
Kor te kurser

Rødding Højskole byder igen i 2022 
velkommen til et bredt udvalg af korte 
kurser. Her er noget for enhver smag!

på Rødding Højskole

20
22



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 2022 velkommen til et bredt udvalg af korte 
kurser – i alt 26. 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, verdensarv.
• Familiekurser – for alle generationer.
• Kreative kurser – maskinbroderi, billed- og skaftevævning, plantefarvning, strik og 

marmorering.
• 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. 

Vel mødt på Rødding Højskole!

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

Anja og Mads Rykind-Eriksen
Forstanderpar 

Korte kurser 2022

A
nja og M

ads Rykind-Eriksen,  
forstanderpar
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Datoopdelt

Februar
Lys i mørket   
I kunst, litteratur og kirke.  
I samarbejde med Kristeligt Dagblad.  Side 8  26.2.–4.3.

Marts 
Humor og livsmod   
En livsfilosofisk højskoleuge om den muntre alvor. Side 9 12.–18.3.

April
Med saft og kraft   
Forårskursus med store naturoplevelser, livgivende  
foredrag, filosofiske betragtninger og kulinariske 
overraskelser. Side 10 23.–29.4.

Juni
Tro, håb og kærlighed   
”Så bliver da tro, håb og kærlighed. Men størst er  
kærligheden”. I samarbejde med Kristeligt Dagblad 
og Rødding Frimenighed.  Side 11 26.6.– 2.7.

De dybeste rødder
På vandring i den syddanske verdensarv;
Vadehavet, Dannevirke, Jelling og Christiansfeld. Side 12  26.6.– 2.7.
 
Juli
Livsglædens nødvendighed   
Livsfilosofisk uge om den muntre alvor  
og det gode liv. Side 13  3.– 9.7.

Naturvandringer. Vadehavet og marsken  
I Vadehavets vidunder og marskens mystik. Unikke vandringer  
og naturoplevelser med store fortællinger. I samarbejde  
med Vadehavscentret. Side 14 3.– 9.7.

Kreativ sommerhøjskole 2022:     

-  Marmorering og bogbinding. Ebru og Suminagashi.  
Et værkstedskursus. Side 16 3.– 9.7.

-  Billedvævning. At tegne og male med tråden.  
Et værkstedskursus.  Side 17  3.– 9.7.

-  Mønstre på skaftevæv. Gamle og nye teknikker. 
Et værkstedskursus.  Side 18 3.– 9.7.

-  Frit maskinbroderi. Magiske naturbilleder. 
Et værkstedskursus. Side 19  3.– 9.7.

Familiekursus   
Musik, kreativitet, leg, natur og livsglæde  
(børn fra 6 år). Side 20  17.–23.7.

Familiekursus 2022   
Det gode liv (børn fra 6 år). Side 21  24.–30.7.
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August
Det, vi lever for   
Litteraturkursus med kunst og historie. Side 22  31.7.–6.8.

På cykel langs Kongeåen   
Oplev naturen, mød kulturen og hør historien. Side 23  31.7.–6.8.

Naturvandringer, filosofi og god mad   
En højskoleuge for livsnydere. Side 24  31.7.–6.8.

Rødding Revival   
Tilbage til rødderne. Seks måneders højskoleophold  
på seks dage. Side 25  6.–12.8.

September
Nybrud i Tyskland, Europa og grænselandet   
Det danske mindretals fremtid i en verden under forandring.  
I samarbejde med Grænseforeningen.  Side 26  3.–9.9.

Oktober
Nordisk kulturuge   
Mød nordiske forfattere, kunstnere, musikere og smag  
det nordiske køkken. I samarbejde med Foreningen Norden.  Side 27  1.–7.10.

November 
Værkstedsugen 2022:  

-  Bæredygtige farver. Kursus i plantefarvning.  
Et værkstedskursus.   Side 29  20.–26.11.

-  Skaftevæv. Struktur og leg på væven.  
Et værkstedskursus.  Side 30 20.–26.11.

-  Sting og strukturer. Frit broderi med masser af personlighed.  
Et værkstedskursus. Side 31  20.–26.11.

-  Strik så det passer. Teknikker og konstruktioner.  
Et værkstedskursus.  Side 32  20.–26.11.

Kunst, kultur og kristendom
Højskoleuge om troens aftryk i dansk åndsliv.  Side 33  20.–26.11.

Så syng da, Danmark – og syng dig glad   
Mød Højskolesangbogens sange og historier,  
forfattere og komponister. Side 34  27.11.–3.12.

December
Nytår i Rødding   
Årsskifte i højskolerammer. Side 35  28.12.22–3.1.23
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Emneopdelt

Almene kurser
Lys i mørket   
I kunst, litteratur og kirke.  
I samarbejde med Kristeligt Dagblad.  Side 8  26.2.– 4.3.

Humor og livsmod   
En livsfilosofisk højskoleuge om den muntre alvor. Side 9 12.–18.3.

Med saft og kraft   
Forårskursus med store naturoplevelser, livgivende  
foredrag, filosofiske betragtninger og kulinariske 
overraskelser. Side 10 23.–29.4.

Tro, håb og kærlighed   
”Så bliver da tro, håb og kærlighed. Men størst er  
kærligheden”. I samarbejde med Kristeligt Dagblad 
og Rødding Frimenighed.  Side 11 26.6.– 2.7.

De dybeste rødder
På vandring i den syddanske verdensarv;
Vadehavet, Dannevirke, Jelling og Christiansfeld. Side 12  26.6.– 2.7.

Livsglædens nødvendighed   
Livsfilosofisk uge om den muntre alvor  
og det gode liv. Side 13  3.– 9.7.

Det, vi lever for   
Litteraturkursus med kunst og historie. Side 22  31.7.–6.8.

Nordisk kulturuge   
Mød nordiske forfattere, kunstnere, musikere og smag  
det nordiske køkken. I samarbejde med Foreningen Norden.  Side 27  1.–7.10.

Kunst, kultur og kristendom
Højskoleuge om troens aftryk i dansk åndsliv.  Side 33  20.–26.11.

Så syng da, Danmark – og syng dig glad   
Mød Højskolesangbogens sange og historier,  
forfattere og komponister. Side 34  27.11.–3.12.

Sønderjyllandskursus
Nybrud i Tyskland, Europa og grænselandet   
Det danske mindretals fremtid i en verden under forandring.  
I samarbejde med Grænseforeningen.  Side 26  3.–9.9.

Familiekurser 

Familiekursus   
Musik, kreativitet, leg, natur og livsglæde  
(børn fra 6 år). Side 20  17.–23.7.

Familiekursus 2022   
Det gode liv (børn fra 6 år). Side 21  24.–30.7.
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Højtidskursus
Nytår i Rødding   
Årsskifte i højskolerammer. Side 35  28.12.22–3.1.23

Kursus især for unge
Rødding Revival   
Tilbage til rødderne. Seks måneders højskoleophold  
på seks dage. Side 25  6.–12.8.

