
Kor te kurser

Rødding Højskole byder igen i 2021 
velkommen til et bredt udvalg af korte 
kurser. Her er er noget for enhver smag!

på Rødding Højskole
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A
nja og M

ads Rykind-Eriksen,  
forstanderpar

Rødding Højskole er 
Danmarks første højskole, 

grundlagt i 1844 og inspireret 
af Grundtvigs tanker om   
livs- og folkeoplysning.  

Læs mere om vores kurser  
her i brochuren. 

 
Vi glæder os til at se dig!



Rødding Højskole byder igen i 2021 velkommen til et bredt udvalg af korte 
kurser – i alt 29. Her er er noget for enhver smag inden for disse emner:

• Livsfilosofiske kurser – med emner hentet i litteratur, religion, filosofi, sang og musik.
• Samfundskurser – med emner om demokrati, historie, Norden, Europa og mindretal.
• Egnskurser – cykel- og vandrekurser, naturoplevelser.
• Familiekurser – for alle generationer.
• Kreative kurser – maskinbroderi, billed- og skaftevævning, plantefarvning og -tryk, 

hækling og strik.
• Højtidskursus – nytår.

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 et væld af 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. 

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

Anja og Mads Rykind-Eriksen
Forstanderpar 

Korte kurser 2021

A
nja og M

ads Rykind-Eriksen,  
forstanderpar



4

Datoopdelt

Februar
Lys i mørket   
I kunst, litteratur og kirke.  
I samarbejde med Kristeligt Dagblad.  Side 9  27.2.–5.3.

Marts
Humor og livsmod   
En livsfilosofisk højskoleuge om den muntre alvor. Side 10 13.–19.3.

April
Med saft og kraft   
Forårskursus. Store naturoplevelser, livgivende  
foredrag, filosofiske betragtninger og kulinariske  
overraskelser. Side 11 17.–23.4.

Maj
Når livet sætter mærker   
Højskoleuge i forårets tegn om litteratur,  
kunst og historie. Side 12 16.–22.5.

Grænser og fællesskaber   
Nationalstat og mindretal under forandring.  
Grænselandskursus på Rødding Højskole.  
I samarbejde med Grænseforeningen.  Side 13  31.5.–6.6.

Juni
Tro, håb og kærlighed   
”Så bliver da tro, håb og kærlighed. Men størst er  
kærligheden”. I samarbejde med Kristeligt Dagblad.  Side 14 27.6.– 3.7.
 
Juli
Livsglædens nødvendighed   
Livsfilosofisk uge om den muntre alvor  
og det gode liv. Side 15  4.– 10.7.

Kreativ sommerhøjskole 2021:     

-  Skaftevæv. Et værkstedskursus. Væv i flere lag.  Side 17 4.– 10.7.

-  Billedvæv. Et værkstedskursus. Naturen i væven.  Side 18  4.– 10.7.

-  Frit maskinbroderi. Et værkstedskursus.  
Magiske naturbilleder. Side 19 4.– 10.7.

-  Grundkursus i plantefarvning. Et værkstedskursus.  
Metode, historie og kemi.                              Side 20  4.– 10.7.

Naturvandringer. Vadehavets vidunder  
og marskens mystik   
Unikke vandringer og naturoplevelser med store  
fortællinger nord og syd for grænsen.  
I samarbejde med Vadehavscentret. Side 21  4.– 10.7.

Det skal mærkes, at vi lever  
Højskoleuge om livet som en god historie. Side 22  11.–17.7.
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Familiekursus   
Musik, kreativitet, leg, natur og livsglæde  
(børn fra 6 år). Side 23  18.–24.7.

Familiekursus 2021   
Det gode liv (børn fra 6 år). Side 24  25.–31.7.

August
Det, vi lever for   
Litteraturkursus med kunst og historie. Side 25  1.–7.8.

På cykel langs Kongeåen   
Oplev naturen, mød kulturen og hør historien. Side 26  1.–7.8.

Naturvandringer, filosofi og god mad   
En højskoleuge for livsnydere. Side 27  1.–7.8.

Rødding Revival   
Højskoleessens. Et ungdomskursus for alle. Side 28  7.–13.8.

September
Kunst, kultur og kristendom   
Højskoleuge om troens aftryk i dansk åndsliv.  
I samarbejde med Kristeligt Dagblad.   Side 29  5.–11.9.

Oktober
Nordisk kulturuge   
Mød nordiske forfattere, kunstnere, musikere  
og smag det nordiske køkken. I samarbejde  
med Foreningen Norden.  Side 30  3.–9.10.

November
De dybeste rødder   
Fortællinger om Danmark og den danske folkesjæl  
i historie, natur, kunst, tro og litteratur. Side 31  14.–20.11.

Værkstedsugen 2021:  

-  Skaftevæv. Et værkstedskursus. Magi med tråde.  Side 33  21.–27.11.

-  Broderi – naturligvis. Et værkstedskursus.  
Broderi for alle sanser.  Side 34 21.–27.11.

-  Strik i farver og mønstre. Et værkstedskursus. Side 35  21.–27.11.

-  Hækling til beklædning. Et værkstedskursus.  
Lær teknikkerne.  Side 36  21.–27.11.

-  Botanisk plantetryk. Et værkstedskursus  
Kompositionsmetoder. Side 37  21.–27.11.

Så syng da, Danmark – og syng dig glad   
Mød Højskolesangbogens sange og historier,  
forfattere og komponister. Side 38  28.11.–4.12.

December
Nytår i Rødding   
Årsskifte i højskolerammer. Side 39  28.12.–3.1.

  



6

Emneopdelt

Almene
Lys i mørket   
I kunst, litteratur og kirke.  
I samarbejde med Kristeligt Dagblad.  Side 9  27.2.–5.3.

Humor og livsmod   
En livsfilosofisk højskoleuge om den muntre alvor. Side 10  13.–19.3.

Med saft og kraft   
Forårskursus. Store naturoplevelser, livgivende foredrag, 
filosofiske betragtninger og kulinariske overraskelser. Side 11 17.–23.4.

Når livet sætter mærker   
Højskoleuge i forårets tegn om litteratur,  
kunst og historie. Side 12 16.–22.5.

Tro, håb og kærlighed   
”Så bliver da tro, håb og kærlighed. Men størst er  
kærligheden”. I samarbejde med Kristeligt Dagblad.  Side 14 27.6.– 3.7.

Livsglædens nødvendighed   
Livsfilosofisk uge om den muntre alvor  
og det gode liv. Side 15  4.– 10.7.

Det skal mærkes, at vi lever  
Højskoleuge om livet som en god historie. Side 22  11.–17.7.

Det, vi lever for   
Litteraturkursus med kunst og historie. Side 25  1.–7.8.

Kunst, kultur og kristendom   
Højskoleuge om troens aftryk i dansk åndsliv.  
I samarbejde med Kristeligt Dagblad.   Side 29  5.–11.9.

Nordisk kulturuge   
Mød nordiske forfattere, kunstnere, musikere  
og smag det nordiske køkken. I samarbejde  
med Foreningen Norden.  Side 30  3.–9.10.

De dybeste rødder   
Fortællinger om Danmark og den danske folkesjæl  
i historie, natur, kunst, tro og litteratur. Side 31  14.–20.11.

Så syng da, Danmark – og syng dig glad   
Mød Højskolesangbogens sange og historier,  
forfattere og komponister. Side 38 28.11.–4.12.

Sønderjyllandskurser
Grænser og fællesskaber   
Nationalstat og mindretal under forandring.  
Grænselandskursus på Rødding Højskole.  
I samarbejde med Grænseforeningen.  Side 13 31.5.–6.6.
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Familiekursus 

Familiekursus   
Musik, kreativitet, leg, natur og livsglæde  
(børn fra 6 år). Side 23  18.–24.7.

