
Magiske naturbilleder.
– en del af Kreativ sommerhøjskole 2022

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

3.– 9. juli 2022

Frit maskinbroderi



På dette kursus får du 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 som bomuldsstof, tyl og 
kilometervis af sytråd. Er du til håndbroderi kan det uden problemer tilføres.

Du lærer, hvordan man opbygger et billede lag på lag, og du får hjælp til at lave dine egne billeder 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 inspiration til nye muligheder, 
materialer osv., som i et samspil med stof, tråd og maskine kan føre til noget helt nyt.  

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

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

Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Tilmelding 
Pris: 5.250 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse). 5.750 kr. på 
dobbeltværelse med bad. Tilmelding via vores hjemmeside: www.rhskole.dk (under KORTE KURSER).

Materialeudgifter
Der vil inden kurset blive fremsendt en materialeliste. Det vil kun i begrænset omfang være muligt  
at købe nogle materialer på kurset. Egen symaskine medbringes.

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

Medvirkende
• Anja Rykind-Eriksen, højskoleforstander, væver og mag.art. i kunsthistorie.

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

• Pia Dahl, foredragsholder, blokfløjtenist, organist, dirigent. Se mere på www.plus50.nu.

• Josephine Nielsen-Bergqvist, museumsinspektør ved Ribe Kunstmuseum, cand.mag.

• Mette Geil, cand.theol., frimenighedspræst i Rødding Frimenighed.

• Erik Lindsø, højskolelærer, forfatter og foredragsholder.

Kursusbeskrivelse
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Kursusprogram

3.
juli

Søndag den 3. juli
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 19.30-21.00: Introduktion til ugens forløb i 
værkstedet v/ Alice Frost.

4.
juli

Mandag den 4. juli
Kl. 9.00-9.30: ”Fra kultur til arkitektur”.  
Skolevandring i morgenstunden  
v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 9.40-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted. 
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: ”Man kan ikke blive sur på den, 
man synger sammen med”. På glædesrejse i 
Højskolesangbogen med Pia Dahl.
Den 12. november 2020 udkom 19. udgave af 
Højskolesangbogen. I løbet af det første år solgte 
den 200.000 eksemplarer og røg ind som den 
mest solgte bog i 2021. Der er 151 nye sange 
med, bl.a. sange af ganske unge forfattere og 
komponister. Nogle af de nye er også gammel-
kendte sange, der ikke har været med før. Pia 
Dahl præsenterer en række af sangene. Og vi 
synger, så taget letter.

5.
juli

Tirsdag den 5. juli
Kl. 9.00-9.30: ”Se, nu stiger solen”  
v/ Mette Geil.
Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor 
vi ser kirken og kirkens præst, Mette Geil, fortæl-
ler den gribende historie om præsteparret, der 
mistede to sønner under Første Verdenskrig. 
Kl. 9.40-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: ”Marskens maler. Om Emil 
Nolde” v/ Josephine Nielsen-Bergqvist.
Nolde er født i det sælsomme, flade marskland 
med brusende storme og et uhyre himmelhvælv. 
Hans kunstneriske udtryk er mange. Han er kendt 
for sine blomsterbilleder, men også for sine stærkt 
religiøse billeder. Forskellige rejser, blandt andet 
til Ny Guinea, kan spores i hans kunst. Emil Nolde 
er en af de fremmeste ekspressionister, og han var 
en kort periode medlem af kunstnersammenslut-
ningen Die Brücke. En stor udstilling i Berlin 2019 
gjorde op med det entydige billede af Emil Nolde, 
som den forfulgte kunster, der af nazi-regimet fik 
maleforbud. Hvordan blev Emil Nolde forført af 
det nazistiske regime? Hvilke forbindelser havde 
han, og hvordan gav det sig udtryk? Hvordan skal 
vi i dag med denne nye viden forholde os til hans 
kunst? 
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Kl. 21.00: Fernisering for alle kursister.
Derefter ostebord og festhygge m.m.

9.
juli

Lørdag den 9. juli
Kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit.” Morgensang 
v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afsked og afrejse.

Alle dage er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12,
aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kreativ sommerhøjskole 2022 på Rødding 
Højskole har aktiviteter på fire værksteder:
1)  Billedvævning – et værkstedskursus. At tegne 

og male med tråden.
2)  Mønster på skaftevæv. Gamle og nye teknikker.
3)  Papirmarmorering – et værkstedskursus   

Ebru- og suminagashi-marmoreringsteknikker. 
4)  Frit maskinbroderi – et værkstedskursus.  

Magiske naturbilleder.

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

Kreativ sommerhøjskole 2022 forløber 
 sideløbende med to andre kurser:
• Livsglædens nødvendighed. Livsfilosofisk uge 

om den muntre alvor og det gode liv.
• Naturvandringer. Vadehavets vidunder og 

marskens mystik.

Kursusprogram

6.
juli

Onsdag den 6. juli
Kl. 9.00-9.30: ”Morgenstund har guld i mund. 
Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 9.40-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 13.00-17.30: Vi tager bussen ud i det syd-
jyske med kaffe, gåtur og kulturelt indslag. 
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted med vejledning.

7.
juli

Torsdag den 7. juli
Kl. 9.00-9.30: ”Denne morgens mulighed”.  
Morgensang v/ Pia Dahl.
Kl. 9.40-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted med vejledning.

8.
juli

Fredag den 8. juli
Kl. 9.00-9.30: ”Tit er jeg glad…” Morgensang 
v/ Erik Lindsø.
Kl. 9.40-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Udstillingsæstetik  
v/ Alice Frost.   
Kl. 19.00: Afslutningsmiddag.


