LEG, LATTER
OG LIVSGLÆDE

– For børn og voksne

Uge 29

13. – 19. juli 2020

– udviklet i samarbejde med

Danmarks mest rummelige højskole

LEG, LATTER
OG LIVSGLÆDE

– For børn og voksne

Ugens fællesnævner og overskrift er leg, latter og livsglæde. Et kursus med plads til alle, der
vil lege, glæde sig, nyde sommeren, dyrke fællesskabet og lade sig inspirere af mødet med
andre mennesker i Egmont Højskolens omgivelser, hvor der er få meter til strand, hav, skov
og sportshal.
Formiddagene byder på fag, hvor børn og voksne arbejder sammen i forskellige valgfag, som
dette år er: Robot/film værkstedet, Eksperimentariet 2. Kreativ værksted, Fantastisk familiemad, Adventure.
Eftermiddagene er sammensat således, at man kan vælger mellem følgende fag: Qi gong,
Sejlads, Kajak, Smykkefag, Maleri, Idræt og havsvømning , Mad for alle, Psykologi, Syng med,
Dokumentarfilm til debat.
Fredagen giver mulighed for at fordybe sig i eftermiddagsfagene, da disse fylder hele dagens program.
Aftenarrangementer: Klatrevæg, Fællessang omkring højskolesangbogen, Bålaften, En aften
med Jan Svarrer og Mek Pek for både børn og voksne. Efter endt arrangement serveres natmad.
Derudover er der hver morgen morgensamling med fællessang og morgenyoga.
Ugen rundes af med en afslutningsfest, hvor livebandet »Playlisten« kommer og spiller op
til dans.
Desværre er svømmehallen lukket denne sommer pga. ombygning.

BØRNEGRUPPEN
Udnyttelse af ressourcer

I dette års sommerkursus vil vi undersøge,
hvordan vi bedst muligt udnytter de ressourcer, vi har til rådighed.
Ressourcer er det, der får vores verden til at
løbe rundt. Derfor giver det mening at se på,
hvordan vi udnytter de ressourcer, vi har, og
hvordan vi gør det på en god måde. På dette års sommerkursus tager vi utrolige ting op
af skraldespanden og kigger på det en ekstra
gang for at se, om vi ikke godt kunne bruge

det til et eller andet. Tænk hvis vi fandt noget
nyt guld, noget helt genialt – ingen ved det
men lad os finde ud af det sammen!
Vi glæder os meget til at være kreative, have det sjovt og i fællesskab finde den bedste måde at bruge de ting, vi ellers ville have smidt ud.
De bedste hilsener
Malthe og Laura

FORMIDDAGSFAG
Familie-eksperimentariet v2.0

Hvis I synes det er spændende og sjovt at undersøge, eksperimentere, konstruere, lege og
dyste – og frem for alt at gøre det sammen,
så er det her holdet for jer.
På dette fag skal vi i løbet af ugen blandt andet se, hvem der kan skyde længst, flyve højest og en hel masse andet. Der skal dystes
og leges med mange forskellige materialer
og muligheder.

Adventure

Adventure ifølge ordbogen: En spændende,
usædvanlig og undertiden farlig oplevelse.
Men Adventure står i vores verden for mange ting. Lysten til at opleve, prøve nye ting,
grænsevandre, forstå og bruge naturen og
derigennem udnytte den som den store legeplads, den er. Alt dette i et fællesskab med
hinanden og Moder Natur. Alt udført med tilstrækkelig viden og færdigheder, der minimerer diverse risici.

v/ Jacob Henriksen

Årets version af faget vil være præget af flere
mindre projekter og forsøg, men der er stadig
tale om et udpræget praktisk fag, hvor man
er sammen om tingene og hvor alle kan være
med. Undervisningen lægger op til samarbejde, kreative løsninger og afprøvning af gode
såvel som mindre gode idéer, alt imens I arbejder hen mod det design og det produkt,
der skal sikre jer sejren ved dagens dyst.

v/ Lasse Nielsen

Vi skal være udenfor så meget som vejret tillader det. Træklatre, fridykke, bygge ting, lave bål og mad over det, orientere osv. Det er
blandt andet de elementer I kan blive udsat
for. Det absolut vigtigste er dog at vi har alle med - store som små. Alle udfordringer og
opgaver vi gennemfører i ugens løb vil blive
løst sammen og på den måde bliver alle en
del af det fællesskab, vi kalder Adventure!