Familiekursus 2021   
Det gode liv (børn fra 6 år). Side 24  25.–31.7.

Højtidskursus
Nytår i Rødding   
Årsskifte i højskolerammer. Side 39  28.12.–3.1.

Kurser især for unge
Rødding Revival   
Højskoleessens. Et ungdomskursus for alle. Side 28  7.–13.8.

Kreative kurser
Kreativ sommerhøjskole 2021:     

-  Skaftevæv. Et værkstedskursus. Væv i flere lag.  Side 17  4.– 10.7.

-  Billedvæv. Et værkstedskursus. Naturen i væven.  Side 18  4.– 10.7.

-  Frit maskinbroderi. Et værkstedskursus. 
Magiske naturbilleder.  Side 19  4.– 10.7.

-  Grundkursus i plantefarvning. Et værkstedskursus.  
Metode, historie og kemi.                              Side 20  4.– 10.7.

Værkstedsugen 2021:  

-  Skaftevæv. Et værkstedskursus. Magi med tråde.  Side 33  21.–27.11.

-  Broderi – naturligvis. Et værkstedskursus. 
Broderi for alle sanser.  Side 34  21.–27.11.

-  Strik i farver og mønstre. Et værkstedskursus. Side 35 21.–27.11.

-  Hækling til beklædning. Et værkstedskursus.  
Lær teknikkerne. Side 36  21.–27.11.

-  Botanisk plantetryk. Et værkstedskursus.  
Kompositionsmetoder. Side 37  21.–27.11.

Vandre- og cykelkurser
Naturvandringer. Vadehavets vidunder  
og marskens mystik   
Unikke vandringer og naturoplevelser med store  
fortællinger nord og syd for grænsen.  
I samarbejde med Vadehavscentret. Side 21  4.– 10.7.

På cykel langs Kongeåen   
Oplev naturen, mød kulturen og hør historien. Side 26  1.–7.8.

Naturvandringer, filosofi og god mad   
En højskoleuge for livsnydere. Side 27  1.–7.8.
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H.K.H. Kronprinsesse Marys deltagelse 
ved Rødding Højskoles 175-års jubilæum 
den 7. november 2019.
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Lys i mørket.  
I kunst, litteratur og kirke 

27. februar – 5. marts

Lys er temaet, og lysdepoterne forventes at blive 
fyldt op, når Rødding Højskole for 12. gang 
 byder indenfor til kurset Lys i mørket.

Lys er en af de største og mest brugte meta-
forer. I kunst, litteratur og kirke er lyset et bille-
de på det livgivende, på håbet og kærlig heden. 
Lys er ikke blot en kilde til at kunne se. Lys er 
en nødvendighed for liv, for krop og for sjæl. 
Men mørket hører lyset til. Det er, når vi møder 
mørket, vi stræber efter lyset.
Efter en mørk vinter går vi på sporet af lys, liv 
og lyst – i kunsten, litteraturen og kirken. Mød 
tidl. PET-chef Ole Stig Andersen, tidl. chef for 
Kirkens Korshær Bjarne Lenau, redaktør af 
Sanghåndbogen Jesper Moesbøl og lektor ved 
Pastoralseminariet Lena Kjems. Desuden film-
instruktør Jon Bang Carlsen, musiker  Charlotte 
Støjberg, forfatter Peter Frederik Jensen, 
 journalist Ulrik Haagerup, kunsthistoriker 
Carsten Bach Nielsen. Koncert med folkemusik-
gruppen Strygefri, fortælling og sang.
Det er blevet kaldt en lysfest, når der er Lys i 
mørket-kursus på Danmarks første højskole  
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 
1844. Velkommen til lysfest i Rødding!

I samarbejde med Kristeligt Dagblad.

Kursusværter
Mette Geil
Præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.

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

Pris
5.250 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.750 kr. på dobbeltværelse med bad.

Lys i mørket. I kunst, litteratur og kirke

27.
februar
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Humor og livsmod

Humor og livsmod.  
En livsfilosofisk uge om den  
muntre alvor

13. – 19. marts

Humor er sjælens elastik – humor befordrer 
solidaritet og tilgivelse. Man kan ikke blive vred 
eller sur på den, man griner sammen med.

Storm P. siger: ”Jeg er ikke morsom – men det er 
det, jeg ser.” Det er en fortrinlig evne at ’lide’ af. 
Storm P. hører til den type, der skaber glæde, 
hvor han går – modsat dem, der skaber glæde, 
når de går. Han er en humørspreder, der tager 
fra de livlige og giver til de kedelige.
Vi går i Storm P.’s fodspor. Vi går på opdagelse 
efter tilværelsens muntre alvor, som den findes 
i humoren, i sangene, i kunsten, i litteraturen, i 
religionen – i hverdagen, i nærværet og i fælles-
skabet med andre.
Humor og livsmod har at gøre med smukke 
tanker og formidles i gode historier – fortalt af 
Storm P.-biograf Peter Borberg, revyforfatter 
Finn Jørgensen, forfatter Erik Lindsø, foredrags-
holder Niels Ole Frederiksen, dramaturg Anna 
Kløvedal og forstander Mads Rykind-Eriksen 
samt fortæller Lillian Hjorth-Westh, der leder 
kurset og er med hele ugen. Koncert med den 
muntre trio Halfdanskerne og heldagstur til 
Vadehavet, Møgeltønder og Noldemuseet.

Kursusvært
Lillian Hjorth-Westh
Omrejsende fortæller og foredragsholder,  
tidl. forstander på Bornholms Højskole.

Pris
5.300 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.800 kr. på dobbeltværelse med bad.

13.
marts

D
irch Passer

Foto: Thom
as H

øyrup C
hristensen
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Med saft og kraft.  
Forårskursus med store 
naturoplevelser, livsgivende 
foredrag, filosofiske 
betragtninger og kulinariske 
oplevelser

17. - 23. april

”Saft og kraft” betyder det, der giver smag og 
næring. Saften er næringen, uden hvilken intet kan 
gro. Saften er symbolet på grokraft, sundhed og 
styrke. Kraften – livskraften – er ”den iboende evne 
til at arbejde, virke og fungere på rette måde,” 
forklarer ordbogen.

Når højskolen er bedst, giver den smag på livet 
og næring til at leve det. Det er det, vi gør på 
 Rødding Højskole i denne uge – udfolder den 
bedste højskole, vi kender. Med naturoplevelser, 
poesi og sange, livgivende foredrag og kulina-
riske overraskelser vaccinerer vi dig med livs-
eliksir. Vi kører med traktorbus til Mandø og går 
på vaden. Vi forkæler dig med sønderjysk kaffe-
bord, marsklam på Den Gamle Digegreves Gård, 
gourmetmiddag på herregården Sønderskov. 
Besøg i vadehavsbyen Ballum, hvor sangskrive-
ren Jens Rosendal bor. Udflugt til Noldemuseet. 
Foredrag af meteorolog Jesper Theilgaard, kom-
ponist Erik Sommer, forfatter Erik Lindsø, leder af 
Vadehavscentret Klaus Melby m.fl. Koncert med 
Klezmerduo og troubadour Kristian la Cour.

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

Pris
5.450 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.950 kr. på dobbeltværelse med bad.

Med saft og kraft. Forårskursus 

17.
april

Foto: Thom
as H

øyrup C
hristensen

Vadehavscentret 
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Når livet sætter mærker

Når livet sætter mærker.  
Højskoleuge i forårets tegn om 
litteratur, kunst og historie

16. – 22. maj

Vi byder på oplæg til debat om de store spørgs-
mål, hvor vi både som enkeltpersoner og som 
samfund mærker, at noget mærker os.