Kreative kurser
Kreativ sommerhøjskole 2022:     

-  Marmorering og bogbinding. Ebru og Suminagashi.  
Et værkstedskursus. Side 16 3.– 9.7.

-  Billedvævning. At tegne og male med tråden.  
Et værkstedskursus.  Side 17  3.– 9.7.

-  Mønstre på skaftevæv. Gamle og nye teknikker. 
Et værkstedskursus.  Side 18 3.– 9.7.

-  Frit maskinbroderi. Magiske naturbilleder. 
Et værkstedskursus. Side 19  3.– 9.7.

Værkstedsugen 2022:  

-  Bæredygtige farver. Kursus i plantefarvning.  
Et værkstedskursus.   Side 29  20.–26.11.

-  Skaftevæv. Struktur og leg på væven.  
Et værkstedskursus.  Side 30 20.–26.11.

-  Sting og strukturer. Frit broderi med masser af personlighed.  
Et værkstedskursus. Side 31  20.–26.11.

-  Strik så det passer. Teknikker og konstruktioner.  
Et værkstedskursus.  Side 32  20.–26.11.

Vandre- og cykelkurser
Naturvandringer. Vadehavet og marsken  
I Vadehavets vidunder og marskens mystik. Unikke vandringer  
og naturoplevelser med store fortællinger. I samarbejde  
med Vadehavscentret. Side 14 3.– 9.7.

På cykel langs Kongeåen   
Oplev naturen, mød kulturen og hør historien. Side 23  31.7.– 6.8.

Naturvandringer, filosofi og god mad   
En højskoleuge for livsnydere. Side 24  31.7.– 6.8.

 



8

Lys i mørket.  
I kunst, litteratur og kirke 

26. februar – 4. marts

Lys er temaet, og lysdepoterne forventes at blive 
fyldt op, når Rødding Højskole for 13. gang 
 byder indenfor til kurset ”Lys i mørket”.

Efter en mørk vinter vil vi i fællesskab gå på 
sporet af lys, liv og lyst. Det gør vi blandt andet i 
kunsten, i litteraturen og i kirken. Men vi vender 
ikke det blinde øje til mørket. Det er, når vi mø-
der mørket, at vi stræber efter lyset, og lys er en 
af de største og mest anvendte metaforer.
I kunst, litteratur og kirke er lyset et billede på 
det livgivende, på håbet og på kærligheden. 
Lys er ikke blot en kilde til at kunne se. Lys er en 
nødvendighed for krop og sjæl – ja, for liv.
Det er blevet kaldt en lysfest, når der er Lys i 
mørket-kursus i Rødding på Danmarks første 
højskole. Her møder du cand.theol. Hanne 
Dahl, skuespiller Hanne Rønne, formand for 
højskoleforeningen Lisbeth Trinskjær, film-
instruktør Jon Bang Carlsen, forfatter Peder 
 Frederik Jensen, leder af pastoralseminariet 
Lena Kjems med flere. Desuden byder vi på ud-
flugt til Ribe samt koncert, fortælling og sang.

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

Lys i mørket. I kunst, litteratur og kirke

26.
februar

Storm
 P.
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Humor og livsmod

Humor og livsmod.  
En livsfilosofisk uge om den  
muntre alvor

12. – 18. marts

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

Humor er kreativitet, der leger, og derfor 
er humor det bedste værn mod stress. Med 
humor når vi det samme, men for nedsat tempo 
– vi bliver langsomme i vendingen, men hurtige 
i replikken.
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 ’lide’ af. 
Storm P. er en humørspreder, der tager fra de 
livlige og giver til de kedelige.
På kurset går vi 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 fællesskabet med andre. Mød 
journalist Georg Metz, retoriker Frederik 
Lindhardt, biograf Peter Borberg, forfatter Erik 
Lindsø, foredragsholder Niels Ole Frederiksen, 
forfatter og sognepræst Gudmund Rask 
Pedersen, forstander Mads Rykind-Eriksen og 

fortæller Lillian Hjorth-Westh. Koncert med den 
virtuose jazzduo Svaneborg Kardyb.
Heldagsudflugt til Nationalpark Vadehavet 
med besøg på Vadehavscentret. Middag med 
marsklam på Den Gamle Digegreves Gård, hvor 
vi hører historien om Jens Rosendal, marskens 
digter, og synger nogle af hans sange.

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

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

12.
marts

G
øg og G

okke

Storm
 P.
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Med saft og kraft.  
Forårskursus med store 
naturoplevelser, livgivende 
foredrag, filosofiske 
betragtninger og kulinariske 
overraskelser

23.–29. april

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

Vi skal køre med traktorbus til Mandø og 
 vandre på vaden, og vi skal til marskmiddag på 
Den Gamle Digegreves Gård, der i år 2017 blev 
kåret som Danmarks smukkeste bondegård.
Gennem foredrag og fortællinger får du indblik 
i den natur, vi møder.
Vi skal høre foredrag om kunstneren Emil 
Nolde og besøge hans museum i Seebüll. 
 Undervejs gør vi holdt i Ballum, hvor digteren 
Jens  Rosendal bor. I Ballum Multihus hører vi 
Jens  Rosendals historie og synger nogle af hans 
sange.
I Sønder Hygum Forsamlingshus har de dækket 
op med sønderjysk kaffebord. Vi hører historien 
om den særegne sønderjyske kagetradition 

og synger nogle af de sange, der knytter sig til 
traditionen.
Du bliver også forkælet med en gourmet-
middag på herregården Sønderskov, hvor 
 troubadour Kristian la Cour kommer forbi og 
tager plads ved flyglet.
Antropolog Rasmus Thirup Beck vil gøre os 
 klogere på den klimasituation, der lige nu sæt-
ter dagsordenen. Forfatter og foredragsholder 
Erik Lindsø underholder os med et foredrag om 
humor som medicin. Komponist Erik Sommer 
tager os med rundt i den folkelige sang, og ved 
en koncert vil vi lade os fascinere af den incite-
rende, jødiske klezmermusik.

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

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

Med saft og kraft. Forårskursus 

23.
april

Foto: Thom
as H

øyrup C
hristensen

Vadehavscentret 
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Tro, håb og kærlighed

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

26. juni – 2. juli

For 15. år i træk går vi på sporet af de tre  
– i kunsten, i litteraturen og i 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 i vores 
liv.
Troen, håbet og kærligheden handler om de tre 
vigtigste relationer i livet: Forholdet til Gud, for-
holdet til den anden 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. ægte-
skabet og venskabet, til at hænge sammen, og 
hvorfor er det ind imellem årsag til splittelse og 
frustration?
Spændende foredrag med journalist  Adrian 
Hughes, præst og forfatter Preben Kok, dom-
provst Anders Gadegaard, anmelder Bo 
 Bjørnvig, direktør for Karen Blixen  Museum 
 Elisabeth Nøjgaard, forfatter Søren  Ulrik 

 Thomsen m.fl. Koncert med  folkesanger 
Erik Grip. Udflugt til Skamlingsbanken og 
 Christianskirken i Fredericia med Bjørn 
 Nørgaards nye bronzeportal.
Et kursus til hjerte og hoved!

