UGE 30
SOMMERKURSUS
Uge 30

20. – 26. juli 2020

– udviklet i samarbejde med

Danmarks mest rummelige højskole

•

VELKOMMEN TIL
SOMMERKURSUS
Velkommen til uge 30 på Egmont Højskolen. Vi håber igen i år, at få nysgerrige og forventningsfulde kursister. Derfor er der også nye fag i fagfolderen. Læs derfor folderen og vælg
de fag, der passer bedst til dig.
Alle uanset forudsætninger kan deltage i alle fag. Undervisningen tilrettelægges således, at
halvdelen er af bred almen karakter.
Vær opmærksom på, at på enkelte hold er det nødvendigt at opkræve egenbetaling til materialer etc. – se fagbeskrivelserne.
Tilmelding senest onsdag d. 6. maj – enten på vedlagte tilmeldingsblanket eller via vores
hjemmeside www.egmont-hs.dk
Vi glæder os rigtig meget til at se jer.
På kursusudvalgets vegne
John Hinrup, Majken Graver og Karin Busk Sørensen

Morgensamling

Morgensamling indleder alle dage. Ugen ud
vil der være aftenarrangementer i forskellig
form og til forskellig smag. Der er både undervisning, foredrag, underholdning og socialt samvær.

Børnegruppe

Børnegruppen kører eget program, så forældrene har ro til at deltage i undervisning
en. Programmet bliver både sjovt og lærerigt
med ture ud af huset, vandaktiviteter, leg og
meget mere. Inden kursusstart får I mulighed for at komme med forslag til aktiviteter.

Ungegruppe

Vi har igen i år valgt at lave et særligt program for de 15-18 årige. Aktiviteterne tager
udgangspunkt i mange af de fag, som er udbudt på kurset til de voksne. Inden kursusstart får I mulighed for at komme med forslag til indhold.
BEKRÆFTELSE PÅ TILMELDING
Er du optaget på kurset, får du besked
sidst i maj. Med bekræftelsen vil der komme eventuelle oplysninger vedr. særlige
forhold på de enkelte hold.

FAGTILBUD
Fra skrot til hot – et kreativt værkstedsfag
Dette er et fag, hvor du får mulighed for at
»eksplodere« i mange forskellige retninger.
Du kan lave et møbel, en lampe, et stykke
kunst eller andet, du ikke anede, du havde
brug for i dit hjem. Optakten vil være, at du
arbejder med genbrug og gennem redesign
giver tingene nyt liv. Først skal du bombarderes med en masse inspiration. Bagefter følges
vi ad til skrothandleren. Her finder du forhåbentlig den underligste, sjoveste eller skøreste ting, du skal genskabe til noget helt andet.

Til lands, vands og i skoven

På dette fag skal vi ud! Vi skal ud i den danske sommer og have os en på opleveren. »Ny
dag – ny oplevelse«. I løbet af ugen skal vi på
cykeltur, ro kajak og lave mad over bål. Derudover skal vi også nå et adventureløb og
snorkle i havet.

Loveshop

Det skal handle om kærlighed. En kærlighedsworkshop. Hele to ting på én gang.
Hvordan har kærligheden det anno 2020?
Vi skal se historiske eksempler på kærlighed
og tosomhed for at undersøge, hvordan samfundet og kulturen sætter rammer og forventninger omkring, hvad kærlighed, ægteskab og
parforhold er.
»Gift ved først blik«, skilsmisse, brud, åndehuller, længsler. Det bliver svært at komme udenom det hele. Vi skal se på kærlig-

v/ Peder Boudigaard

På faget kommer vi helt naturligt til at forholde os til bæredygtighed og forbrugerbevidsthed. Det kræver ingen forkundskaber at
være med – du vil få den nødvendige vejledning i værkstedet. Også at svejse, hvis det er
nødvendigt.
Du skal betale for dit materialeforbrug. Du
skal også være forberedt på at få røde kinder, møgbeskidte hænder og høre på de dårlige håndværkervitser, I selv kommer med.