Filosof Jacob Birkler sætter vores menneske-
syn til eftersyn. Professor Jesper Hildebrandt 
tager et opgør med vækstguden. Teolog 
 Sørine  Gotfredsen om Biblen som livsledsager. 
 Professor Lasse Horne Kjældgaard om kun-
stens betydning for velfærdsstatens opståen. 
Filosof Anders Fogh Jensen med bud på, hvad 
vi kan lære af coronaen. Tom Buk-Swienty om 
sin bog “Det ensomme hjerte”. Kunstkritiker 
Henrik Wivel om kunstmaler L.A. Ring. TV2-kor-
respondent Mirco Reimer-Elster om USA efter 
præsident valget. Forfatter Erik Lindsø og kom-
ponist Mads Granum om Højskolesangbogen.
Vi tager på heldagsudflugt til det frisiske om-
råde syd for grænsen – sejler bl.a. med færgen 
fra Schlüttsiel til Hallig Hooge, der ligger even-
tyrligt smukt ude i Vadehavet. Vi vandrer rundt 
og oplever halligens storslåede natur samt ser 
dens karakteristiske frisiske gårde. På hjem-
turen gør vi stop ved Bovlund Frimenigheds-
kirke, hvor Sten Kaalø er præst og forfatter. Vi 
hører om hans sange og synger dem.

Kursusværter
Erik Lindsø 
Lærer, højskolemand, forfatter og foredrags-
holder. 

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

Pris 
5.100 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.600 kr. på dobbeltværelse med bad.

16.
maj

H
allig H

ooge

Tom
 Buk-Sw

ienty
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Grænser og fællesskaber.  
Nationalstat og mindretal under 
forandring

31. maj – 6. juni
 
For 14. gang arrangerer Rødding Højskole 
grænselandskursus i samarbejde med Grænse-
foreningen.

I år sættes der fokus på, hvad coronakrisen, 
EU’s svækkelse, USA under Trump og Kinas 
fremvækst betyder for vores selvopfattelse.  
Er vi på vej væk fra det globale for at vende 
tilbage til det nationale og lokale? Hvordan kan 
vi bedst konstituere os som danskere i forhold 
til de forandringer, vi står midt i? I kølvandet 
på 100-året for Genforeningen sætter vi fokus 
på, hvad historien kan lære os. Mindretallene i 
grænselandet har lært os, hvad tætte relationer 
til Tyskland har af betydning. Hvordan styrker vi 
bedst denne relation?
Foredrag med blandt andre formand for 
Grænse foreningen Peter Skov-Jakobsen, tidl. 
kulturminister Mette Bock, professor Niels Arne 
Sørensen, dr.phil. Steen Bo Frandsen, tidl. 
ambassadør i Berlin Friis Arne Petersen, folke-
tingsmedlem og sociolog Henrik Dahl, histori-
ker Axel Johnsen. Stort grundlovsarrangement. 
To heldagsture til henholdsvis det vestlige og 
østlige Sydslesvig. Koncert med Rikke Mølbæk 
Thomsen.

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

Pris 
5.250 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.750 kr. på dobbeltværelse med bad.

Grænser og fællesskaber. 

31.
maj

Grænselandskursus

Skibelund Krat. Foto: Jørgen N
ielsen

D
ybbøl M

ølle
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Tro, håb og kærlighed

Tro, håb og kærlighed.  
”Så bliver da tro, håb og 
kærlighed. Men størst er 
kærligheden”

27. juni – 3. juli

For 14. år i træk går vi på sporet af de tre  
– i  kunsten, litteraturen og kristendommen.

”Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. 
Men størst af dem er kærligheden”. Sådan 
skrev Paulus, og siden har mennesker til alle 
 tider kredset omkring og kæmpet med de tre 
begreber. Vi vil så gerne, at troen, håbet og 
kærligheden skal fylde og give mening,  fordi 
de udgør de tre vigtigste relationer i livet: 
 Forholdet til Gud, forholdet til min næste og 
forholdet til mig selv. Vi går på sporet af de 
tre – i kunsten, i litteraturen, i kristendommen 
og i det offentlige rum. Hvor og hvornår får det 
fællesskaberne – f.eks. ægteskabet og ven-
skabet – til at hænge sammen, og hvorfor er det 
indimellem årsag til splittelse og frustration?
Foredrag med blandt andre ledelsescoach 
Finn Tarpgaard, professor Per Schultz Jørgen, 
forfatter Svend Aage Madsen,  musikjournalist 
Klaus  Lynggaard, biskop Henrik Stubkjær, 
tidl.  kulturminister Mette Bock, professor og 
kirkeretsekspert Lisbet Christoffersen. Sange-
nes Sang, Højsangen, præsenteres som en 

 musikalsk danse- og fortælleforestilling med  
Else Mathiassen. Koncert med Mikkel Crone. 
Udflugt til Gram Slot.

I samarbejde med Kristeligt Dagblad.

Kursusværter
Mette Geil 
Præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.

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

Pris 
5.350 kr. på dobbeltværelse uden bad 
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.850 kr. på dobbeltværelse med bad.

27.
juni

Tro

Kaerlighed

Håab
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Livsglædens nødvendighed. 
Livsfilosofisk uge om den muntre 
alvor og det gode liv

4. – 10. juli

”Jeg har samlet på mange skuffelser, men det 
har jeg ingen glæde haft af.” (Mark Twain). 
Livsmod er det, vi løbende får sat ind på vores 
glædeskonto. På dette kursus sætter vi ind på 
kontoen.

Når vi tænker over glæden, tænker vi  samtidig 
med glæden. I løbet af ugen lader vi tre af 
vores største tænkere forklare begrebet glæde: 
Grundtvig, Kierkegaard og K.E. Løgstrup.

Du får livsglæden oplyst gennem filosofi og 
fortælling. 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 filosof 
Peter Aabo Sørensen, forstander Helle Skaarup, 
fortæller Niels Ole Frederiksen m.fl. Heldagstur 
til Møgeltønder, Noldemuseet og vadehavs-
landsbyen Ballum, hvor vi hører om digteren 
Jens Rosendal og synger hans sange. I Sdr. 
Hygum Forsamlingshus møder du det sønder-
jyske kaffebord i ord og kalorier. Koncertaften 
med Mads Granum Kvintet. “Livet er en gave, 
og en gave pakker man ud,” siger Storm P. Vi 
pakker livsgaven ud.

Kursusværter
Erik Lindsø 
Lærer, højskolemand, forfatter og foredrags-
holder. 

Pia Dahl 
Blokfløjtenist, organist, dirigent. 

Pris
5.250 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.750 kr. på dobbeltværelse med bad.

Livsglædens nødvendighed 

4.
juli

Storm
 P.
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Skaftevæv

Skaftevæv.  
Væv i flere lag. En del af Kreativ 
sommerhøjskole 2021

4. – 10. juli

Kurset giver en grundig forståelse af 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. F.eks. to lag, der 
bytter plads, så der kan komme fyld imellem 
lagene i væven – helt ideelt til hynder, rund-
vævede poser, der næsten monterer sig selv på 
væven; udfoldning til dobbelt bredde; to lags 
tørklæder med rundvævet ribkanter med crepe 
garner som skud; omslag med lommer til opbe-
varing af pensler/blyanter; hvordan fire lag kan 
bytte plads i en mere dekorativ konstruktion.
Når først princippet er forstået, udvikles nye 
personlige idéer til opsætninger i teknikken. 
Skaftevævene sættes op på 4-, 6- og 8-skaftede 
væve.
Der arbejdes på fælles opsætninger, så alle 
deltagere får mulighed for at lave prøver i 
de teknikker og materialer, der er beskrevet. 
Deltagerne må have kendskab til opsætning af 
væven.

Underviser
Helle Trolle
Væver og tekstildesigner.

Pris
5.100 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.600 kr. på dobbeltværelse med bad.