I samarbejde med Kristeligt Dagblad og 
 Rødding Frimenighed.

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

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

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

26.
juni

Tro
Kaerlighed
Håab
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De dybeste rødder. På vandring  
i den syddanske verdensarv;
Vadehavet, Dannevirke, Jelling 
og Christiansfeld

26. juni – 2. juli

På disse steder bliver vi mindet om, at vi som 
danskere har stærke rødder, der stikker dybt i 
en historie, som i dag har betydning for os, fordi 
den har været med til at forme os som folk – som 
dem vi er, når vi kalder os danske.

For at bevare steder med særlig betydning for 
menneskeheden har De Forenede Nationer 
(FN) dannet organisationen UNESCO, som over 
hele kloden har udvalgt en række områder og 
bygningsværker af særlig vigtighed. Når et 
sted optages som verdensarv, markerer det, at 
stedet er betydningsfuldt – ikke kun for befolk-
ningen i det pågældende land, men for hele 
menneskeheden.

I Danmark har UNESCO erklæret 10 steder for 
verdensarv. De tre af dem ligger i Syddanmark: 
Jelling, Christiansfeld og Vadehavet. Desuden 
er Hedeby og Dannevirke i Sydslesvig erklæret 
for verdensarv. Disse fem steders historie og 
betydning er omdrejningspunktet for kurset 
”De dybeste rødder”.

Vi besøger stederne, hvor du oplever  naturen, 
møder kulturen, og – ikke mindst – hører 
du  historien om stederne og deres unikke 
 betydning samt den forpligtelse, vi har til at 
sikre dem for vores efterkommere. Desuden 
er der foredrag med arkæolog Klaus  Ebbesen, 
 museumsleder Adam Bak, naturvejleder 
 Thomas Brændgård, ph.d. og præst Jørgen 
Bøytler og professor Poul Duedahl. Koncert-
aften med Erik Grip.

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

Simon Langkjær
Højskolelærer, cand.mag. i historie samt  
studier i samfundsvidenskab og kultur ved 
 universiteterne i Dublin og Lund. 
 

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

De dybeste rødder 

26.
juni

Jellingstenene. Foto: Roberto Fortuna

D
annevirke
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Livsglædens nødvendighed

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

3.– 9. juli

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

I løbet af ugen lader vi store tænkere forklare 
begrebet glæde: Grundtvig, K.E. Løgstrup, 
Karen Blixen m.fl. Deres tanker udlægges af 
kendere på feltet: historiker Aage Augustinus, 
og filosofferne David Bugge og Peter Aaboe 
Sørensen.
Sangen fylder meget i løbet af kurset. Musik og 
sang er glædesformidlere. Herom holder Pia 
Dahl foredrag. 
Gudmund Rask Pedersen sætter fokus på 
 poesien som glædens løftestang. Bodil Toftdahl 
holder foredrag om glæde og kærlighed og 
Erik Lindsø om kunsten at skynde sig langsomt 
for at nå de stille glæder.
Vi skal på heldagsudflugt til Vadehavet og Emil 
Nolde-museet syd for grænsen. Undervejs gør 
vi holdt i Ballum, hvor Jens Rosendal, marskens 
digter, bor. Vi hører om hans liv og hans sange.
En eftermiddag tager vi til Sønder Hygums 
historiske forsamlingshus for at opleve det 

sønderjyske kaffebord i ord, sang og  kalorier. 
 Koncertaften med den virtuose jazzduo 
 Svaneborg Karby.
Vi byder velkommen til en højskoleuge, hvor 
vi med foredrag, fortælling, sang og samvær 
slår et slag for livsglædens nødvendighed og 
tager dig med på en rundrejse i smilets og den 
 muntre alvors univers.

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

Pia Dahl
Blokfløjtenist, organist, dirigent.

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

3.
juli

Storm
 P.

Karen Blixen
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Naturvandringer. Vadehavets 
vidunder og marskens 
 mystik. Unikke vandringer 
og naturoplevelser med store 
fortællinger

3.– 9. 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.
Vi skal høre om områdets flora og fauna og om 
de mennesker, der i århundreder har beboet 
disse egne. På fire heldagsudflugter skal vi op-
leve noget af det mest dynamiske landskab, vi 
har i Danmark, og vi skal se den sårbarhed, som 
landskabet udfordres af under stormfloderne 
og klimaforandringerne.
Vi besøger Vadehavscentret og dets pris-
belønnede udstilling om Vadehavet og 
 marsken. Vi skal til Rømø og Mandø og  opleve 
Koresand, Danmarks største højsand, og 
vi  møder geestkanten ved Emmerlev Klev, 
som vidner om et langt ældre landskab end 
 marsken.
I den smukke landsby Ballum hører vi historien 
om digteren Jens Rosendal, hvis digtning er 

inspireret af det landskab, han bor midt i.
Vi tager til Ribe, marskens hovedstad, hvor vi 
går en tur i middelalderbykernen og besøger 
Ribe Kunstmuseum med dets enestående sam-
ling af dansk guldalderkunst.
Om aftenen på højskolen er der foredrag om 
vadehav, klima og stormfloder. Musik, koncert 
og sang.

I samarbejde med Vadehavscenteret.

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.

Naturvandringer. Vadehavet og marsken 

3.
juli

Ballum
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Marmorering og bogbinding

Marmorering og bogbinding. 
Ebru og Suminagashi.  
En del af Kreativ sommerhøjskole 
2022

3.– 9. juli

På kurset kommer du til at producere en masse 
smukke unikatryk, og kun fantasien sætter græn-
ser for, hvad du efterfølgende vil bruge dem til.

Ebru er en flere hundrede år gammel tyrkisk tek-
nik til indfarvning af papir. Du bliver introduceret 
til de grundlæggende marmorerings mønstre 
med mulighed for at fordybe dig og eksperimen-
tere med at lave dine egne smukke tryk. 

Suminagashi er en tusind år gammel japansk 
teknik til indfarvning af papir, hvor pensler med 
sort blæk forsigtigt dyppes i vandkar, hvorved 
sortfarvede ringe opstår. 

Begge marmoreringsteknikker er meget medita-
tive, hvilket du vil opdage og værdsætte.
Afslutningsvis laver vi håndindbundne,  japanske 
notesbøger af udvalgt marmoreret papir.
Er du glad for dekorativt papir, og har du lyst 
til at eksperimentere med farver og abstrakte 
mønstre, eller er du blot interesseret i at lære 
noget nyt, er denne workshop noget for dig.