v/ Søren Bojer, højskolelærer

Dagene bliver meget varierede: Nogle med
høj fysisk aktivitet og andre med mere stille
oplevelser i naturen.
Du skal vælge dette fag, hvis du ikke kan sidde stille, er glad for vand og friluftslivsaktiviteter i den danske natur.

v/ Majken Graver, højskolelærer

heden som fænomen. Har vi urealistiske
forventninger? Og hvad er vores forventning
er og forståelse af kærlighed egentlig?
Jeg aner ikke, hvor vi ender med faget. Der er
ikke noget slutmål eller sandhed gemt.
Jeg glæder mig til at høre, hvad I har at sige.
Det eneste, det kræver for at deltage er, at du
har noget at sige om kærlighed, både glædeligt og smertefuldt.
Det var en lørdag aften, jeg sad og vented’
dig. Du lovede mig at komme, men…

Mindfulness … i medfølelse & med indsigt
Velkommen til et fag, der ønsker at give fuld
opmærksomhed til udviklingen af medfølelse og indsigt.
Mindfulness teori og guidede meditationer
stiller skarpt på, hvordan specifikke teknikker
kan udvikle netop disse to kvaliteter, som begge har stor betydning, hvis man ønsker at finde mere ligevægt og velvære i sind og krop.
Medfølelse indeholder ønsket om og motivationen til at imødekomme og gøre dig fri
af vanskeligheder.

Begynderklaver

Har du altid haft lyst til at lære at spille klaver, men er aldrig kommet i gang? Så er dette fag noget for dig!
Begynderklaver er et fag for nybegyndere,
hvor vi arbejder med musikkens byggesten.
I vil blive introduceret til nodesystemet og vi
vil arbejde både visuelt og auditivt med intervaller, akkorder, skalaer, tonearter og rytmer.
På faget vil vi arbejde med enklere klaverstykker og melodier, hvor der er fokus på at

Bold, Bad og Bevægelse

Vi skal arbejde med boldspil og alternative
holdsport. Vi skal være skøre og kreative –
hvordan kan vi udvikle, afprøve og justere forskellige spil, så vi får det spil, som VI synes er
det perfekte spil?
Undervisningen vil foregå både i hallen og
udenfor. Der vil være masser af fællesskab,

v/ Anders Breindahl

Indsigt er i denne sammenhæng at forstå,
hvordan vanskeligheder opstår, hvordan de
mindskes og hvordan du undgår, at de opstår igen i fremtiden.
Med større medfølelse og indsigt er du i en
bedre position til at tænke, tale og handle
med klarhed, balance og venlighed. Overfor
dig selv og overfor andre.
Tilsammen giver medfølelse og indsigt – over
tid – mere fred i sindet.

v/ Lotte Bjørnholt Fink

udvikle koordinationen, teknik, nodelæsning
og hørelære.
Målet er altså, at du får et basiskendskab til
at spille klaver, og samtidig får du et kendskab
til nodesystemets opbygning, som kan danne et fundament for en bedre forståelse for
den musik, du gerne vil i gang med at spille
eller synge. Disse nye kundskaber vil samtidig
gøre det muligt for dig at videreudvikle dine
musikalske evner på egen hånd.

v/ Aske Schou, højskolelærer

fart, sved og grin. Du vil helt sikkert få pulsen
op. Det kan derfor være rart at blive dyppet
i havet. Nogle gange vil vi gå mere over i leg
og bevægelse for at variere dagen.
Faget kræver ingen forudsætninger andet
end lysten til at deltage aktivt. Det gode ved
holdsport er, at man ikke kan gøre det alene :)

Fart & Teknik, nu med gravemaskine!!!