4.
juli

Skaftevæ
v

H
elle Trolle
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Billedvæv

Billedvæv.  
Naturen i væven. En del af 
 Kreativ sommerhøjskole 2021

4. – 10. juli

Med inspiration fra naturen og dens former skal 
vi arbejde i vævede billeder med traditionelle 
teknikker.

Vi sætter fokus på farver og teknikker i billed-
vævning. Alle arbejder individuelt ved hver sin 
billedvævsramme.
Motiverne til ugens værker finder vi uden for 
døren ved f.eks. at fotografere, eller vi henter 
blade fra træerne, som vi nærstuderer, eller der 
rives i papir og limes op i landskabelige kom-
positioner til en simpel og let aflæselig collage. 
Måske bliver forlægget til vævningen et mark-
motiv, en skovfortælling, en aftenhimmel, et 
enkelt træ eller et enkelt blad. Der væves efter 
forlægget med teknikker og farver, som man er 
blevet inspireret til.
Vi kommer undervejs til at snakke om billed-
opbygning – forgrund kontra baggrund, lys 
og skygge m.m. Og alle væveteknikker er i 
spil – det er helt op til den enkelte, hvor mange 
teknikker, der skal bruges i vævningen. Under-
viser guider og vejleder selvfølgelig hele vejen 
igennem.

Underviser
Gina Hedegaard Nielsen
Væver og billedekunstner.

Pris
5.100 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.600 kr. på dobbeltværelse med bad.

4.
juli

Billedvæ
v

G
ina H

edegaard N
ielsen
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Frit maskinbroderi

Frit maskinbroderi.  
Magiske naturbilleder. En del af 
Kreativ sommerhøjskole 2021

4.– 10. juli

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

Vi leger med symaskinen på en helt ny måde.  
Vi skal sy frit maskinbroderi, hvor det overord-
nede tema er naturbilleder i et naturalistisk 
udtryk, og vi vil komme omkring forskellige 
teknikker til denne proces.
Vi arbejder i fri hånd på almindelig symaskine 
suppleret med håndbroderi. Der arbejdes i 
 enkle materialer som bomuldsstof, tyl, kilo-
metervis af sytråd og DMC broderigarn.
Du lærer, hvordan man opbygger billedet lag 
på lag, og du får hjælp til at lave dine egne bil-
leder. Men der vil også være inspiration til at se 
nye muligheder og finde materialer m.v., som i 
samspil med stof, tråd og maskine, kan føre til 
noget helt nyt.
Alle kan være med, også du, der aldrig har prø-
vet det før. Dog skal du være fortrolig med din 
maskine og have en stoppefod.

Underviser
Alice Frost
Tekstildesigner.

Pris 
5.100 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.600 kr. på dobbeltværelse med bad.

4.
juli

A
lice Frost

Frit m
askinbroderi
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Grundkursus i plantefarvning

Grundkursus i plantefarvning. 
Metode, historie og kemi. En del 
af Kreativ sommerhøjskole 2021

4.– 10. juli

Du lærer en række metoder til at lave smukke  
og holdbare farver.

Vi gennemgår plantefarvningens metoder, 
historie og også en lille smule kemi. Hvis du 
aldrig har plantefarvet, kan du lære det fra 
bunden. Hvis du selv har eksperimenteret lidt 
med det, kan du her få sat din viden i system og 
hæve dit håndværk, så du kan lave smukke og 
holdbare farver. Både begyndere og let øvede 
farvere får lært en række metoder, som de selv 
kan arbejde videre med.
Vi farver med de klassiske farvestoffer, som 
giver basisfarverne rød med krap, pink med 
cochenille, blå med indigo og gul med vau. 
Basisfarverne kombinerer vi i overfarvninger, 
som giver grøn og lilla. Derudover farver vi med 
nogle af årstidens planter. Endelig kommer vi 
rundt om begreber som efterbade, lysægthed, 
fordunkling og modifikation.
For hvert farvestof fokuserer vi på, hvordan det 
binder – som direkte farvestof, bejdsefarvestof 
eller kypefarvestof – og hvilken metode man 
skal bruge for at få et godt resultat. De enkelte 
farvestoffers lange og indviklede kulturhistorie 
er den sidste meget vigtige del af kurset.

Underviser
Astrid Colding Sievertsen
Molekylærbiolog og plantefarver.

Pris 
5.100 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.600 kr. på dobbeltværelse med bad.

A
strid C

olding Sievertsen

Plantefarvning

4.
juli
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Naturvandringer. Vadehavet og marsken

Naturvandringer.  
I Vadehavets vidunder  
og marskens mystik.  
Unikke vandringer og natur-
oplevelser med store fortællinger 
nord og syd for grænsen

4. – 10. juli

Vadehavet og marsken fascinerer med sit rige 
plante- og dyreliv og sin barske natur. Vi flytter 
højskolen ud i dette unikke landskab.

Vadehavet og marsken er et af de mest fasci-
nerende naturområder i Danmark, og det blev 
i 2014 optaget på UNESCOs verdensarvsliste 
som Nationalpark Vadehavet. Området er 
kendt for sit rige plante- og dyreliv og for sin 
barske natur med stormfloder og oversvømmel-
ser. Digerne er et synligt bevis på menneskers 
bestræbelser på at kontrollere naturkræfterne.
Glæd dig til fire heldagsture. Kursets højde-
punkt er turen til Frisland, hvor vi oplever den 
helt enestående vadehavsnatur på halligerne 
syd for grænsen, når vi sejler med Adler  Shiffe 
til Hallig Nordstrandischmoor, som er den 
nyeste af de nordtyske halliger. De andre ture 
går bl.a. til Vadehavscentret med dets pris-
belønnede udstilling om Vadehavet og marsken 
og videre med traktorbussen til Mandø, hvor 
vi går ind over Mandøs inderkog og ud til by-

diget, mens vi ser på øens mange ynglefugle. Vi 
skal også til Højer og videre til Danmarks måske 
smukkeste landsby Ballum. Når vi om aftenen 
kommer hjem til højskolen, er der foredrag, 
koncert og sang. 

I samarbejde med Vadehavscenteret.

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

Pris 
5.350 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.850 kr. på dobbeltværelse med bad.

4.
juli
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Det skal mærkes, at vi lever

Det skal mærkes, at vi lever.  
Højskoleuge om livet som  
en god historie

11. – 17. juli

Det handler, om de historier, der binder os 
sammen – livshistorien, egnshistorien og den 
nationale historie – og om den livskraft og det 
livsmod, der skal til, for at historierne kan leve.

Siden 1844 har Rødding Højskole været leve-
randør af livsoplysning og dannelse. Vi ser det 
som vores opgave at leve op til Grundtvigs krav 
til en højskole om at være et sted, hvor man går 
gladere ud, end man kom ind.
Vi sætter fokus på de historier, der binder os 
sammen: Livshistorien, familiekrøniken, egns-
historien og den nationale historie. Men også 
på den livskraft og det livsmod, der skal til, 
for at historierne kan leve, og som udtrykkes 
i livs glæde og humor, poesi og sang. Mød 
bl.a. foredragsholder Lillian Hjort-Westh, 
fortæller Niels Ole Frederiksen, skuespiller 
Else  Matthiassen og historiker Asser Amdisen. 
Oplev det sønderjyske kaffebord i ord og kalo-
rier samt Jels Vikingespil med optakt af vikinge-
ekspert Laura Berg. Heldagstur til Dybbøl 
Banke og Hedeby. I ord og sang introducerer vi 
den nye højskolesangbog. Koncert med Perry 
Stenbäck og Bjørn Elkjer.

Kursusværter
Mette Marie Toftdahl 
Højskolelærer i litteratur og musik.

Erik Lindsø
Lærer, højskolemand, forfatter og foredrags-
holder.

Pris
5.200 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.700 kr. på dobbeltværelse med bad.