De kreative

På dette hold er vi KREATIVE, der er mulighed
for: Tegning (ansigter, dyr, perspektiv, animations opbygning), Maleri (overhead forstørrel-

Sci-Fi Filmværkstedet

På filmværkstedet i år skal vi producere vores
egen science fiction film. Vi har robotter, droner og en 3D printer til rådighed. Disse skal
indgå den sci-fi film, vi selv skriver, filmer og
klipper sammen.
Vi skal altså lave en storfilm i familie med
Wall-E, Terminator og Star Wars og løse al-

Fantastisk familiemad!

I år skal hele familien med i køkkenet. Vi skal
have vækket vores nysgerrighed og madglæde, så vi får mod på at eksperimentere i køkkenet og smage ting, vi måske ikke ellers ville
have smagt. Det handler om at skabe madoplevelser, der giver gode madvaner på sigt. Vi
skal lave nye aftensmadsfavoritter, øve os i at

v/ Lene Nygaard

se, abstrakt tryk, m.m.), Collage (klip, klister,
tryk, silkepapir), Ler (alt det du kan forme –
brændes ikke), Perler og andet vi har lyst til.

v/ Jonatan Notlev og Stevie Kørvell

le de forskellige opgaver, der er i forbindelse
med en filmproduktion både foran og bagved kameraet.
Så har du en Steven Spielberg eller Will Smith
i maven, så er det på Sci-Fi Filmværkstedet,
drømme bliver til virkelighed.

v/ Maria Schønau

smage på nye ting og i det hele taget dykke
ned i det væld af dejlige oplevelser maden kan
byde på. Monstro vi ikke også får plads til lidt
lækre kager og søde desserter undervejs;-)
Vi skal have børnene tilbage i køkkenet, så jeg
håber vi ses i uge 29!

EFTERMIDDAGSFAG
Kajak

Kajak – Nøglen til autentiske naturoplevelser. Det seneste årti er interessen for kajak
eksploderet. Det skyldes friheden man får
ved at styre sin egen kurs mod de små lommer af vild natur, vi har i Danmark. Samtidig
er det en fantastisk måde at motionere på.
På faget vil du blive introduceret til kajakken
og gennem leg, roning og tekniske øvelser få
færdigheder svarende til en IPP1 kajakroer.

Idræt og havvand

Vi skal på opdagelse i idrættens mangfoldighed og kigge nærmere på alle de forskellige
dele og elementer, som idrætten kan tilbyde. Vi skal have en uge med høj puls og sved
på panden. Vi skal spille, lege, grine, svede og
konkurrere hele ugen!
Kodeordene er højt humør, høj intensitet og
masser af udfordringer.
Vi skal både være inde i vores hal og lege
med alt vores udstyr. I vil blive præsenteret
for række alternative idrætter og de bedste
af de knap så alternative – der er ikke noget,
der er meget sjovere end en omgang kørestolsrugby i vores manuelle kørestole.

v/ Lasse Nielsen og Thomas Friis Jørgensen

Du skal have nogenlunde førlighed i arme og
kunne vippe med hoften for at sidde i en havkajak. De fleste kan dog uanset førlighed sidde på en sit-on-top kajak, hvilke vi har masser af.
En udendørs uge med sol, saltvand og glæden ved havet er i vente.
Ugen bliver uforglemmelig uanset, men med
kajak på skemaet bliver den også eventyrlig.

v/ Sune Moos

Vi skal på på havet, hvor I bliver udfordret
både i og under vand, fx i kajakker eller på
vores stand up paddle boards og måske lidt
havsvømning.
Så skal vi selvfølgelig også bruge vores dejlige udearealer så medbring masser af godt
humør og tøj til det hele!
Håber at se jer til en forrygende uge i idrættens tegn!