I år kan du prøve kræfter med gokart, bil
orienteringsløb, kørsel med minigraver, teori
kundskaber og meget mere.
Gokartsporten er der, hvor de fleste af verdens
mest berømte racerkørere begyndte. Vi skal
lære at håndtere en gokart og at konkurrere.
Bilorienteringsløb handler om at finde vej –
vel og mærke den rigtige vej. Chaufføren styrer bilen, mens kortlæseren navigerer.

Livet frem og tilbage

Vi skal beskæftige os med nogle af livets store spørgsmål: Hvad er det, vi gerne vil med
tilværelsen? Hvornår oplever vi værdi og mening i livet? Og hvad kan stå i vejen for os?
Spørgsmål som disse og meget andet vil vi
stille skarpt på i løbet af ugen. Du vil møde
en blanding af teori og øvelser, og med udgangspunkt i egne erfaringer vil vi undersøge,

Sejlads

– for den erfarne søulk eller den ægte landkrabbe.
De første par dage afprøver vi vores 4 bådtyper: 2,4 meteren, hvor du sejler alene, Olsen
Twin, hvor der er plads til to, 5-personers racere Sonar og J80. Herefter beslutter vi hvilken bådtype, der passer dig. Vi vil studere vigeregler, sejltrim og sømandsskab – på vandet og på broen. Når trygheden, teknikken

v/ John Hinrup

Du vil lære tips og tricks om, hvordan du med
små midler holder din bil, lift, m.m. i god stand
og slipper for irriterende nedbrud.
Vi kommer ud i en grusgrav, hvor du vil få mulighed for at prøve at styre en gravemaskine.
Hvis der er stemning for det, tager vi en tur
på glatbane i vores egne biler.
Det endelige program bliver sendt ud sammen med bekræftelsen på tilmeldingen. Der
vil være en egenbetaling ved glatbanekørsel
samt brændstof til egne biler.

v/ Julie Ardahl Skov, højskolelærer

hvordan vi kan navigere i livet – både når det
spænder ben for os, og når vi har medvind.
»Livet frem og tilbage« er et fag for dig, som
har mod på at vende blikket indad og udfordre dig selv sammen med andre. Det forventes, at du har lyst til at være aktiv i undervisningen og bringe dig selv i spil – på den måde
får du måske øje på noget nyt.

v/ Poul Erik Fink

og den nødvendige viden er på plads, vil vi gå
fra øvelsessejladser til små kapsejladser. Som
en del af undervisningen kommer vi også ind
på konkurrence, teamsamarbejde og personlig forberedelse.
Vi låner dig en båd og en redningsvest, men
du må selv medbringe varmt tøj og regntøj.
Til dårligt vejr har vi flydedragter.

Foto – Mere end bare en selfie

Vi skal mere end bare tage selfies. Vi skal
lære basisindstillinger på kameraet, så man
kan tage bedre fotos.
Vi skal også arbejde med forskellige typer af
foto: Portræt, landskab osv. Bagefter skal vi
behandle vores billeder, så de kommer til at
se endnu flottere ud på fx facebook.
Jeg vil opfordre jer til at tage eget kamera
med, så I kan lære det bedre at kende. Der er
også mulighed for at låne et af skolens spejl-

Få styr på din holdning

Vi sætter fokus på, ja… din holdning – både
med styrke og ledmobilisering, din holdning
til hvordan du møder livet og til smerter.
Det at rette ryggen og skubbe skuldrene tilbage er ikke kun en fysisk handling, men også af
åndelig betydning for, hvordan du møder verden og indgår i relationer med oprejst pande.