Underviser
Marie Frøhlich
Uddannet grafisk designer fra Kunstakademiets 
Designskole. I 2017 var hun i Japan for at lære 
den japansk indfarvningsteknik Suminagashi og 
har lige siden marmoreret og holdt workshops. 
Marie ejer og driver Otaki Studio på Islands 
Brygge. 

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

3.
juli

M
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Billedvævning

Billedvævning.  
At tegne og male med tråden.  
En del af Kreativ sommerhøjskole 
2022

3.– 9. juli

Vi bruger malerens teorier og erfaringer med lys 
og skygge, linje og perspektiv, form og størrelser 
til at skabe et visuelt bedrag.

Billedvævning kræver teknisk kunnen og mate-
rialeforståelse. Vi tager udgangspunkt i malerier 
med genkendelige motiver med fokus på at få 
det særlige udtryk frem, som billedvævningen 
kan. De naturalistiske malere gengav fra starten 
af 1800-tallet naturen romantisk og næsten 
fotografisk. De tegnede og malede ud fra et 
videnskabeligt perspektiv, hvor alt skulle kunne 
ses og forstås.
Vores arbejdsmetode bliver ikke så  detaljeret 
som hos naturalisterne, men stadig så det 
 valgte motiv fremstår genkendeligt. Vi skal 
væve både to- og tredimensionelt.
Vi mennesker ser og oplever verden hver dag, 
men er ikke nødvendigvis bevidst om, hvordan 
vi med øje og hjerne opfatter rumligheden, og 
dette vil vi gå i dybden med. Vi vil endvidere 
arbejde med garnernes egenskaber – blødt, 
hårdt, blankt, mat – for garner kan med deres 
tekstur være med til at fremhæve et udtryk.

Underviser
Gina Hedegaard Nielsen
Mesterlært væver og uddannet billedkunstner. 
Hun arbejder som tekstil- og billedkunstner på 
eget værksted og har mere end 35 års under-
visningserfaring. 

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

3.
juli
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Mønstre på skaftevæv

Mønstre på skaftevæv.  
Gamle og nye teknikker. 
En del af Kreativ sommerhøjskole 
2022

3.– 9. juli

Der vil være rig mulighed for at eksperimentere, 
og vi udarbejder forlæg til vævning af stof til 
puder, tasker, dækkeservietter m.m.

Vi arbejder med mønstrede vævninger i forskel-
lige væveteknikker – både enkle teknikker såvel 
som lidt mere komplicerede. Ved at ændre på 
trampning, farver og garnvalg eksperimenterer 
vi, så nye mønstre fremstår.
De valgte væveteknikker kaldes ofte binde-
trådsteknikker såsom kuvikas og lampas. Der 
er mange muligheder for at variere disse tek-
nikker, så de får meget forskellige udtryk. Der 
vil også blive vist eksempler på partimønstrede 
vævninger i enkeldrejl og halvdrejl.
I alle opsætninger vil der være mulighed for 
at eksperimentere, og kvaliteterne vil kunne 
anvendes til forlæg for vævning af stof til puder, 
tasker, dækkeservietter m.m.

Kurset henvender sig både til den let øvede og 
den mere erfarne væver.

Underviser
Berthe Forchhammer
Væver og billedkunstner. Underviser på Laugets 
Vævekurser og Kunstakademiets  Designskole. 
Hun har lavet store billedtæpper til udstillinger 
sammen med Dansk Gobelinkunst, men også 
mindre brugsting, såsom tørklæder i crepe-
garn, plaider og gulvtæpper. Kirketekstiler 
er ligeledes en del af Berthe Forchhammers 
repertoire: antependier, kortæpper, alterduge 
og messehagler.

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

3.
juli
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Frit maskinbroderi

Frit maskinbroderi.  
Magiske naturbilleder.  
En del af Kreativ sommerhøjskole 
2022

3.– 9. juli

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

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 
med et naturalistisk udtryk.
Vi arbejder i fri hånd på almindelig symaskine. 
Der arbejdes i enkle materialer såsom bomulds-
stof, tyl og kilometervis af sytråd. Er du til hånd-
broderi, kan det uden problemer tilføres.
Du lærer, hvordan man opbygger et billede lag 
på lag, og du får hjælp til at lave dine egne bille-
der ud fra fotos, du selv medbringer. Vi kommer 
omkring forskellige teknikker, og du lærer at 
anvende dem til at opnå det bedste udtryk på 
netop dit billede. Men der vil også være inspi-
ration til nye muligheder, materialer osv., som i 
et samspil med stof, tråd og maskine kan føre til 
noget helt nyt.

Underviser
Alice Frost
Tekstilkunstner. Har gennem mange år syet 
naturalistiske billeder i frit maskinbroderi 
og har gennem årene afholdt en lang række 
udstillinger og kurser. Hun er autodidakt og 
har gennem tiden givet sig selv utallige tekstile 
udfordringer. Behovet for at skabe, finde nye 
vej og muligheder har altid været hendes 
drivkraft.

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

A
lice Frost

Frit m
askinbroderi

3.
juli
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Familiekursus

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

17. – 23. juli

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

Glæd jer til en uge i selskab med hinanden på 
kryds og tværs – uden stress, bøvl og madlav-
ning. 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 aktiviteter, hvor børn og voksne er hver 
for sig. Dygtige instruktører skaber fantastiske 
aktiviteter for børn og unge, hvor de f.eks. har 
”Cirkus Ridderborgen” eller ”Tilbage Til Frem-
tiden”. Imens kan de voksne fordybe sig i salsa, 
korsang, keramik, “Vestens helte og skurke” 
eller tegning & croquis. 

Hver dag er der også fællesaktiviteter, hvor 
børn og voksne er sammen. Her kan I prøve 
kræfter med f.eks. batik, tryk & grafik, bols-
jeværksted, boldspil, papirfabrikken, band, 
yoga, besøg i Ribe eller en badetur til Jels Sø. 
På en heldagsudflugt til Rømø skal vi opleve det 
helt særlige landskab ved Vadehavet, indsnuse 
den friske vestenvind og måske endda få en 

dukkert i havet. Ugen igennem vil der naturligvis 
være alt, hvad der hører til et højskoleophold 
med morgensang, fællessang, god mad, bål-
hygge og koncertaften.
Kort sagt: Vi har rammerne og skaber indhol-
det, 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
5.250 kr. for voksne, 2.300 kr. for børn  
(tillæg for enkeltværelse 1.200 kr.).
5.750 kr. på dobbeltværelse med bad. 
 Indkvartering på dobbelt- eller tremandsværelser 
med børn på madrasser i forældrenes værelse.