Fra Selvkritik til Selvværd

Dette kursus retter sig mod dig, der interesserer dig for, hvordan den menneskelige psyke fungerer generelt men også er nysgerrig
på at få en større bevidsthed om dine egne
indre processer.
Vi vil starte med at forholde os til de udfordringer, nutidens menneske stilles overfor i
et samfund, hvor konkurrence, effektivitet
og præstation har en fremtrædende plads.
Vi vil dykke ned i hjernens evolutionære udvikling og blive klogere på, hvorfor vi mennesker tænker, føler og handler som vi gør, når
vi stilles overfor den moderne verdens krav.
Efterfølgende vil vi sætte fokus på en af
menneskets vigtigste og mest karakteristi-

Danske dokumentarfilm til debat

På eftermiddagsfagsfaget »Danske Dokumentarfilm til Debat« skal vi se, tale om og blive
klogere på udvalgte danske dokumentarfilm.
Dansk dokumentarisme er de seneste år blevet hyldet for at producere film efter film i
verdensklasse.
Udspringer den øgede interesse af at formatet i sin lange kunstneriske form præsenterer en modpol til den tendens, vi har på sociale medier til kun at læse overskrifter? Eller vokser interessen i takt med at teknologi

Maleri

Har du lyst til at male? Har du malet før? Eller er det noget helt nyt, du har lyst til at prøve? Uanset hvor du er, kan du være med til
at prøve kræfter med maleriets mange muligheder! I maleri arbejdes der i løbet af ugen
med forskellige redskaber som pensler, svampe, malerruller og kunsten i at flette det sammen på lærred/papir.

v/ Janne Droob

ske egenskaber, nemlig medfølelse. Evnen til
medfølelse med andre og med os selv er afgørende for vores selvopfattelse, trivsel og
evne til at klare livets vanskeligheder. Vi vil
undersøge, hvordan du opfatter og behandler dig selv. Hvordan du kan se på selvkritiske tanker med andre øjne og lede tankerne
i en retning, der gavner dig. Hvordan du kan
forstå og håndtere angst og vrede og træne
din evne til medfølelse, accept og nærvær.
Undervisningen vil være en blanding af teoretiske oplæg, dialog i gruppen og praktiske
øvelser, herunder refleksions-, visualiserings-,
og mindfulness-øvelser.

v/ Charles Hansen og Ingeborg Mate Holm

og funding bliver mere og mere tilgængelige
for almindelige menneske?
Uanset hvad svarene er, giver dokumentarfilmen os mulighed for at komme ned i tempo. Vi får lov at kigge ind i miljøer, emner og
fortællinger, som normalt ikke er tilgængelige for os. og dokumentarfilmens længde og
fokus giver en dybere indsigt i emnet.
Så har du lyst til at se nogle spændende dokumentarfilm og tale om både emnerne og
genren, så ses vi på »Danske Dokumentarfilm til Debat«.

v/ Lene Rosenberg

Lærredet og farverne danner rammen, og vi
udforsker, hvad farverne kan udtrykke af forskellige stemninger.
Vi kommer omkring maleri, monoprint, tryk
med tapet, stencils m.m.
Der er både bundne og frie opgaver, hvor du
kan finde dit eget udtryk. Lærreder kan købes billigt på kurset. Velkommen til maleri.

