 6.7.
30.6 - 6.7.
30.6 - 6.7.
30.6 - 6.7.
14. - 20.7.
21. - 27.7.

3. - 9.8.

September
Europa i bevægelse.
Nordisk kulturuge.

1. - 7.9.
   22. - 28.9.

Oktober
Kunst, kultur og kristendom.
Humor og livsmod.   

6. - 12.10.
20. - 26.10.

November
De dybeste rødder.
2. - 8.11.
Værkstedsugen 2019 på Rødding Højskole:
– Strik
   17. - 23.11.
– Hækletøj
17. - 23.11.
– Skaftevæv
17. - 23.11.
– Botanisk plantetryk
17. - 23.11.
– Keramik
17. - 23.11.
– Broderi
17. - 23.11.
Så syng da, Danmark - og syng dig glad. 24. - 30.11.
December
Nytår i Rødding

.28.12. - 3.1.
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Rødding Højskole

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs
tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole
grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.
I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod
nutiden og dens udfordringer.
Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige
historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken
og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel
tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen,
der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding
Centret - et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria,
bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.
Skolens bygninger har sjæl - både den smukke hovedbygning og den
nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende undervisningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr.
Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, journalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som
tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.
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