
Væv i flere lag.
– en del af Kreativ sommerhøjskole 2021

Vi skal væve prøver, som peger mod 
funktionelle brugstekstiler, og prøver med 
mere eksperimenterende udtryk.

4.–10. juli 2021

Skaftevæv



Deltagerne får en grundig forståelse for vævning i flere lag og mulighed for at lege med forholdsvis enkle 
konstruktioner, hvor to lag bytter plads og giver en lang række muligheder på væven.
Vi skal væve prøver, som peger mod funktionelle brugstekstiler, og prøver med mere eksperimenterende 
udtryk: To lag der bytter plads, så der kan komme fyld imellem lagene i væven – helt ideelt til hynder 
og rundvævede poser, der næsten monterer sig selv på væven; udfoldning til dobbelt bredde; tolags-
tørklæder med rundvævet ribkanter og med crepe-garner som skud; omslag med lommer til opbevaring 
af pensler/blyanter; hvordan fire lag kan bytte plads i en mere dekorativ konstruktion. Når først princippet 
er på plads og forstået, kan vi udvikle nye personlige ideer til selvstændige opsætninger i teknikken. 
Skaftevævene sættes op på 4-, 6- og 8-skaftede væve.
Programmet Weave Point hjælper med forståelsen af princippet med flerelags-vævninger, men vi arbejder 
helt analogt med vævebindingerne og må indimellem ned under væven og binde om, så lagene kan 
danne nye konstellationer.
Der arbejdes på fælles opsætninger, så alle deltagere får mulighed for at lave prøver i de teknikker og 
materialer, der er beskrevet. Deltagerne bør have kendskab til opsætning af væven, mens det er ikke en 
forudsætning at kende til programmet Weave Point.

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
Underviseren introducerer velegnede materialer til de forskellige opsætninger, og der må påregnes 
materialeudgifter på ca. 350 kroner. 

Underviser
Helle Rude Trolle
Helle Rude Trolle er uddannet fra Designskolen Kolding i 1993 med fokus på væv. Hun har siden arbejdet 
med faget både som underviser på designskoler og højskoler, som censor på Væverlaugets kurser og 
som selvstændig designer. Hendes tekstiler har været vist i mange sammenhænge, både herhjemme 
og i udlandet. Senest har hun modtaget det store arbejdslegat fra Statens Kunstfond og kurateret en 
tekstiludsmykning på Nærum Gymnasium. Helle Rude Trolle udgør en tredjedel af Tekstile Illusioner,  
som de sidste 12 år har været aktive på den tekstile scene med udstillinger og udsmykningsopgaver.  
Se mere på: www.hellerudetrolle.dk og www.tekstile_illusioner.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 H
elle Rude Trolle



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/ Helle Rude Trolle.

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 

H
elle Rude Trolle



Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Udstillingsæstetik  
v/ Helle Rude Trolle.
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.

                                            2 lag der bytter plads - velegnet til fyld 

    2 lag der bytter plads  - det ene lag større end det anden  