At sejle er at lære at styre og trimme sejl, at
kende vejret og vandet og at blive våd, solbrændt og lykkelig.
På sejladsholdet sejler vi i de mindre både
som Mini 12´er, Twin og Sonar. Bådene er alle
velegnede til handicapsejlads. Efter et grundlæggende kursus om færdselsregler på vandet skal vi sejle med og mod hinanden.

af dagene bliver en rigtig smagedag, hvor vi
sammen skal udforske vores smagsløg med
diverse smagseksperimenter. Vi vil undersøge de 5 grundsmage og blive klogere på
sansernes indflydelse på maden. Der vil være
masser af tips til den flotte anretning, og du
vil komme hjem med en god samling opskrifter og ny inspiration.
Alle kan være med! Det vigtigste er, at du har
lyst til at lave mad og eksperimentere.
Jeg glæder mig til at se jer i køkkenet!

Tilmelding til »Leg, latter og livsglæde«

Sejlads

v/ Laura Holst

v/ Pia Rauff

- for børn og voksne
13. - 19. juli 2020

I et kreativt miljø har du mulighed for at lave dit personlige smykke. Smykker er blevet
båret af mennesker i mange tusinde år og
er blevet brugt som symboler for at udtrykke status, holdninger eller for at understrege personlig stil. Med udgangspunkt i håndværk og med inspiration fra smykker skabt
gennem 6000 år er der i et kreativt værkstedsmiljø mulighed for at arbejde med guldsmedehåndværket. Uanset hvilket niveau du
er på, har du mulighed for at lave smykker i
sølv. Det kan være et vedhæng, en fingerring
eller øreringe. Her er mulighed for at bukke i
sølvtråd, lodde, save i sølvplade, smede, file
og polere. Tur til Den Gamle By i Aarhus for
at se samlingen af smykker. Materialer kan
købes på stedet.

Skriv tydeligt med BLOKBOGSTAVER - og KUN EEN voksen pr. blanket. Rekvirer gerne flere blanketter.

Personlige smykker i sølv

Navn .............. : __________________________________________________________________

Har du appetit på at fordybe dig i madens
univers?
Kom og leg med i køkkenet, hvor vi sammen
skal tilberede farverige retter og lave lækre
eftermiddagssnacks. Vi skal forbi det søde
køkken, det grønne køkken og køkkenet i det
fri. Udbuddet af friske urter, bær og sprøde
grøntsager er særligt stort midt på sommeren - og det skal fejres! Vi skal blandt andet
brygge vores egne lemonader, bage, samle råvarer i naturen og lave mad over bål. Én

Adresse .......... : __________________________________________________________________

Postnr. og by .. : __________________________________________________________________

Tlf.nr. .............. : ________________________ Email: __________________________________

Cpr.nr.: ........... : _________________________ Tilmeldingen er kun gyldig med cpr.nr.

Ønsker du at stå med navn, adresse og tlf.nr. på deltagerlisten, der bliver sendt til alle deltagere?
 Ja  Nej

Har du et handicap?  Nej  Ja - Hvilket: ___________________________________________

Bruger du:  Elstol  Manuel stol  Crosser  Rollator  Andet: ____________________

Hvis du har egen hjælper med, angiv:
 Kommunal hjælperordning - hjælperens navn: _______________________________________
 Ingen kommunal hjælperordning

Mad for alle!

v/ Pierre Baad

Grundelementerne bliver saltvand, solskin
og fart over feltet. Vi skal primært sejle på
bane og blive gode til at manøvrere bådene.
Har du lyst til at konkurrere, føle glæden ved
at være på vandet og lære at sejle, så er sejlads et fag for dig.