Kend din ret

v/ Benny Kjølhede, pressefotograf

reflekskameraer, hvis man går og overvejer at
købe sådan et eller vil lære den verden af kende. Jeg vil tage udgangspunkt i et Canon spejlrefleks og iPhone kamera. Vi skal lære meget
mere end bare at kunne tage en selfie. Hvis
du vil lære at tage bedre billeder, så kom og
deltag. Jeg garanterer flere likes på facebook.
Benny Kjølhede er nomineret til årets pressefoto. Han er videograf og tilrettelægger af dokumentaren »Far på Roskilde«.

v/ Stine Flensburg Hansen, fysioterapeut

Hovedparten af undervisningen vil foregå
i træningsrummet, hvor vi vil arbejde med
styrketræning af core muskulaturen, mobilitet, den siddende balance og ikke mindst
ændre på nogle af de knap så heldige vaner.
Så ret dig op, skyd brystet frem og vælg dette
kursus. Vi skal svede, grine og udfordre hinanden og forhåbentlig stadig være venner
når ugen er slut.

v/ Sanne Rubinke, højskolelærer og socialrådgiver

Det kan være svært som borger at gennemskue rettigheder, muligheder og forpligtelser
indenfor det sociale system, da der ofte er
tale om kompleks lovgivning. Mødet med det
offentlige system kan være svært og uoverskueligt – og let at give op overfor. Kurset vil
indeholde en generel indføring i de vigtigste rettigheder, samt hvilke forventninger og
krav man som borger kan stille til kommunens sagsbehandling. Vi kommer også ind på
de områder, som vedrører BPA (krav til ledel-

seskompetencer, timetildeling, ferie), handicapbil, lidt om kontanthjælp og ressourceforløb, førtidspension m.m.
Kurset bliver en blanding af oplæg, debat,
casearbejde. Ikke meget powerpoint men lidt
teori og meget snak.
I bedes inden kursets start fremsende casebeskrivelser fra jeres egen hverdag. På den
måde tilrettelægger vi kurset med de emner,
der optager jer.

Syværkstedet

Her får du muligheden for at udfolde din kreative side og skabe dine egne designs. Du vil
blive introduceret til grundlæggende syteknikker og udfordret i alternative designmetoder. Vi skal også arbejde med redesign og undersøge, hvordan man kan give vores brugte
tøj nyt liv. Tag derfor gerne din udtjente skjorte eller mormors gamle dug med. Hver dag
vil vi starte med et oplæg og en opgave til en

Skrivekursus og fortælle-workshop

Vil du skrive digte, historier eller bare finurlige tekster? Og har du måske også lyst til at arbejde med mundtlig fortælling, spoken word
og poetry slam?
Du kan tage dine egne tekster med hjemmefra, eller du kan komme helt uforberedt. Det
vigtige er blot, at du har lyst til og mod på at
lege med og lære at jonglere med ord.
Undervisningen er kreativ og praktisk orienteret og den tager udgangspunkt i netop dit
eget niveau og dine egne ønsker og behov,

Sunde råvarer

Et sundt måltid kan samle familien og vennerne og hele ugen mødes vi om maden.
Vi skal udforske madens verden og blive klogere på alt fra grundsmage til tilberedningsteknikker. I vil få et større råvarekendskab og
lære om alverdens smage og ikke mindst få
et indblik i, hvordan man kan spise godt og
sundt på samme tid.

v/ Christina Tassi, beklædningsdesigner

ny kreativ teknik, som du kan vælge at fordybe dig i – eller arbejde videre på opgaven fra
dagen før. I syværkstedet kan alle være med,
hvad enten du er erfaren eller nybegynder.
Bemærk at højskolen har en del specialsymaskiner, som kan hjælpe dig, hvis du har en
funktionsnedsættelse. Det bliver en inspirerende uge, hvor du får muligheden for at skabe dine helt egne unika ting.

v/ Rasmus Rhode

uanset om du går rundt med forfatterdrømme eller bare gerne vil skrive, fordi det er sjovt
eller du ikke kan lade være.
Underviseren er Rasmus Rhode, én af Danmarks bedste performance-poeter. Han arbejder til daglig primært med spoken word
og poetry slam, men han er også musiker og
skuespiller. Og vigtigst af alt er han eminent
til at lede kreative workshops, hvor du kan finde frem til din helt egen personlige stemme.

v/ Andreas Højgaard, højskolelærer

Ugen er opbygget med både en masse tid
køkkenet og ude ved bålet og vi kommer til
at skulle forholde os til emner omhandlende madkulturer, bæredygtighed, årstidsbaseret mad, fremtidens fødevaretendenser
og meget mere.
Så hvis du gerne vil lære nye teknikker, der
kan hjælpe til en sundere kost, er dette faget for uge 30.

