
Magiske naturbilleder.
– en del af Kreativ sommerhøjskole 2021

Vi skal sy frit maskinbroderi, hvor det 
overordnede tema er naturbilleder i et 
naturalistisk udtryk.

4.–10. juli 2021

Frit maskinbroderi



Du får mulighed for at lege med din symaskine på en helt ny måde. Vi skal sy frit maskinbroderi, hvor det 
overordnede tema er naturbilleder i et naturalistisk udtryk. Vi vil komme omkring forskellige teknikker i 
denne proces.

Vi arbejder i fri hånd på almindelig symaskine suppleret med håndbroderi. Der arbejdes i enkle materialer 
som bomuldsstof, tyl, kilometervis af sytråd og DMC broderigarn.

Du lærer, hvordan man opbygger billedet lag på lag og får hjælp til at lave dine egner billeder. Men der vil 
også være inspiration til nye muligheder, materialer osv., som i et samspil med stof, tråd og maskine, kan 
føre til noget helt nyt.  

Alle kan være med, også dig der aldrig har prøvet det før. Dog skal du være fortrolig med din maskine og 
have en stoppefod.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844

Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Tilmelding 
Pris: 5.100 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse). 5.600 kr. på 
dobbeltværelse med bad. Tilmelding via vores hjemmeside: www.rhskole.dk (under KORTE KURSER).

Materialeudgifter
Der vil inden kurset blive fremsendt en materialeliste, og det vil være muligt, at købe et begrænset omfang 
af ting hos underviseren. Egen symaskine medbringes.

Underviser
Alice Frost
Alice Frost har gennem mange år syet naturalistiske billeder i frit maskinbroderi og har afholdt mange 
udstillinger og kurser. Hun er autodidakt – har afprøvet alle sider af håndarbejdets kunst; men tekstiler er 
hendes passion. Behovet for at skabe, give sig selv tekstile udfordringer, finde nye veje og muligheder har 
altid været hendes drivkraft. Læs mere på www.af-tekstilbilleder.dk.

Medvirkende
• Anja Rykind-Eriksen, højskoleforstander, væver og mag.art. i kunsthistorie.
• Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander, cand.mag. i historie og filosofi.
• Erik Lindsø, foredragsholder og forfatter. Se mere på eriklindsoe.dk.
• Pia Dahl, foredragsholder, blokfløjtenist, organist, dirigent. Se mere på www.plus50.nu.
• Mads Granum, organist, komponist, kapelmester. Se mere på madsgranum.dk.
• Mette Geil, cand.theol., præst i Rødding Frimenighed.

Kursusbeskrivelse A
lice Frost



Kursusprogram

4.
juli

Søndag den 4. juli
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Anja og Mads 
 Rykind-Eriksen.
Kl. 19.30-21.00: Introduktion til ugens forløb i 
værkstedet v/ Alice Frost.

5.
juli

Mandag den 5. juli
Kl. 9.00: ”Fra kultur til arkitektur”. Skole vandring 
i morgenstunden v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.

Kl. 19.30-21.00: ”Som et strejf af en dråbe. Kim 
Larsen som troubadour og livsfortolker”  
v/ Erik Lindsø og Mads Granum.
Da Kim Larsen døde 30. september 2018 blot 73 
år gammel, blev der landesorg. Der blev spon-
tant afholdt mere end 50 mindekoncerter rundt 
om i landet. I ugerne efter hans død var hans 
sange de mest aflyttede på Spotify. DBU beslut-
tede, at i resten af efterårssæsonen skulle Kim 
Larsen-sange spilles på samtlige stadioner før 
superligakampe. Ingen andre har som Kim Larsen 
kunnet samle tre generationer. I Højskolesang-

bogen er han nu repræsenteret med syv sange. 
Kim Larsen blev en del af vores folkesjæl, og i 
foredraget vil Erik Lindsø fremdrage, at den plads 
indtog han på grund af en ofte overset eksisten-
tiel og kristen dimension, der er selve klangbun-
den i hans sangværk. Undervejs synges nogle af 
hans sange – kendte og et par mindre kendte.

6.
juli

Tirsdag den 6. juli
Kl. 9.00: ”Se, nu stiger solen”. Morgensang  
v/ Mette Geil.
Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor 
vi ser kirken og hører den gribende historie om 
præsteparret, der mistede to sønner under Første 
Verdenskrig.

Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.

Kl. 19.30-21.00: ”Lyrisk jazz”. Koncert med Mads 
Granum Kvintet i Rødding Frimenighedskirke.
En koncert med Mads Granum Kvintet er en rejse 
ind i et dragende salmeunivers, hvor genkende-
lighed og nytænkning går hånd i hånd. Repertoi-
ret er kendte nordiske salmer tilsat jazz og ny-
komponerede salmer. Det hele bundet sammen 
med underholdende, informative og overrasken-
de introduktioner. På cv’et kan Mads Granum 
Kvintet skrive tre anmelderroste salmejazz-cd’er 

A
lice Frost



Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Udstillingsæstetik  
v/ Alice Frost.
Kl. 19.00: Festmiddag med sang.
Kl. 20.30: Fernisering af udstillinger fra holdene 
på Kreativ sommerhøjskole 2021.
Derefter ostebord og festhygge.

10.
juli

Lørdag den 10. juli
Kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit.” Morgensang 
v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afsked og afrejse.
Alle dage er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, 
aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kreativ sommerhøjskole 2021 på Rødding 
Højskole har aktiviteter på fire værksteder:
• Billedvævning. Naturen i væven.
• Skaftevæv. Væv i flere lag.
• Grundkursus i plantefarvning. Metode, historie 

og kemi.
• Frit maskinbroderi. Magiske naturbilleder.

Morgensang, foredrag og udflugter er fælles for 
de fire hold.

Kreativ sommerhøjskole forløber parallelt 
med to andre kurser:
• Naturvandringer. I Vadehavets vidunder og 

marskens mystik.
• Livsglædens nødvendighed.

Kursusprogram

og mere end 200 kirkekoncerter i Danmark, 
Norge og Tyskland. Kapelmester Mads Granum 
er uddannet på Berklee College of Music og er til 
daglig komponist, organist, pianist for Thomas Eje 
og keyboardspiller for Linie 3, Per Nielsen m.fl.

7.
juli

Onsdag den 7. juli
Kl. 9.00: Morgensang v/ Anja Rykind-Eriksen.
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 13.00-17.30: Vi tager bussen ud i det syd-
jyske med kaffe, gåtur og kulturelt indslag.
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted med vejledning.

’
8.

juli

Torsdag den 8. juli
Kl. 9.00-9-30: ”Denne morgens mulighed”. 
Morgensang v/ Pia Dahl.
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted med vejledning.

9.
juli

Fredag den 9. juli
Kl. 9.00: ”Som et himmellys. Historien om 
 Karens glæder”. Morgensang v/ Erik Lindsø.