17.
juli
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Familiekursus 2022

Familiekursus 2022.  
Det gode liv (børn fra 6 år)

24. – 30. 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 oplevel-
ser, med dem vi holder af – med plads til for-
dybelse for både børn og voksne?
Vi sætter rammerne for en fantastisk uge, hvor 
børnene kan udfolde sig på forskellige work-
shops: “Stur, stur nummer“, “Rødding Matros-
akademi” og “Teenage-højskole”. Imens kan de 
voksne vælge mellem læs & skriv, yoga, træsnit, 
surdejsbrød og rytmisk kor.
Se ugen som en chance for at være sammen 
børn og voksne på en god og anderledes måde 
– uden de daglige pligter med madlavning, ren-
gøring eller utålmodige børn i køen i Brugsen.
Hver dag er der også aktiviteter, hvor børn og 
voksne er sammen, f.eks. boldspil, folkedans, 
sæbekasseløb, bolsjeværksted, den lille kemi-
ker, vandkamp, badeture, og der er udflugt til 
Ribe.
På vores heldagsudflugt til Rømø skal vi finde 
krabber, spise frokost i klitterne og drøne hen 
over de hvide sandstrande i de hurtige “blo-
karts”. På ægte højskolemaner starter hver 

dag med morgensang. Hver aften skaber vi 
højskole stemning med aftencafé, spændende 
foredrag og bålhygge.

Kursusværter 
Kasper Hofer Østergaard
Højskolelærer i selvforsyning.

Diana Hofer Østergaard
Højskolelærer i journalistik.
- sammen med et stærkt team af unge, 
 engagerede hjælpere.

Pris
5.250 kr. for voksne, 2.300 kr. for børn  
(tillæg for enkeltværelse 1.200 kr.).
5.750 kr. på dobbeltværelse med bad. 
 Indkvartering på dobbelt- eller tremandsværelser 
med børn på madrasser i forældrenes værelse.

24.
juli
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Det, vi lever for 

Det, vi lever for.  
Litteraturkursus med kunst  
og historie

31. juli – 6. august

“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. Velkommen til en uge, 
hvor vi belyser vores tilværelse med den bedste 
skønlitteratur, både den klassiske og den nye, 
den smukkeste malerkunst og de vigtigste 
historiske fortællinger.
Forfatterne Ida Jessen, Jesper Wung-Sung og 
Rakel Haslund-Gjerrild fortæller om deres 
nyeste bøger. Digter Pia Tafdrup fortæller om 
hele sin digtcyklus ”De fem sanser”, og den 
grønlandske kunstner Jessie Kleemann giver 
os et indblik i sit kunstneriske virke. Vi tager 
på udflugt til vadehavsøen Før, hvor vi skal 
opleve den særlige natur og historie og besøge 
kunstmuseet ”Museum Kunst der Westküste”. 
Og vi skal på heldagsudflugt til Varde, Filsø og 
Nymindegab og blandt andet besøge Museum 
Frello og Nymindegab Museum. I løbet af ugen 
vil der være en række studiekredse om kunst og 
litteratur, hvor den fælles samtale og diskussion 
er i centrum. Desuden byder vi på koncert med 

bandet Rigmor, foredrag med filosof David 
Bugge om K.E. Løgstrup og med instruktør 
Frelle Petersen.

Kursusværter
Andreas Ullum
Højskolelærer, cand.mag. i litteratur videnskab.

Mette Marie Toftdahl
Højskolelærer, cand.mag. i litteraturvidenskab.

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

31.
juli
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På cykel langs Kongeåen

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

31. juli – 6. august

Kurset er for dig, der gerne vil opleve verden 
fra en cykel – natur og kultur, kunst og historie. 
Cykelturen gennem landskabet skaber en indre 
ro og glæde ved at være tæt på naturen.

Forstander Mads Rykind-Eriksen pumper 
cyklen, knapper cykelspænderne og tager 
cykelhjelmen på for at tage dig med på en unik 
tohjulstur i det sønderjyske kulturlandskab, som 
han kender som sin egen bukselomme.
Kongeåen var i 800 år grænsen mellem 
kongeriget Danmark og hertugdømmet 
Slesvig. En naturlig grænse, der med tiden 
skabte en særlig sønderjysk kultur og en 
fascinerende historie, som med slaget 
på Dybbøl Banke i 1864 står mejslet ind i 
danmarkshistorien og har lagt grunden til vores 
moderne selvforståelse.
Gennem foredrag, fortælling og oplæg – før, 
under og efter vores ture – får du en grundig 
indsigt i denne landsdels historie, natur og 
kultur. 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 er der 
aftenarrangementer hjemme på højskolen. 

Glæd dig til en spændende forfatteraften med 
Jesper Wung-Sung og en litterær og lyrisk 
koncert med bandet Rigmor.
Du skal kunne klare at cykle op til 55 km pr. 
dag. Du skal medbringe en god cykel og en 
cykelhjelm.

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.

31.
juli
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Naturvandringer, filosofi og god mad

Naturvandringer, filosofi  
og god mad. En højskoleuge  
for livsnydere

31. juli – 6. august

En livsnyder er en person, der nyder livet og dets 
goder, som de findes i kunst, kultur, mad og i 
samvær med andre.

”Livet er en gave, og en gave pakker man ud” 
(Storm P.). Vi sætter fokus på livets goder: Kultur, 
filosofi, god mad og skønne vandreture. Kom og 
bliv ladet op med en perlerække af litterære og 
filosofiske foredrag med blandt andre forfatter 
Ida Jessen, forhenværende højskoleforstander 
Jørgen Carlsen, filosof Hans-Jørgen Schanz, 
dr.theol. Niels Grønkjær, politolog Johannes 
Andersen og lektor David Bugge. Der er koncert 
med det litterære orkester Rigmor og filmaf-
ten med Frelle Petersens film ”Resten af livet” 
i  Rødding Bio. Vi skal også på vandreture i det 
sønderjyske og sydslesvigske landskab. Vi skal 
vandre i middelalderbyen Haderslev samt be-
søge Aarø Vingård og smage på vinene. Vi skal 
opleve Vadehavet og marsken, se den smukke 
marskby Frederikstad i det sydligste Slesvig, 
nyde en frisisk middag på den historiske Roter 
Haubarg fra 1600-tallet og meget mere.
Vores motto: ”Hellere livsnyder end livssnyder”.
Velkommen til en højskoleuge med plads til 
begejstring og refleksion. 

Kursusvært
Aage Augustinus
Cand.mag. i historie og religion, tidl. 
 højskoleforstander.

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

31.
juli
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Rødding Revival

Rødding Revival.  
Tilbage til rødderne.  
Seks måneders højskoleophold 
på seks dage

6. – 12. august

Genoplev dit højskoleophold, eller oplev det  
for første gang!

Seks måneders højskole på seks dage! Rødding 
Revival er en stor terning højskole-bouillon – en 
uges intens højskoleoplevelse med noget for 
enhver smag. Vi har samlet de bedste elementer 
af et langt højskoleophold og øget intensiteten. 

Vælg et modul som du følger hele ugen. Her 
er noget for en hver smag; kreativt, håndværk, 
madlavning, bevægelse eller noget til hovedet. 
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. Og så skal 
vi selvfølgelig lytte til Georg Bendixs vise ord! 