Qigong

Qigong er en helsebevarende motionsform,
der forener træning af krop og sind. Her integreres åndedræt, opmærksomhed og bevægelse.
Qigong er hjørnestenen i kinesisk medicin.
Det er en grundlæggende kilde til at bevare
vor sundhed og velvære samt genvinde vort
helbred, hvis det bliver dårligt.
I Kina fokuserer man ikke så meget på at opnå de ideelle kropsmål men sigter først og
fremmest mod at bevare sundhed, indre ro
og balance. Qigong påvirker et af vore mest
fundamentale aspekter – vores energi. Gen-

»Syng med«

Syng med i et kor, hvor stilen er en blanding
af sange fra den blå højskolesangbog, popsange, gospel og soul. Vi vil både synge på
dansk og engelsk, og du kan være med, uanset om du vil have udfordringer, eller om du
er nybegynder.
På dette fag har du chancen for at være en del
af den store lyd, som vi skaber i fællesskab og
få erfaring med flerstemmig sang.
Her har musikken ikke noget at gøre med,
hvem der synger bedst, det handler derimod

v/ Solvejg Østergaard

nem qigong træner og kultiverer vi en usynlig, naturlig livskraft, der findes omkring og i
os. Qigong er et godt redskab, der ved regelmæssig praksis kan forbedre livskvaliteten.
Ugen vil byde på grundlæggende qigong
øvelser, der kan laves siddende og stående.
Vi tager udgangspunkt i, hvor vi er, og hvilke
behov den enkelte har.
Der vil i sammenhæng med øvelserne indgå
lidt teori, som underbygger de enkelte bevægelser. På den måde opnås en større forståelse for øvelserne og kroppen som helhed.

v/ Iben Bøgh Lautrop

om udtryk, indlevelse, energi, glæde og smerte – med andre ord alt det musikken kan.
Vi øver alle dagene på højskolen med undtagelse af fredag, hvor vi pakker madpakker og
vandrer ud til en lokal kirke, hvor vi synger og
får mulighed for at udnytte den gode akustik,
som kirkerummet giver.
Så kom og syng med!!

ØVRIGE AKTIVITETER
Mandag aften: Intro

Vi mødes i spisesalen, hvor ugens program bliver gennemgået, og der bliver tid til at hilse
på hinanden. Forældre og børn mødes og hilser på børnepasserne og aftaler nærmere omkring aflevering og hentning.

Tirsdag aften: Højskolesangbogen

En sangaften, hvor alle kan være med til at synge nogle af de mange sange fra højskolesangbogen, som binder os sammen og minder os om det fællesskab, vi alle er en del af.

Onsdag aften: Klatring i hallen

Vi åbner den orange klatrevæg i hallen, og med den rette sikring er der mulighed for at klatre til tops og tage en selfie til de sociale medier.

Torsdag aften: Jan Svarrer og Mek Pek

Der er fuld fart på, det er svedigt, og det er morsomt!
Faktisk ind imellem hylende morsomt! Mek Pek er
forrygende på vokal mens han kravler rundt på sin
gulvbas. Komikeren Jan Svarrer udlever sin guitarheltedrøm komplet med Elvismoves og benspjæt –
hvilket som regel går galt. Sangene er fra dengang
rock’n’roll blev født, plus humoristiske blues’er og
andre sjove sange. Og mon ikke der også bliver
plads til en kvik rundtur med Åh Abe og de andre.

Fredag aften: Bålaften ved stranden

Vi satser på godt vejr og mødes ved bålet, når solens sidste stråler forsvinder. Traditionen tro
tager vi sanghæfter og guitar med til bålkaffen og laver fællessang under stjernerne.

Lørdag aften: Fest

Afslutningsmiddag med efterfølgende fest, hvor bandet »Playlisten« spiller op til dans.

Hver morgen: Morgensamling
med fællessang for alle.

Hver morgen: Morgenyoga med Sarah Jantzen Zastrozny Holm
Yoga med fokus på grundstillinger
og milde flow-bevægelser samt vejrtrækning. Afslutning med meditation
og afspænding.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Ankomst

Mandag den 13. juli mellem kl. 15:00 og
17:00.

Afrejse

Søndag den 19. juli kl. 12:00.
Værelser forlades senest kl. 10:00.