11.
juli
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Familiekursus

Familiekursus. 
Musik, kreativitet, leg, natur  
og livsglæde (børn fra 6 år)

18. – 24. juli

Sommerferie med nye venner, aktiviteter, 
 fællesskab og samvær for alle i familien.

Glæd jer til en uge i selskab med hinanden på 
kryds og tværs – uden stress, bøvl og mad-
lavning. Vi har tilrettelagt en uge, hvor vi sætter 
familien i centrum på en ny måde. I får mulighed 
for at være sammen, samtidig med at I hver især 
dykker ned i spændende emner, workshops og 
fællesaktiviteter.
Der er aldersopdelte børneworkshops. F.eks. 
”Det vilde vesten”, ”Planer & Planeter” og 
”Vejen til El Dorado”. Workshops for voksne: 
Salsa, korsang, keramik, samfund & tidsånd 
eller tegning & croquis. Alle med erfarne og 
dygtige instruktører. Vi skaber rammerne for 
en fantastisk uge for børn og unge. Hver dag 
er der fællesaktiviteter, hvor børn og voksne er 
sammen. Her kan I sammen prøve f.eks. batik, 
tryk & grafik, bolsjeværksted, boldspil, band, 
yoga, tur til Ribe eller en badetur til Jels Sø. 
Om aftenen er der foredrag, koncert, bålaften, 
aftensang og højskolehygge.
Kort sagt: Vi har rammerne og skaber 
 indholdet, så I kan være sammen på en god 
måde.

Kursusværter
Michell Smedegaard Boysen
Højskolelærer, fotograf og musiker. 

Clara Ernst
Højskolelærer og designer
- sammen med en stor flok fantastiske, 
 engagerede hjælpere.

Pris
5.100 kr. for voksne, 2.200 kr. for børn  
(tillæg for enkeltværelse 1.200 kr.).
5.600 kr. på dobbeltværelse med bad.  
Indkvartering på dobbelt-, tre- eller firemands-
værelser med børn på madrasser i forældrenes 
værelse. 

18.
juli
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Ballum

Familiekursus 2021

Familiekursus 2021.  
Det gode liv (børn fra 6 år)

25. – 31. juli

Kom på familiekursus på Rødding Højskole, og nyd 
en uge med det gode liv og familien i  centrum.

Hvad er det gode liv? Kunne det være en hel uge 
på højskole sammen med familien? Kunne det 
være et hav af fællesaktiviteter og oplevelser, 
med dem vi holder af – med plads til for dybelse 
for børn og voksne?
Se ugen som en chance for familien til at være 
sammen på en god og anderledes måde – uden 
de daglige pligter med madlavning, rengøring 
eller utålmodige børn i køen i Brugsen.
Vi har rammerne og skaber indholdet for en 
fantas tisk uge, hvor børnene kan udfolde sig 
på de forskellige workshops: “ Superhelte- 
 træningslejr“, “Eventyrenes klub” og 
“ Teenage-højskole”. Imens kan de voksne  vælge 
mellem kor, dans, kokkerier, træsnitning og 
litteratur-workshop. Hver dag er der aktiviteter, 
hvor børn og voksne er sammen, f.eks. batik, 
linoleums tryk, bolsjeværksted, folkedans, sæbe-
kasseløb, vandkamp, kemishow, sommerkøkken, 
papirfabrik, boldspil, træsnitning eller isværk-
sted. Heldagstur til Mandø, hvor vi finder krab-
ber, spiser frokost i klitterne og “går på vandet”. 
Morgensang, aftencafé, foredrag, bål hygge og 
koncert med Katrine Bille fra Ramasjang. 

Kursusvært 
Kasper Hofer Østergaard
Højskolelærer 
- sammen med et stærkt team af unge, 
 engagerede hjælpere.

Pris
5.100 kr. for voksne, 2.200 kr. for børn  
(tillæg for enkeltværelse 1.200 kr.).
5.600 kr. på dobbeltværelse med bad.  
Indkvartering på dobbelt-, tre- eller firemands-
værelser med børn på madrasser i forældrenes 
værelse. 

25.
juli
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Ballum

Ribe Kunstm
useum

. Foto O
ntotype

Interiõr med maleri af L.A. Schou

Det, vi lever for 

Det, vi lever for.  
Litteraturkursus med kunst  
og historie

1.– 7. august

Vi oplyser vores tilværelse med den bedste 
skønlitteratur, den smukkeste malerkunst og de 
vigtigste historiske fortællinger.

“Man har aldrig rigtig set verden, hvis man ikke 
har drømt den,” skriver den danske digter Inger 
Christensen. Vi mennesker har brug for noget 
større at leve for; vi har brug for de drømme, 
som litteratur og kunst er skabt af.
Forfatterne Dorthe Nors, Birgithe Kosović og 
Mich Vraa fortæller om deres nyeste bøger. 
Vi besøger forfatter Anna Elisabeth Jessen på 
hendes slægtsgård i Sønderjylland og Nol-
demuseet syd for grænsen. I vadehavsbyen 
 Ballum hører vi om den litteratur, der knytter 
sig til byen. Vi besøger Danmarks ældste by 
Ribe, hører byens historie og ser Ribe Kunst-
museums unikke samling af dansk kunst. I Sdr. 
Hygum Forsamlingshus går vi ombord i det 
berømte sønderjyske kaffebord og hører om 
den litteratur, det har affødt. Desuden: Musi-
kalsk fortælling om Babettes Gæstebud, fore-
drag med litteraturlektor Lilian Munk Rösing om 
Anna  Ancher, filosof David Bugge om Martin A. 
Hansen og instruktør Frelle Petersen om filmen 
Onkel, som vi ser i Rødding Bio.

Kursusvært
Andreas Ullum
Højskolelærer og cand.mag. i litteratur-
videnskab.

Pris
5.100 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.600 kr. på dobbeltværelse med bad.

1.
august
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På cykel langs Kongeåen

På cykel langs Kongeåen. 
Oplev naturen, mød kulturen  
og hør historien

1. – 7. august

Cykelturen gennem landskabet skaber en indre 
ro og glæde ved at være tæt på naturen.

Kurset er for dig, der vil opleve Sønderjylland 
fra en cykel. Gennem foredrag, fortælling og 
oplæg får du en grundig indsigt i landsdelens 
historie og kunst, natur og kultur. Forstander 
Mads Rykind-Eriksen pumper cyklen, knapper 
cykelspænderne og tager cykelhjelmen på for 
at tage dig med på en fantastisk tohjulstur i det 
sønderjyske kulturlandskab, som han kender 
som sin egen cykellomme. Du vil møde lokale 
personligheder og høre dem fortælle, og du vil 
se steder, kun få kender til.
Efter at have cyklet en hel dag skal vi nyde de 
lange sommeraftener på Rødding Højskole, 
hvor fortællingerne og snakken begynder, når 
vi mødes til foredrag og synger fra Højskole-
sangbogen. Glæd dig til spændende aften-
foredrag med forfatter Dorthe Nors og Mads 
Rykind-Eriksen samt en musikalsk fortælling om 
Babettes Gæstebud.
Du skal kunne klare at cykle op til 55 kilometer 
pr. dag.

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

Pris
5.250 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.750 kr. på dobbeltværelse med bad.

1.
august
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Naturvandringer, filosofi og god mad

Naturvandringer, filosofi  
og god mad. En højskoleuge  
for livsnydere

1.– 7. august

Kom og bliv ladet op med en perlerække af litte-
rære og filosofiske foredrag, kulinariske oplevel-
ser og udflugter.