Kursusværter
Kasper Hofer Østergaard
Højskolelærer.

Michell Smedegaard Boysen 
Højskolelærer.

Clara Ernst
Højskolelærer.

Pris 
2.900 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.000 kr. for enkeltværelse).
3.400 kr. på dobbeltværelse med bad.

6.
august
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Frederiksstad

Nybrud i Tyskland, Europa og grænselandet

Nybrud i Tyskland, Europa og 
grænselandet. Det danske 
 mindretals fremtid i en verden 
under forandring

3. – 9. september

Vi sætter fokus på de nybrud, der de seneste 
år har påvirket Europa, grænselandet og det 
 danske mindretal, og vi bruger historien til at 
pege fremad.

Hvert år siden 2007 har Rødding Højskole 
afholdt grænselandskursus i samarbejde med 
Grænseforeningen. 
Der er opbrudsstemning i Europa. 
Storbritannien har forladt det europæiske 
samarbejde i EU. Tyskland har valgt en ny 
regering, og efter 16 år med Angela Merkel ved 
roret i Europas største og mest indflydelsesrige 
land er en æra, der har sat sit præg på hele 
kontinentet, forbi. Heller ikke det dansk-tyske 
grænseland og dets mindretal kan sige sig fri 
for at mærke forandringens vinde.
På kurset i 2022 skitserer vi de nybrud, der de 
seneste år har påvirket Europa, grænselandet 
og det danske mindretal. Et særligt fokuspunkt 
er den udvikling, der sker med det danske 
mindretal, i takt med at det åbner for den 
tyske flertalsbefolkning. Foredrag ved en 
række kendere af europæisk historie og 
mindretallenes forhold. Mød blandt andet 

fhv. ambassadør i Berlin Friis Arne Petersen, 
lektor Moritz Schramm, fhv. chefredaktør ved 
Der Nordschleswiger Siegfried Matlok og 
medlem af Forbundsdagen for SSW Stefan 
Seidler. Heldagsudflugter til Frederiksstad og 
Flensborg. Koncert, sang og fortælling.

I samarbejde med Grænseforeningen.

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.

3.
sept.
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Nordisk kulturuge

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

1.–7. oktober

Det nordiske med folkestyre, velfærdssamfund, 
ligestilling og ansvar for natur og miljø er blevet 
kaldt en klippe i en urolig verden.

For syvende gang arrangerer Rødding 
 Højskole nordisk kulturuge i samarbejde med 
 Foreningen Norden. 
Det samkvem mellem os, der er i de nordiske 
lande, udmønter sig i det nordiske samarbejde 
– et samarbejde, der grunder sig på det, der 
tidligere hed skandinavismen, og på folkeop-
lysningstraditionen, som kendes i hele Norden. 
Det er også her, at Foreningen Norden har sine 
rødder.
Det er folkeoplysningen, der har lagt grunden 
til det høje kulturelle niveau, som hersker i 
de nordiske lande, og den selvforståelse, der 
hersker imellem os. Den islandske forfatter 
Einar Már Guðmundsson forklarer, at folkeop-
lysningen har gjort, at ”i de nordiske lande er 
samfund ene åbne og frie, og det i et sådant 
omfang, at man mange steder i verden betrag-
ter Norden som et forbillede”.
Det uddyber vi med foredrag af landsformand 
for Foreningen Norden Lars Barfod, lektor 
Kirsten Thisted, lektor Rasmus Glenthøj med 

flere. En kulturuge om nordisk litteratur, kunst, 
musik og film samt nordisk mad. Koncertaften 
med grønlandske INUANIMA. Heldagsudflugt 
til Slesvig, Dannevirke og Hedeby.

I samarbejde med Foreningen Norden.

Kursusværter
Anette Jensen
Cand.theol., sognepræst og tidligere leder af 
Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/
Sydslesvig.

Aage Augustinus
Cand.mag. i historie og religion, tidl. højskole-
forstander.

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

1.
oktober

H
edeby
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Værkstedsugen 
2022 

20.–26. november
 

Bæredygtige farver
Skaftevæv

Sting og strukturer
Strik så det passer
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A
nne M

arie N
ielsen

Bæredygtige farver

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

1.–7. oktober

Det nordiske med folkestyre, velfærdssamfund, 
ligestilling og ansvar for natur og miljø er blevet 
kaldt en klippe i en urolig verden.

For syvende gang arrangerer Rødding 
 Højskole nordisk kulturuge i samarbejde med 
 Foreningen Norden. 
Det samkvem mellem os, der er i de nordiske 
lande, udmønter sig i det nordiske samarbejde 
– et samarbejde, der grunder sig på det, der 
tidligere hed skandinavismen, og på folkeop-
lysningstraditionen, som kendes i hele Norden. 
Det er også her, at Foreningen Norden har sin 
rødder.
Det er folkeoplysningen, der har lagt grunden 
til det høje kulturelle niveau, som hersker i 
de nordiske lande, og den selvforståelse, der 
hersker imellem os. Den islandske forfatter 
Einar Már Guðmundsson forklarer, at folkeop-
lysningen har gjort, at ”i de nordiske lande er 
samfund ene åbne og frie, og det i et sådant 
omfang, at man mange steder i verden betrag-
ter Norden som et forbillede”.
Det uddyber vi med foredrag af landsformand 
for Foreningen Norden Lars Barfod, lektor 
Kirsten Thisted, lektor Rasmus Glenthøj med 

flere. En kulturuge om nordisk litteratur, kunst, 
musik og film samt nordisk mad. Koncertaften 
med grønlandske INUANIMA. Heldagsudflugt 
til Slesvig, Dannevirke og Hedeby.

I samarbejde med Foreningen Norden.

Kursusværter
Anette Jensen
Cand.theol., sognepræst og tidligere leder af 
Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/
Sydslesvig.

Aage Augustinus
Cand.mag. i historie og religion, tidl. højskole-
forstander.

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

1.
oktober

Bæ
redygtige farver

Bæredygtige farver. 
Kursus i plantefarvning. 
En del af Værkstedsugen 2022

20.–26. november

På dette kursus kommer du til at arbejde med 
plantefarvning ud fra en håndværksmæssig 
tilgang.

Vi kommer hele farvecirklen rundt og farver 
med farveemner med høj lysægtehed – og med 
bæredygtige metoder.
Vi laver en miljøvenlig indigokype med kalk 
og overmodne bananer, og i den farver vi en 
række forskellige nuancer af blå. Desuden laver 
vi overfarvninger for at få smukke nuancer af 
grønt og violet. Med denne indigokype har du 
mulighed for at få afmystificeret indigofarvning.
Du kommer også til at lave din egne lille 
indigokype i et syltetøjsglas, og du får udforsket 
de spændende muligheder for farvning i den.
Der farves først og fremmest prøver på uldgarn 
og på silkestof. Undervejs vil vi kigge på 
relevant farvekemi og på plantefarvningens 
historie, men også på særlige 
anvendelsesmuligheder for plantefarvet 
materiale. På sidste del af kurset vil vi farve blåt 
med indigo.