FÆLLESARRANGEMENTER

Udover den daglige morgensamling og undervisningen i fagene byder ugen på masser af fællesarrangementer og aktiviteter:
MANDAG KL. 20:00

TORSDAG KL. 10:00

• Velkomstarrangement

• Workshop

Indkvarteringen foregår om eftermiddagen.
Børne- og ungegrupperne mødes i projektkontoret kl. 17:30.
Aftensmaden serveres kl. 18:00.
Kl. 19:30 får du mulighed for at møde de øvrige kursister, høre om Egmont Højskolen og
synge sange fra Højskolesangbogen. Vi håber, at du møder op med et åbent sind og
imødekommenhed.
ONSDAG AFTEN

• En skærsommernats drøm

Velkommen til HjerteRummet!
Onsdag aften danner vi sammen HjerteRummet. Du inviteres til en lun sommeraften i kærlighedens navn.
Udklædningen kunne være, at man smider en
hilsen ud i HjerteRummet omkring sin status.
Det vil sige: Er du sammen med din elskede,
så kan du være rød. Semioptaget – kan du
passende tage gult på. Er du med på alt muligt, så kunne grøn være farven. Præcis som vi
kender det fra trafiksignaler. Stop, vent, kør…
Aftenen vil bl.a. byde på samtalesaloner og
brevkassesvar på kærlighedens dilemmaer,
som er blevet indleveret i løbet af ugen. Dans
og balkort. Der vil være passende drinks med
afrodisiakum.
Stemningen vil være helt passende, aldrig
upassende og fyldt med samtaler, samvær
og nærvær. Det bliver helt sikkert både hjerteligt og festligt. Uanset om du allerede har
fundet kærligheden eller leder.

Torsdag formiddag fra kl. 10 til 12 tilbyder
vi forskellige workshops. Du får muligheden
for at få en lettere indføring i et fagområde
– måske kan det blive et nyt interesseområde. Noget kreativt eller musisk eller aktivt…
Du bestemmer selv.
Der vil også være mulighed for at deltage i et
debatforum og gøre din stemme gældende.
Du behøver ikke at vælge workshoppen på
forhånd. Mulighederne præsenteres ved kursets begyndelse, hvorefter du vælger dig ind.
FREDAG KL. 14:00

• Faglig Fredag

Ved badebroen og havet kan du prøve kræfter med fx kajak, sejlads, speedbåd, svømning og SUP-boards. På land vil der være forskellige aktiviteter bl.a. brætspil og elektronskydning. Vandhalla er desværre ikke åben
denne sommer pga. ombygning.
Du er velkommen til at få besøg denne eftermiddag og aftenen med. Registrering af gæster sker i løbet af ugen.

FOREDRAG
TIRSDAG KL. 14:00

Hvor jernkorsene gror
v/ Jan Grarup

I dette Jan Grarup foredrag tager han os med
helt ind bag facaden. Fra han som ung fotograf dækker sin første konflikt, over sit misbrug af alkohol og stoffer, diagnosticeringen
med PTSD og livet som ene forældre for tre
børn efter ekskones død til en verden som
prisvindende international krigsfotograf.
Foredraget er en tour de force, med dybt per-

sonlige historier og private billeder, der aldrig
tidligere er blevet vist, af en af verdens bedste krigsfotografer.