”Livet er en gave, og en gave pakker man ud” 
(Storm P.). Vi sætter fokus på livets goder: 
Kultur, filosofi, god mad og skønne vandre-
ture. Kom og bliv inspireret af spændende 
personligheder, som fortæller om deres særlige 
interesser inden for litteratur og filosofi. Mød 
bl.a. domprovst Anders Gadegaard, historiker 
 Henrik Jensen, tidl. formand for Det Etiske Råd 
Ole Hartling og filosof David Bugge. En aften 
skal vi høre Babettes Gæstebud som musi-
kalsk fortælling. På udflugter besøger vi Hallig 
 Hooge i Vadehavet, den næststørste af de 
nordfrisiske halliger, hvor vi oplever den ene-
stående natur. Og vi skal vandre i de kuperede 
landskaber ned mod Lillebælt i den østlige del 
af Sønderjylland, hvor vi besøger Skamlings-
banken og Christiansfeld. Dagene afsluttes 
med gourmetmiddag tilberedt af højskolens 
køkken i samarbejde med kok Anita Kajhøj 
 Ibsen fra Lyng Dal Hotel & Restaurant.
Vores motto: ”Hellere livsnyder end livssnyder”.

Kursusvært
Aage Augustinus
Cand.mag., tidl. højskoleforstander.

Pris
5.350 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.850 kr. på dobbeltværelse med bad.

1.
august
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Rødding Revival

Rødding Revival.  
Højskoleessens. Et ungdoms-
kursus for alle

7. – 13. august

Genoplev dit højskoleophold, eller oplev det  
for første gang!

Seks måneders højskole på seks dage. Rødding 
Revival er en uges intens højskoleoplevelse, 
hvor vi har samlet de bedste elementer af et 
langt højskoleophold og øget intensiteten.
Med vores fem spændende moduler er der 
noget for enhver smag: Brug dine hænder på 
“Byg noget stort”, bliv mesterkok på “Mad 
med Aske”, udfold dig kreativt i “Tryk på!”, få 
fingrene ned i den fotografiske muld på “Red 
Light District” eller fordyb dig i litteraturen 
med “Højskolelitteratur”. Alle modulværter er 
enten nuværende eller tidligere undervisere på 
 Rødding Højskole.
Rødding Revival er højskole classic med 
morgen sang, foredrag, debat, magisk mandag, 
værkstedsaften, intimkoncert, fester, bålhygge, 
fællesskab og masser af fællessang.

Kursusværter
Kasper Hofer Østergaard
Højskolelærer.

Michell Smedegaard Boysen 
Højskolelærer.

Clara Ernst
Højskolelærer.

Pris 
2.750 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.000 kr. for enkeltværelse).
3.250 kr. på dobbeltværelse med bad.

7.
august
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Kunst, kultur og kristendom

Kunst, kultur og kristendom.  
Højskoleuge om troens aftryk 
i dansk åndsliv

5. –11. september

Vi afdækker nogle af troens aftryk i det ånds-
liv, der gennem århundreder har været med til 
at forme vores måde at forstå os selv og vores 
samfund på.

Når man spørger til et andet menneskes tro, 
 åbner man ikke alene dets tanker om livet, 
 døden, kirken og Gud, man åbner hele dets 
sjæleliv. Man kommer derind, hvor det handler 
om at finde og skabe mening med livet. Derfor 
har troen altid sat sig aftryk i litteratur og filo-
sofi, musik og sang, kunst og arkitektur, viden-
skab og historie.
Det er tredje år i træk, vi arrangerer kurset. I år 
sætter vi fokus på kristendommens komme, 
middelalderkirken og kunsten i kirken. De 
fremmeste foredragsholdere afdækker emnet 
med vinkler fra teologi, litteratur, historie, 
musik og sang. Mød bl.a. biskop Peter Skov-
Jakobsen,  arkæolog ved Nationalmuseet 
Ditte Kroner Gaarde, middelalderarkæolog 
fra Varde  Museum Lars Christian Bentsen, 
biskop Elof Westergaard, kunsthistoriker Hans 
Jørgen Frederiksen og billedkunstner Maja Lisa 
Engelhardt.

Heldagstur til Hedeby og Slesvig og halvdags-
tur til middelalderkirkerne i Brøns, Hviding og 
Nørre Løgum.

I samarbejde med Kristeligt Dagblad.

Kursusværter
Erik Lindsø 
Lærer, højskolemand, forfatter og foredrags-
holder. 

Pia Dahl
Blokfløjtenist, organist, dirigent. 

Pris 
5.250 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.750 kr. på dobbeltværelse med bad.

5.
sept.

Jellingstenene
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Nordisk kulturuge

Nordisk kulturuge.  
Mød nordiske forfattere, 
 kunstnere, musikere og smag  
det nordiske køkken

3. – 9. oktober

For sjette gang arrangerer Rødding Højskole 
nordisk kulturuge i samarbejde med Foreningen 
NORDEN.

Det nordiske er blevet kaldt en klippe i en urolig 
verden med folkestyre,  velfærdssamfund, 
ligestilling og ansvar for natur og miljø. Det 
 nordiske er også en sindsstemning og en 
erfaring. Den finske forfatter Rosa Liksom og 
islandske Einar Már Gudmundsson er blandt 
gæsterne i en kulturuge om nordisk litteratur, 
kunst, musik og film samt nordisk mad.  Koncert 
med Dorthe Højland Group som spiller  nordisk 
jazz og med islandske billeder som visuel 
baggrund. Heldagstur til Nordfrisland med by-
vandring i Husum, hvor vi bl.a. ser det pittore-
ske havnekvarter og besøger det danske min-
dretals kirke og kulturhus. Vi slutter af med en 
rundtur på halvøen Nordstrand, hvor skiftende 
tiders stormfloder har sat deres præg. 

Kursusværter 
Anette Jensen
Cand.theol., sognepræst og tidl. leder af  
Foreningens Nordens kontor i Flensborg.

Aage Augustinus
Cand.mag., tidl. højskoleforstander.

Pris 
5.150 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.650 kr. på dobbeltværelse med bad.

3.
oktober
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De dybeste rødder

De dybeste rødder.  
Fortællinger om Danmark  
og den danske folkesjæl 
i historie, natur, kunst, tro  
og litteratur

14. – 20. november

Højskolens vigtigste opdrag er at give en tolk-
ning af tilværelsen og meningen med livet. Det 
gør vi på denne uges kursus. Vi beskæftiger os 
med det, vi er rundet af, og sætter kursen mod 
det, der er til fælles bedste.
Vi bliver mindet om, at vi danskere har stærke 
rødder, som stikker dybt i vores historie, kunst, 
litteratur, natur og i vores tro. Det er vores rod-
net – det hører vi sammen om – og det er med 
til at forme os som folk. Uden rodnet bliver vi 
hjemløse, uden sans for fællesskabet. 
Vores rodnet bæres og næres bl.a. af for-
dums store danskere, som vi skal ’møde’ flere 
af:  Julius Bomholt, landets første minister for 
kulturelle anliggender. N.F.S. Grundtvig, som 
også i dag er med til at skærpe vores sans for 
poesien og forme vores verdenssyn. Dronning 
Margrete 1., en af middelalderens mest betyd-
ningsfulde kvinder. Danmarks statsministre fra 
1848 til i dag. Hal Koch, Krogerup Højskoles 
første forstander, som var med til at forme vores 
demokratiforståelse. Udflugt til Augustenborg 
Slot, Dybbøl Banke og Sønderborg Slot.  

Kursusværter
Mette Geil
Præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.

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

Pris 
5.250 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse). 
5.750 kr. på dobbeltværelse med bad.

14.
nov.
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Værkstedsuge 
2021 

21.–27. november
 

Skaftevæv
Broderi - naturligvis

Strik i farver og mønstre
Hækling til beklædning

Botanisk plantetryk
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Lotte D
alsgaard

Skaftevæ
v

Skaftevæv

Skaftevæv.
Magi med tråde.  
En del af Værkstedsugen 2021

21. – 27. november

Vi sætter fokus på brugstekstiler til beklædning 
og til boligen. Lange trende giver mulighed for, 
at alle kan eksperimentere frit.