Kursusvært
Anne Marie Nielsen
Uddannet tekstillærer og cand.pæd. i materiel 
kultur. Desuden har hun certificeret uddannelse 
i craft-psykologi. Anne Marie har undervist 
på bl.a. Fosen Folkehøgskole i Norge og i 
 Tanzania. Hun holder kurser og workshops 
i blandt andet plantefarvning, spinding og 
strikning. 

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

20.
nov.
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Sofia H
agström

 M
øller

Skaftevæ
v

Skaftevæv

Skaftevæv. 
Struktur og leg på væven. 
En del af Værkstedsugen 2022

20.–26. november

Spekulerende væv på skaftevæv er et værksteds-
kursus, hvor alle kan være med, uanset niveau.

Kurset tager afsæt i den amerikanske professor 
Marianne Fairbanks’ koncept fra WeavingLab. 
Konceptet indeholder forskellige måder at 
gribe vævning an på med begreber som medi-
tation, rytme, mønster, matematik og tid.
Vi inddrager det lille væveredskab HelloLoom, 
hvorpå man kan afprøve et materiale, en struk-
tur eller en farvesammensætning. Redskabet er 
så lille, at det nemt kan tages med alle vegne og 
fungere som en slags vævernes skitsebog.
Du sætter din egen skaftevæv op og arbejder 
ved den samme væv hele ugen. Væven bliver 
sat op i cottolin (bomuld/hør) i trenden, hvor-
efter man arbejder med forskellige materialer 
såsom uld, bomuld og hør. Der lægges op til at 
lave prøvemateriale til håndklæder, karklude, 
tørklæder og puder, alt efter hvilket materiale 
der kommes på trenden.
For dem der er helt nye i vævning, arbejder vi 
ud fra væveopskrifter, der er lette at gå til, og 
for de mere erfarne vævere, bliver der lagt op 
til lidt større udfordringer i undersøgelsen af 
opbinding og mønster.

Underviser
Sofia Hagström Møller
Uddannet væver fra Københavns Design-
skole. Sofia har siden 2018 samarbejdet 
med  Marianne Fairbanks for at gennemføre 
 WeavingLab på Copenhagen Contemporary  
i København.

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

20.
nov.
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M
ette D

anielsen

Sting og strukturer

Sting og strukturer

Sting og strukturer.  
Frit broderi med masser af 
 personlighed.  
En del af Værkstedsugen 2022

20.–26. november

Glæd dig til en inspirerende uge, hvor vi skal 
arbejde med klassiske broderiteknikker i 
mangfoldig og moderne anvendelse.

Der bliver mulighed for at arbejde med 
fotooverførsel til stof, folieeffekter, tryk ud fra 
helt enkle principper, og der bliver masser af 
tid til at lege med sting, bogstaver og dit eget 
udtryk.
Vi skal arbejde med tryk uden brug af kemi og 
skadelige stoffer. Du kan arbejde videre med 
alle teknikkerne på egen hånd efter kurset.
Ugen igennem starter vi på nye projekter 
og teknikker, og vi gennemgår sammen 
mulighederne i små, overkommelige projekter. 
Der er løbende individuel vejledning og 
idéudvikling på programmet, så du med dit 
eget personlige udtryk kan sammensætte de 
forskellige teknikker og metoder.

Underviser
Mette Danielsen
Uddannet håndarbejdslærer fra Skals Hånd-
arbejdsseminarium i 2002 med vævning og 
broderi som linjefag. Efter en årrække som 
efterskolelærer, startede hun i 2006 Ønskefe 
Broderi, som leverer alt inden for broderi, og 
afholder kurser, der gør det muligt at komme til 
orde med nål og tråd uanset forudsætning og 
alder.

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

20.
nov.
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Lene Randorff

Strik så det passer

Strik så det passer

Strik så det passer. 
Teknikker og konstruktioner.  
En del af Værkstedsugen 2022

20.–26. november

Kom med ind i Lene Randorffs designværksted 
og få tips og idéer til at konstruere en trøje der 
passer netop til dig.

Konstruktion i strik er en udfordring, men ikke en 
umulighed, hvis du kender en række teknikker. 
For at kunne lære at konstruere i strik, kræver det 
en grundviden om emner som garnberegning, 
strikkefasthed, måltagning,  fashioneringer, 
vendestrik og kropstyper. Disse emner skal 
vi arbejde med, så du til sidst kan stå med en 
strikkeopskrift til en trøje, der passer dig.
Du får brug for dine færdigheder med en 
lommeregner, når vi skal regne det hele ud. 
Samtidig skal vi tænke på garnvalg, type af 
trøje, ærmefaconer, mønstre og farver samt 
diverse effekter.
Der bliver også mulighed for at afprøve diverse 
strikketeknikker for at give dit strik flotte 
detaljer.

Underviser
Lene Randorff
Uddannet håndarbejdslærer. Lene har 
mere end 20 års undervisningserfaring 
og har gennemført forløb inden for 
mønsterkonstruktion og beklædningssyning, 
rammetryk og design, vævning, strik, broderi 
og filtning. Lene startede i 2011 firmaet 
Lillestrik, der designer klassisk nordisk børne- 
og voksenstrik samt accessoires.

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

20.
nov.
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Ribe

Kunst, kultur og kristendom

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

20.–26. november

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.

Kirken er den ældste kulturinstitution vi har, og 
med sine ritualer repræsenterer den et åndehul 
af langsomhed og uforanderlighed, stilhed og 
genkendelighed, sinds ro og sjæls dybde. Midt 
i en tid, hvor den mest sikre konstant hedder 
forandring, og hvor globalisering og pande-
mier, indvandring og klimaproblemer gør, 
at meget lidt føles stabilt, står kirken som en 
klippe fast pæl ned gennem vores kultur, med 
en historie vi som samfund og i vores selvforstå-
else kan læne os op ad.
Når man spørger til et andet menneskes tro, 
 åbner man ikke alene dets tanker om livet, dø-
den, kirken og Gud, man åbner hele dets sjæ-
leliv. Man kommer derind, hvor det handler om 
at finde og skabe mening med livet. Derfor har 
troen altid sat sig aftryk i litteratur og filosofi, 
musik og sang, kunst og arkitektur, videnskab 
og historie.
På kurset afdækker vi nogle af troens aftryk i 
det åndsliv, der gennem århundreder har været 

med til at forme vores måde at forstå os selv og 
vores samfund på.
Kloge, indsigtsfulde foredragsholdere afdæk-
ker emnet med vinkler fra teologi, litteratur, 
historie, musik og sang. Heldagsudflugt til 
domkirkerne i Ribe og Haderslev. 

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

Pia Dahl
Blokfløjtenist, organist, dirigent. 