Kursuspris

Voksne over 17½ år
3.950 kr.
Barn 3-17½ år
1.650 kr.
Tillæg for enkeltværelse
300 kr.
Ved afbud pga. sygdom får du alle penge retur, hvis du fremsender lægeerklæring.

Tilskud

Egmont Højskolen administrerer på vegne
af Vanførefonden, Bevica Fonden og Bevica
Legater puljen »Den gode oplevelse i et fællesskab med andre«.
Puljen har til formål at give mennesker, der
er udfordret af deres handicap og økonomi,
mulighed for gode oplevelser i et fællesskab
med andre. Den bærende tanke er, at alle bliver stærkere og får mere overskud og glæde gennem sociale fællesskaber.
Kursister, som ønsker et ugeophold om sommeren, vil have mulighed for at ansøge om
udgiften til eget kursus og udgiften til ledsagers ophold.
Find vejledning og ansøgningsskema på
vores hjemmeside www.egmont-hs.dk
under Priser/Økonomi: »Søg tilskud«.

Tilskud fra DHF

Hvis du er medlem af DHF og har hjælper‑,
ledsage- eller aflastningsordning, giver DHF
tilskud til hjælperens pris, således at prisen
bliver 1.550 kr.
Kontakt: Ulla Trøjmer
 30 48 12 01

u.trojmer@gmail.com

Tilmelding og betaling

Vi skal have modtaget din tilmelding senest
mandag d. 11. maj – enten på vedlagte tilmeldingsblanket eller via vores hjemmeside
www.egmont-hs.dk (se under korte kurser).
Herefter fremsendes faktura på deltagerbetaling + evt. tillæg for enkeltværelse, elseng
og loftlift. Hele beløbet betales på én gang
senest d. 1. juni.
Læs nærmere om vilkår og betingelser på
vores hjemmeside www.egmont-hs.dk
under Korte kurser.

Hjælpere/hjemmehjælp

På Egmont Højskolen findes en lille hjemmehjælpsafdeling, som kan give en hånd med,
når du fx skal hente mad ved buffeten, have
pakket ud, have gjort rent i begrænset omfang, knappet skjorte, bundet sko osv.
Hvis du skal have mere omfattende personlig pleje eller støtte til fx bad, toilet og påklædning i mere end 10 min. morgen og aften, skal du medbringe den hjælp, som du
får hjemme. Det vil sige, at din hjemkommune skal overflytte din hjemmehjælp (som du
har fået bevilget efter Servicelovens §83, §85
eller §95) til Egmont Højskolen, så vi har midlerne til at ansætte ekstra hjælpere. Hvis du
har hjælperordning efter §96, skal du medbringe egne hjælpere.
VIGTIGT – VIGTIGT – VIGTIGT
Hvis du ikke medbringer timer til hjemmehjælp, og hvis du ikke har oplyst skolen om
dit behov for hjælp, vil der ikke blive stillet
hjælp til rådighed.
Det er således dit ansvar at sørge for, at
bevillingen er på plads, og at skolen er vidende om dit behov for praktisk hjælp,
inden kurset starter.
Husk at afkrydse på tilmeldingsblanketten, at du ønsker et skema omkring hjælpe
behov tilsendt.

Skemaet skal være Egmont Højskolen i
hænde senest den 15. maj 2020. Dette er
vigtigt, da vi ellers ikke har mulighed for at
skaffe hjælpere.

Værelser

Skolens værelser er af meget forskellig standard. Det skyldes, at værelserne er bygget i
løbet af en årrække, og at krav og behov har
ændret sig. Vi håber, at I vil have forståelse
for, at værelsesfordelingen sker efter kriterierne: behov og først-til-mølle.