”Magi med tråde, væv – form – struktur” er 
titlen på underviser Lotte Dalsgaards nye bog 
med inspiration til det praktiske arbejde med 
garner, der forandrer sig og skaber alle slags 
strukturer og elasticitet.
Vi vil væve prøver i de forskellige aktive gar-
ner både som trend og islæt. Der er kommet 
flere nye garner på markedet – krympegarner, 
overspundne og elastiske garner – som Lotte 
vil have et bredt udvalg med af. De er skønne 
til kropsnær beklædning. Der er også kommet 
lidt tykkere overspundne garner, som hurtigere 
giver flotte resultater.
For nye vævere er der god hjælp og mange 
muligheder for vævninger, der ikke kræver den 
store erfaring. Øvede kan komme med ønsker 
om særlige prøvevævninger, som peger mod et 
individuelt arbejde.

Underviser
Lotte Dalsgaard
Væver og fagbogsforfatter.

Pris
5.100 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse). 
5.600 kr. på dobbeltværelse med bad.

21.
nov.
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Bettina A
ndersen

Broderi

Broderi - naturligvis

Broderi – naturligvis.  
Broderi for alle sanser.  
En del af Værkstedsugen 2021

21. – 27. november

En hel uge med fordybelse i broderi, kultur og 
godt selskab. Glæd dig over skønne farver og 
lækre tråde og garner.

Lyder det for godt til at være sandt? Det er 
det ikke. Sådan bliver denne uge nemlig på 
 Rødding Højskole, hvor vi broderer med ud-
gangspunkt i naturen. Træer, blomster, strand, 
skov, insekter, fisk osv.
Vi starter hver dag med et oplæg til inspiration 
for dagens broderier. Måske får du den ene dag 
inspiration fra et vers og den næste dag et foto. 
Måske broderer du den ene dag gamle, kroge-
de træer med spiralknuder og franske knuder 
for den næste dag at brodere grøftekants-
blomster i et væld af farver og sting. Måske 
broderer du den ene dag et helt landskab og 
den næste dag blot en enkelt detalje. Du når at 
brodere ganske meget på en hel uge. Og du får 
mulighed for frit hånd- og maskinbroderi i løbet 
af ugen.
Alle kan være med, også nybegyndere.

Underviser
Bettina Andersen
Brodøse og fagbogsforfatter.

Pris 
5.100 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse). 
5.600 kr. på dobbeltværelse med bad.

21.
nov.
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Bodil M
unch

Strik

Strik i farver og mønstre

Strik i farver og mønstre. 
En del af Værkstedsugen 2021

21. – 27. november

Glæd dig til en inspirerende uge, hvor vi skal 
lege med farver og mønstre i strik.

Vi skal strikke fair isle-mønstre fra Shetlands-
øerne og lære noget om farvesætning til disse 
mønstre. Desuden skal vi arbejde med en me-
tode kaldet magiske motiver, hvor vi laver egne 
mønstre ud fra koder. En fantastisk spændende 
måde at skabe noget på, som er helt dit eget.
En anden måde at strikke mønstre i farver på er 
at bruge teknikken vævestrik, hvor man strik-
ker med kun en farve ad gangen. Her kan også 
skabes spændende mønstre i flere farver.
At sætte farver sammen kan være udfordrende, 
og gennem forskellige øvelser arbejder vi på at 
finde nye og anderledes farvekombinationer.
Montering fylder som regel en del, når vi taler 
om fair isle-strik, så vi kommer omkring opklip-
ning, kanter og montering.
En uge i godt selskab med andre glade strikke-
re og farverigt strik, det kan kun blive en god 
oplevelse.

Underviser
Bodil Munch
Strikker, underviser og foredragsholder.

Pris 
5.100 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse). 
5.600 kr. på dobbeltværelse med bad.

21.
nov.
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Sidsel Sangil

H
æ

kling

Hækling til beklædning

Hækling til beklædning.  
Lær teknikkerne.  
En del af Værkstedsugen 2021

21. – 27. november

Vi fordyber os i hæklet beklædning og alle de 
teknikker, der knytter sig til det.

Uanset om det er en lang cardigan, en kort 
sweater eller en sommerkjole, kan den hækles 
ovenfra og ned i ét stykke, og dermed slipper 
man helt for at sy dele sammen til sidst. Der er 
mange, der ikke er glade for montering, og så 
er denne teknik helt perfekt. Den gør det også 
muligt at prøve tøjet på undervejs, så man kan 
tilpasse formen til sin egen krop.
Du lærer alt, hvad der er værd at vide om at 
hækle ovenfra og ned. Du kommer blandt 
 andet til at prøve forskellige ribkanter og for-
skellige hæklemønstre, der er velegnede til 
tøj, og vi hækler en minisweater, så du kommer 
igennem hele processen i hækling ovenfra og 
ned.
Vi arbejder med forskellige hækleteknikker, der 
kan bruges til både tøj, accessoires og bolig-
tilbehør. Du lærer om forskellige måder at slå 
op på, at hækle efter diagram, og du lærer om 
knapper, knaphuller og teknikker til god finish.
Alle kan få noget ud af kurset, men det er bedst, 
hvis du har lidt erfaring med at hækle.

Underviser
Sidsel Sangil
Hækler og fagbogsforfatter.

Pris 
5.100 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse). 
5.600 kr. på dobbeltværelse med bad.

21.
nov.
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Laura Barüel

Botanisk plantetryk

Botanisk plantetryk

Botanisk plantetryk. 
Kompositionsmetoder.  
En del af Værkstedsugen 2021

21. – 27. november

Planterne giver os en verden af muligheder 
for at lave kompositioner. Ikke to blade på det 
 samme træ er ens.

Du lærer at lave smukke mønstre af planter 
på tekstiler. Vi arbejder med bafixanfarver og 
transferaftryk.
Teknikken udmærker sig ved bl.a. at kunne lave 
ultrapræcise aftryk af de elementer, som tryk-
kes. Planternes form og struktur træder meget 
tydeligt frem, og hver enkelt lille variation i form 
og struktur bliver udtrykt.
Vi sætter fokus på komposition og arbejder med 
farvekompositionsmetoder og metoder til kom-
position af motiver, og vi arbejder med forskelli-
ge tilgange til at lave mønstre og kompositioner 
og til at lave billedkompositioner. Ikke to blade 
på det samme træ er ens. Ligeledes er bladene 
på to træer af den samme art forskellige osv.
Du skal arbejde med tekstile metervarer til 
puder, tøj og duge og med motiver til billeder 
eller andet. Du får også indblik i, hvordan du 
kan bruge dine tryk til digitale print.
Glæd dig til en uge med fordybelse i planternes 
verden af former og farver og en trykteknik, 
som er det rene trylleri.

Underviser
Laura Barüel
Tekstildesigner og underviser.

Pris 
5.100 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse). 
5.600 kr. på dobbeltværelse med bad.

21.
nov.
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Så syng da, Danmark – og syng dig glad

Så syng da, Danmark  
– og syng dig glad.  
Mød Højskolesangbogens  
sange og historier, forfattere 
og komponister

28. november – 4. december

At fornemme hverdagen som noget festligt og 
farverigt, at se det store i det små og løfte sløret 
for hverdagens små mirakler – det er den fortryl-
lende oplevelse, som en god sang kan give os.