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

20.
nov.
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Så syng da, Danmark – og syng dig glad

Så syng da, Danmark – og 
syng dig glad. Mød Højskole-
sangbogens sange og historier, 
forfattere og komponister

27. november – 3. 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.

I november 2020 udkom 19. udgave af Højskole-
sangbogen. På et år solgte den 200.000 eksem-
plarer og satte hermed en tyk streg under, at den 
er Danmarks mest solgte bog.
Hvorfor er Højskolesangbogen så populær, og 
hvorfor er fællessang i høj kurs? Fordi sange 
giver en musikalsk og poetisk kommentarer til 
vores fælles liv. Sange udtrykker det, vi ikke har 
ord for.
Du vil i løbet af ugen møde kendere og fortolke-
re af den danske sang. Den nye højskolesang-
bog udkom med 151 nye sange, og blandt dem 
sange af en ny og ung generation af sangskri-
vere og komponister. Vi sætter fokus på de nye 
sange – nye fædrelandssange, miljøsange og 
kærlighedssange og sange om afmagt, tvivl, tro 
og håb – men vi griber også fat om traditionen. 
Nogle sange har været med, siden den første 
højskolesangbog udkom i 1894. Hvad gør dem 
så slidstærke?

Vi fortæller historierne om sangene, deres 
 forfattere og komponister.  

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

Jesper Moesbøl
Cand.mag. i samfundsfag og musik; redaktør  
af Sanghåndbogen med omtale af samtlige  
601 sange i Højskolesangbogen.

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.

27.
nov.
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Nytår i Rødding

Nytår i Rødding.
Årsskifte i højskolerammer

28. december 2022 – 3. januar 
2023

Inspiration og gåpåmod til året, der kommer.

Velkommen til et spændende og festligt 
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.
Glæd dig til at høre fortæller Niels Ole 
 Frederiksen berette om udbryderkongen 
 Lorentzen, hvis motto var ”hvor der er en 
vilje, er der også en vej”. Forfatter Erik Lindsø 
kommer med et sangforedrag om Kim Larsen. 
 Ruslandsanalytiker Niels Bjørn Wied fortæller 
om Putins Rusland, russisk mentalitet samt 
russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. The 
Middle East Peace Ensemble giver en festlig 
nytårs koncert med toner fra Mellemøsten i en 
blanding af jødisk og arabisk inspireret musik. 
Desuden kan du se frem til udflugten til Ribe, 
hvor vi både går en tur i  middelalderbykernen 
og besøger Ribe Kunstmuseum med dets 
enestående samling af dansk guldalderkunst. 
Velkomstforedraget holdes af tidligere 
højskole forstander Aage Augustinus, der 

fortæller om, hvordan det kan være, at de 
nordiske lande havde en så relativ fredelig 
overgang fra enevælde til folkestyre 
sammenlignet med så mange andre stater.

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

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

Pris 
5.650 kr. på dobbeltværelse uden bad  
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
6.150 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, selvforsyning, 
litteratur, design, politik og meget andet. 
Højskolens alsidige fagudbud gør, at du har 
mulighed for at gå både i dybden og i bred-
den med det, der interesserer dig.

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

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, 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 så̊ kommer du med på en fantastisk studie-
tur til Bilbao i Nordspanien.

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 Journali-
stik & Mellemøsten både lære de  journalistiske 
grundprincipper og – ikke mindst – dykke ned 
i emnerne integration, islam og Mellemøsten. 
Studieturen går til Israel/Palæstina.

I Tekstil & Håndværk bliver du  præsenteret 
for forskellige arbejdsmetoder inden for 
vævning, filt, broderi, tekstiltryk, farvning og 
beklædnings syning. Vi styrker dine kreative 
evner, og du vil opdage en håndværksmæssig 
glæde, når du tænker, filosoferer og arbejder 
med hænderne. Studieturen går til Baltikum.

Lav mere selv. Det er kernen i faget 
 Selvforsyning & Jordbrug. Hvorfor? Fordi  
det giver mening! Og fordi det både er fascine- 
rende og tilfredsstillende at følge en grøntsag 
fra frø til tallerken. Vi beskæftiger os bl.a. med 
håndværk, mejeri, røgeri, fermentering, bryg 
og ikke mindst naturens spisekammer. Studie-
turen går til Nordnorge.

LITTERATUR – MUSIK – DESIGN – POLITIK – 
JOURNALISTIK – TEKSTIL – SELVFORSYNING
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POLITISK perspektiv & USA
studietur til Sydstaterne

JOURNALISTIK & Mellemøsten
studietur til Israel/Palæstina

DESIGN & Innovation
studietur til Bilbao i Nordspanien

MUSIK & Performance
studietur til Brasilien

LITTERATUR & Horisont
studietur til Istanbul i Tyrkiet

TEKSTIL & Håndværk
studietur til Baltikum

SELVFORSYNING & Jordbrug
studietur til Nordnorge

Læs mere 
 om vores lange 

kurser på
www.rhskole.dk

13-24 uger

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

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 sim-
pelthen 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



Februar

Lys i mørket 26.2.–4.3.

Marts

Humor og livsmod 12.–18.3.

April

Med saft og kraft 23.–29.4.

Juni

Tro, håb og kærlighed 26.6.– 2.7.

De dybeste rødder 26.6.– 2.7.

Juli

Livsglædens nødvendighed 3.– 9.7.

Naturvandringer. Vadehavet og marsken 3.– 9.7.

Kreativ sommerhøjskole 2022:   

-  Marmorering og bogbinding. 3.– 9.7.

-  Billedvævning.  3.– 9.7.

-  Mønstre på skaftevæv.  3.– 9.7.

-  Frit maskinbroderi.  3.– 9.7.

Familiekursus (børn fra 6 år).  17.–23.7.

Familiekursus 2022 (børn fra 6 år). 24.–30.7.

August

Det, vi lever for 31.7.–6.8.

På cykel langs Kongeåen 31.7.–6.8.

Naturvandringer, filosofi og god mad 31.7.–6.8.

Rødding Revival 6.–12.8.

September

Nybrud i Tyskland, Europa og grænselandet 3.–9.9.

Oktober

Nordisk kulturuge 1.–7.10.

November

Værkstedsugen 2022:

-  Bæredygtige farver.  20.–26.11.

-  Skaftevæv.  20.–26.11.

-  Sting og strukturer.  20.–26.11.

-  Strik så det passer.  20.–26.11.

Kunst, kultur og kristendom 20.–26.11.

Så syng da, Danmark – og syng dig glad 27.11.–3.12.

December

Nytår i Rødding 28.12.22–3.1.23
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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 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 
fo

rb
eh

ol
d 

fo
r æ

nd
rin

ge
r.



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 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, 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 Røddingcentret – 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 med en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. er blevet 
renoveret og ombygget til inspirerende undervisningslokaler. Foruden de korte 
kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, journalistik, selvforsyning, 
litteratur, design, tekstil og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, 
livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted, band og grafisk design.

Danmarks første folkehøjskole