FREDAG KL. 20:00

Spoken Word og slam,
Poetry Show
v/Peter Dyreborg

Peter Dyreborg er forfatter og digter, og så er
han Danmarks mest kendte poetry slammer.
Han har udgivet otte bøger og har vundet DM
i slam, og så er han blandt andet fast engageret på Det Kongelige Teater. Han er kendt
for at lave shows, der består af lige dele poesi, storytelling og stand up comedy, og han
har optrådt i det meste af landet, samt i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Polen, England
LØRDAG KL. 14:00

Overraskelse

Lørdag eftermiddag mødes vi alle og tager på
en lille kulturel rejse sammen.
Bagefter er der tid til at tage et bad og komme i festtøjet inden aftenens fest.

og Frankrig m.fl. Det er tankevækkende underholdning, hvor der både er plads til grin
og gråd. Og så bærer han samtidig rundt på
en hemmelighed, som kun de færreste lægger mærke til, når han folder sig ud på scenen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Ankomst

Mandag den 20. juli mellem kl. 14:00 og
17:00.

Afrejse

Søndag den 26. juli kl. 12:00.
Værelser forlades senest kl. 10:00.

Kursuspris

Kursuspris pr. person
3.950 kr.
Børn mellem 7 og 18 år
1.650 kr.
Børn mellem 0 og 6 år
Gratis
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 hjemkommune

Der er mulighed for at søge økonomisk tilskud til kursus og kørsel gennem hjemkommunen. Kontakt din sagsbehandler for yderligere oplysninger, eller se på www.ryk.dk
under »Rådgivning«.

Tilmelding og betaling

Tilmelding senest onsdag d. 6. 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 og elseng. Hele beløbet betales på én gang senest d. 12. juni.
Læs nærmere om vilkår og betingelser på
vores hjemmeside www.egmont-hs.dk
(se under korte kurser).

Sygepleje

Har du brug for sygepleje, skal du snakke
med hjemmeplejen i din kommune med
henblik på aftale med Odder Kommunes
hjemmesygepleje.

Hjælpere

RYK har samlet sin dygtige gruppe af hjælpere, der yder praktisk hjælp; dog ikke sygepleje. Hvis du skal have mere omfattende personlig pleje eller støtte, skal du medbringe
den hjælp, som du får hjemme, så vi kan få
midler til at ansætte ekstra hjælp.
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 hjælpebehov
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.

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 elseng:
300 kr. pr. uge
Alle andre personlige hjælpemidler (fx toiletstol, særlig madras, ekstra puder mv.)
skal medbringes.
Husk at krydse af på tilmeldingsblanketten
om du har brug for loftlift/el-seng.

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.
Indkvarteringen vil almindeligvis ske på dobbeltværelser (hvis du vil bo på værelse med
en bestemt, angives det på tilmeldingsblanketten under »Indkvartering«).
Der rådes endvidere over få enkeltværelser
(nogle med bad/toilet på gangen). På tilmeldingsblanketten kan angives, hvis man ønsker enkeltværelse med eget bad (merpris:
300 kr.), og vi vil, så vidt det er muligt forsøge at imødekomme dette. Det kan ved henvendelse til Egmont Højskolen 3 uger før
kursusstart, oplyses om man har fået enkeltværelse.

Badeudstyr / Vandhalla

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

Sengetøj, linned, håndklæder

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.

Gæster

Gæster er velkomne fredag eftermiddag og
aften. Der kan ikke arrangeres overnatning.

Kæledyr

Kæledyr må ikke medtages, undtaget er
servicehunde, som dog ikke må medtages
i spisesalen.