Den nye udgave af Højskolesangbogen udkom 
12. november 2020 og havde inden jul solgt 
100.000 eksemplarer. Den bevarer hermed 
Højskolesangbogens status som Danmarks 
mest solgte bog.
Man siger om en sang, der skal i Højskolesang-
bogen, at den skal have ”eksistensfilosofisk 
efterklang”, og den skal give ”en poetisk kom-
mentar til vores fælles skæbne”. Mange af de 
150 nye sange lever til fulde op til disse krav. Du 
lærer dem at kende, og du får indblik i, hvordan 
sange kan være med til at tolke tilværelsen og 
meningen med livet.
Mød: Per Krøis Kjærsgaard, der har skrevet 
”Linedanser” og ”Gi’ os lyset tilbage”; forfat-
ter og komponist Marianne Søgaard, som er 
ung debutant i Højskolesangbogen; digter 
Iben Krogsdal, der gør entré med ti sange; 

 højskoleforstander Simon Lægsgaard, der har 
sat afmagtsfølelsen i ord og toner.
Kom med til koncert med Sønderjysk Pigekor, 
hør om Jens Rosendals sange i hans eget uni-
vers i Ballum og om nationalsangen over det 
sønderjyske kaffebord i Sdr. Hygum Forsam-
lingshus. Advarsel: Fællessang kan virke stærkt 
vane dannende!

Kursusværter
Erik Lindsø 
Lærer, højskolemand, forfatter og foredrags-
holder. 

Pia Dahl
Blokfløjtenist, organist, dirigent. 

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

Pris 
5.400 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.900 kr. på dobbeltværelse med bad.

28.
nov.
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Nytår i Rødding

Nytår i Rødding.
Årsskifte i højskolerammer

28. december – 3. januar

Inspiration og gåpåod til året, der kommer.

På Rødding Højskole fejrer vi nytår med manér. 
Vi ser ikke blot tilbage på det gamle år, men 
også fremad mod det nye, der skal komme – i 
det nære liv herhjemme og på den globale 
 scene. Vi gør det i de festlige rammer, som 
hører nytåret til.
Derfor: Velkommen til et spændende og fest-
ligt nytårskursus med foredrag, udflugter, 
højskolesang, kirkegang, dronningens og 
statsministerens nytårstaler, dans og den  store 
nytårsmiddag. Vi ser tilbage og mindes. Vi 
søsætter forhåbninger og forsætter om alt det 
gode, vi skal gøre, som vi ikke fik gjort. Mød 
bl.a. TV2’s mellemøstkorrespondent Steffen 
Jensen, USA-ekspert David Trads, idéhistoriker 
Hans-Jørgen Schanz, forfatter Erik Lindsø og 
 fortæller Niels Ole Frederiksen. Glæd dig også 
til en forrygende nytårskoncert og besøg på 
Ribe Kunstmuseum med dets enestående sam-
ling af dansk guldalderkunst. Kom på Danmarks 
første og ældste højskole og få gåpåmod til 
året, der kommer.

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

Lillian Hjorth-Westh
Omrejsende fortæller og foredragsholder,  
tidl. forstander på Bornholms Højskole.

Pris 
5.300 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.800 kr. på dobbeltværelse med bad.

28.
dec.
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Lange kurser på Rødding Højskole

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

Vores seks 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 studium eller 
blive afklaret inden deres studievalg.

Hvad enten du ønsker at gå en humani-
stisk vej, arbejde med litteratur, kunst eller 
sprog, eller du blot vil have udvidet din 
 kulturforståelse og dine horisonter, kan 
 Litteratur & Horisont være noget for dig. 
Studieturen går til Istanbul i Tyrkiet.

Hvis du vil arbejde med musik er Musik & 
Performance noget for dig. Med fokus på 
spilleglæde, samspil og livsglæde samt ikke 
mindst en studietur til Brasilien er der lagt op 
til et musikfag for alle, der vil udvikle deres 
musikalske evner.

Drømmer du om at blive designer, er Design 
& Innovation lige noget for dig. Du får mulig-

hed for at afprøve en lang række designgenrer 
og finder måske ud af, hvad du brænder for 
– og så� kommer du med på en fantastisk studie-
tur til Sydafrika.

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

Er drømmen at blive journalist, kan du i 
 Journalistik & Mellemøsten både lære de 
journalis tiske grundprincipper og – ikke mindst 
– dykke ned i emnerne integration, islam og 
Mellem østen. Studieturen går til Israel/Palæstina.

I Tekstil & Håndværk bliver du præsenteret for 
forskellige arbejdsmetoder inden for vævning, 
filt, broderi, tekstiltryk, farvning og beklæd-
ningssyning. Vi styrker dine kreative evner, og 
du vil opdage en håndværksmæssig glæde, når 
du tænker, filosoferer og arbejder med hæn-
derne. Studieturen går til Sydafrika.

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.

DESIGN – LITTERATUR – MUSIK – TEKSTIL –  
POLITIK – JOURNALISTIK
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JOURNALISTIK

POLITISK

DESIGN

MUSIK

LITTERATUR

TEKSTIL

& Mellemøsten
studietur til Israel/Palæstina

perspektiv & USA
studietur til Sydstaterne

& Innovation
studietur til Sydafrika

& Performance
studietur til Brasilien

& Horisont
studietur til Istanbul i Tyrkiet

& Håndværk
studietur til Sydafrika

Læs mere 
 om vores lange 

kurser på
www.rhskole.dk

13-24 uger
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Maden på Rødding Højskole

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 vi kan simpelt-
hen 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.

H
enrik Boysen, kok



43

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 por-
to).
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 bestille brochurer  
ved at indsende nedenstående kupon (husk porto).
Send venligst nedenstående brochurer til (sæt kryds ved de ønskede kurser):

Navn 

Telefon

Adresse 

Postnr./By

D
er

 ta
ge

s f
or

be
ho

ld
 fo

r æ
nd

rin
ge

r.

Februar
Lys i mørket 
I kunst, litteratur og kirke  27.2.–5.3.

Marts
Humor og livsmod 13.–19.3.

April
Med saft og kraft 7.–23.4.

Maj
Når livet sætter mærker 16.–22.5.

Grænser og fællesskaber 31.5.–6.6.

Juni
Tro, håb og kærlighed 7.6.– 3.7.

Juli
Livsglædens nødvendighed 4.– 10.7.

Kreativ sommerhøjskole 2021:    
-  Grundkursus i plantefarvning  4.– 10.7.
-  Billedvæv 4.– 10.7.
-  Skaftevæv  4.– 10.7.
-  Frit maskinbroderi  4.– 10.7.

Naturvandringer  
Vadehavets vidunder og marskens mystik  4.– 10.7.

Det skal mærkes, at vi lever 11.–17.7.

Familiekursus (børn fra 6 år) 18.–24.7.

Familiekursus 2021 (børn fra 6 år) 25.–31.7.

August
Det, vi lever for 1.–7.8.

På cykel langs Kongeåen 1.–7.8.

Naturvandringer, filosofi og god mad 1.–7.8.

Rødding Revival 7.–13.8.

September
Kunst, kultur og kristendom 5.–11.9.

Oktober
Nordisk kulturuge 3.–9.10.

November
De dybeste rødder 14.–20.11.

Værkstedsugen 2021:  
-  Botanisk plantetryk  21.–27.11.
-  Skaftevæv 21.–27.11.
-  Broderi – naturligvis 21.–27.11.
-  Strik i farver og mønstre  21.–27.11.
-  Hækling til beklædning  21.–27.11.

Så syng da, Danmark – og syng dig glad 28.11.–4.12.

December
Nytår i Rødding 28.12.–3.1.
  



Rødding Højskole

Rødding Højskole · Flors Allé 1 · 6630 Rødding  
kontor@rhskole.dk · Tlf: 74 84 22 84 · www.rhskole.dk

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs 
tanker om livs- og 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 histo rien 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, Møgeltønder, 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 inspire rende undervisnings lokaler 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, tekstil, design og musik 
samt en række klassiske højskolefag som  tegning, livsanskuelse, keramik, historie, 
skriveværksted og grafisk design.

DANMARKS FØRSTE FOLKEHØJSKOLE