Hjælpemidler

Skolen har 30 værelser med loftlift, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Eget
sejl skal medbringes.
Badesæde (væghængt) og badebåre kan lånes, hvis det er forudbestilt.
Elseng kan lejes men skal bestilles senest
en måned før kursusstart. Vi råder dog kun
over et begrænset antal, så bestil kun, hvis
du bruger det til hverdag.
• Leje af loftlift:
200 kr. pr. uge
• Leje af elseng:
300 kr. pr. uge
Alle andre personlige hjælpemidler (fx toiletstol, særlig madras, ekstra puder mv.)
skal medbringes.
Medbring evt. også egen crosser – højskolen har ingen mulighed for udleje.
Husk at krydse af på tilmeldingsblanketten
om du har brug for loftlift/el-seng.

Kontor

Skolens kontor er åbent alle hverdage mellem kl. 8:00 og 15:00. Her kan du bl.a. hæve
kontanter, finde postkort, kuverter, frimærker mv.

Henvendelse

Charles Hansen
Ingeborg M. Holm
Egmont Højskolen
Villavej 25, Hou
8300 Odder
mail@egmont-hs.dk
www.egmont-hs.dk

Badeudstyr strand

Husk badetøj og eget badehåndklæde. Egmont Højskolen har verdens bedste badebro ved stranden.
Desværre er Vandhalla lukket denne sommer pga. ombygning.

 87 81 79 00

AALBORG

Sengetøj, linned mv.

Du skal ikke medbringe dyne, pude, sengelinned og håndklæder. Det er dog en god idé
at medbringe et håndklæde til strandbrug,
da skolens ikke må medbringes på stranden.

ch@egmont-hs.dk
ih@egmont-hs.dk

TIRSTRUP
AARHUS
BILLUND
ESBJERG

HOU

KØBENHAVN
KASTRUP

Med forbehold for fejl og ændringer

Fredag 17/7

Morgenyoga

Lørdag 18/7

15:00-17:00
Ankomst &
indkvartering

Aftensmad

Eftermiddagsfag for
voksne /
Børnepasning

Frokost

Formiddagsfag
for børn
og voksne

Klatring
i hallen

Aftensmad

Eftermiddagsfag for
voksne /
Børnepasning

Frokost

Formiddagsfag
for børn
og voksne

Jan Svarrer
og Mek Pek

Aftensmad

Eftermiddagsfag for
voksne /
Børnepasning

Frokost

Formiddagsfag
for børn
og voksne

Bålaften ved
stranden

Grillaften

Eftermiddagsfag for
voksne /
Børnepasning

Frokost

Eftermiddagsfag for
voksne /
Børnepasning

Farvelfest
med
live-musik v/
»Playlisten«

Festmiddag

Eftermiddagsfag for
voksne /
Børnepasning

Frokost

Formiddagsfag
for børn
og voksne

8:00-12:00
Mokost &
afrejse

Søndag 19/7

13. – 19. juli 2020

Torsdag 16/7

Morgenyoga

Morgenmad

LEG, LATTER OG LIVSGLÆDE – for børn og voksne
Onsdag 15/7
Morgenyoga

Morgenmad

Ugeprogram
Tirsdag 14/7
Morgenyoga
Morgenmad

Aftensmad

Højskolesangbogen

Mandag 13/7
Morgenyoga
Morgenmad

Tid
7:00
Morgenmad

19:15
Introaften
og velkomst

Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling

8:00
9:00
-9:20
9:30
-12:00

12:30
14:00
-17:00

18:00
Ca. 19:00
Natmad
ca. kl. 21

Med forbehold for ændringer. Nærmere program tilsendes før kursusstart.

Tilmelding til »Leg, latter og livsglæde«
- for børn og voksne
13. - 19. juli 2020
Skriv tydeligt med BLOKBOGSTAVER - og KUN EEN voksen pr. blanket. Rekvirer gerne flere blanketter.

Navn .............. : __________________________________________________________________
Adresse .......... : __________________________________________________________________
Postnr. og by .. : __________________________________________________________________
Tlf.nr. .............. : ________________________ Email: __________________________________
Cpr.nr.: ........... : _________________________ Tilmeldingen er kun gyldig med cpr.nr.
Ønsker du at stå med navn, adresse og tlf.nr. på deltagerlisten, der bliver sendt til alle deltagere?
 Ja  Nej
Har du et handicap?  Nej  Ja - Hvilket: ___________________________________________
Bruger du:  Elstol  Manuel stol  Crosser  Rollator  Andet: ____________________
Hvis du har egen hjælper med, angiv:
 Kommunal hjælperordning - hjælperens navn: _______________________________________
 Ingen kommunal hjælperordning
Hvis du ikke har egen hjælper med, angiv:
 Jeg har brug for hjælp fra Egmont Højskolen og ønsker spørgeskema tilsendt (se venligst i
brochuren under ”Praktiske oplysninger” i afsnittet om ”hjælpere/hjemmehjælp”)
Børn:
Navn

Alder

Evt. handicap

____________________________

_____

________________________________________

____________________________

_____

________________________________________

____________________________

_____

________________________________________

Indkvartering: (se brochuren)
 Jeg ønsker enkeltværelse (tillæg kr. 300 pr. uge)
 Jeg ønsker dobbeltværelse sammen med: ___________________________________________
 Særlige behov i forb. med værelsesindretning: _______________________________________
Kost:
 Jeg er vegetar
 Jeg skal have særlig lægeordineret kost. Hvilken: _____________________________________
 Andet: _______________________________________________________________________

Husk at udfylde den anden side 

Hjælpemidler: (se brochuren)
 Jeg har brug for elseng (leje kr. 300 pr. uge)
 Jeg har brug for loftlift (leje kr. 200 pr. uge). Eget sejl skal medbringes.
 Jeg har brug for en forhøjet seng
 Jeg har brug for badebåre
 Jeg har brug for badesæde
Alle andre hjælpemidler såsom toiletstol, særlig madras, ekstra puder skal du selv medbringe.
Fagvalg:
Angiv 1. og 2. prioritet. Du har det samme fag hele ugen, men angiv 2. prioritet i tilfælde af at din 1.
prioritet er overtegnet.
Formiddag børn og voksne Prioritet
Familie-eksperimentariet v2.0
Adventure
De kreative
Sci-Fi Filmværkstedet
Fantastisk familiemad!

1 2
 
 
 
 
 

Eftermiddag kun voksne
Prioritet
Kajak
Idræt og havvand
Fra Selvkritik til Selvværd
Danske dokumentarfilm til debat
Maleri
Mad for alle
Personlige smykker i sølv
Sejlads
Qigong
Syng med

1 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er du medlem af DHF?  Nej  Ja - angiv medlemsnr.: _________________________________ 

Persondata:
På denne blanket har du opgivet oplysninger om navn, adr., cpr, evt. handicap, værelse, fagvalg
samt evt. særlige kostbehov.
Af regnskabstekniske årsager opbevares blanketten forsvarligt med de angivne oplysninger i 5 år
efter endt kursusophold.
Med din underskrift bekræfter du at være indforstået med ovenstående.
Dato:

Underskrift:

Samtykkeerklæring:
Jeg giver hermed mit samtykke til, at videoer og fotos, der bliver produceret under kurset, enten
som situationsbilleder eller portrætbilleder, må bruges i fremtidig markedsføring for Egmont
Højskolen. Det er fx højskolens hjemmeside, sociale medier/kanaler eller lignende. Derudover
tryksager som fx nyhedsbreve, brochurer eller andet eksternt målrettet informativt materiale.
Tilladelsen gives med den forudsætning, at billederne bliver brugt i en sammenhæng, der er ikke
krænkende for undertegnede som person.
Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke skriftligt.
Dato:

Underskrift:

Bemærk: Situationsbilleder, hvis hovedformål er at gengive en aktivitet og som er harmløse ud fra
en normal betragtning kræver ikke samtykke.

Husk at udfylde den anden side 