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

Karin Busk Sørensen
 51 29 25 30

kb@egmont–hs.dk
Egmont Højskolen  87 81 79 00
Villavej 25, Hou
mail@egmont–hs.dk
8300 Odder
www.egmont–hs.dk
Yderligere spørgsmål kan også rettes til :
John Hinrup
 20 33 23 78

jmh@hinrup.dk

Onsdag 22/7
Morgenmad

Torsdag 23/7

Morgenmad

Fredag 24/7

Morgenmad

Lørdag 25/7

Fag

Frokost

Fag

Fag

Frokost

10:00-12:00
Workshop

»Faglig Fredag«
ved badebroen

Frokost

Fag

Aftensmad

14:00-15:30
Overraskelse

Frokost

Fag

8:00–11:00
Mokost &
afrejse

Søndag 26/7

20. – 26. juli 2020

Tirsdag 21/7
Morgenmad

SOMMERKURSUS • UGE 30

Morgenmad

Frokost

Fag

Aftensmad

Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling

Foredrag
v/ Jan Grarup
»Hvor
jernkorsene
gror«

Aftensmad

Aftensmad

Aftensmad

Aftensmad

17:30
Børnegruppe
mødes med
forældre

Ankomst &
indkvartering

Mandag 20/7

Ugeprogram
Tid
8:00
9:00
9:45
–12:00

12:30
14:00
–17:00

18:00
20:00

Afslutningsfest

20:30
En skærsommernats drøm

Fag

19:30
Bål- og
sangaften

20:00
Spoken Word
v/ Peter
Dyreborg
19:30
Velkomst–
arrangement

Med forbehold for ændringer

Tilmelding til »Sommerkursus uge 30«
20. - 26. 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:
 BPA / hjælperordning - hjælperens navn: ___________________________________________
(Husk separat tilmeldingsblanket til hjælperen)
 Ingen hjælperordning
Hvis du ikke har egen hjælper med, angiv:
 Jeg har brug for hjælp fra RYKs hjælpere og ønsker spørgeskema tilsendt (se venligst i brochuren
under ”Praktiske oplysninger” i afsnittet om ”hjælpere/hjemmehjælp”)
Hjemme får jeg hjælp til (angiv hvad): _________________________________________________
- af hvem: __________________________________________ i antal timer om dagen: _____
Angiv også, om du i forbindelse med undervisning skal have praktisk hjælp til fx at komme ned og
op fra båd/gulv, ud og ind af bus eller andet:
_____________________________________________________________________________
Tilmelding børn:
Navn

Alder

Evt. handicap

________________________________ ______ _____________________________________
________________________________ ______ _____________________________________
________________________________ ______ _____________________________________
Indkvartering: (se brochuren)
 Jeg ønsker enkeltværelse
 Jeg ønsker enkeltværelse med eget bad/toilet (tillæg kr. 300 pr. uge)
 Jeg ønsker dobbeltværelse sammen med: ___________________________________________
 Særlige behov i forb. med værelsesindretning: _______________________________________

Husk at udfylde den anden side 

Kost:
 Jeg er vegetar
 Jeg skal have særlig lægeordineret kost. Hvilken: _____________________________________
 Andet: _______________________________________________________________________
Hjælpemidler: (se brochuren)
 Jeg har brug for elseng (leje kr. 300 pr. uge)
 Jeg har brug for loftlift. Eget sejl skal medbringes.
 Jeg har brug for en forhøjet seng
 Jeg har brug for badebåre
 Jeg har brug for badesæde
Fagvalg
1.
Fra skrot til hot .................................... 
Til lands, vands og i skoven ................. 
Loveshop ............................................. 
Mindfulness......................................... 
Begynderklaver ................................... 
Bold, bad og bevægelse ...................... 
Fart & Teknik ....................................... 
Livet frem og tilbage ........................... 
Sejlads ................................................. 
Foto ..................................................... 
Få styr på din holdning ........................ 
Kend din ret ......................................... 
Syværkstedet ....................................... 
Skrivekursus og fortælle-workshop ..... 
Sunde råvarer ...................................... 

2.
















Alle andre hjælpemidler, såsom
toiletstol, særlig madras, ekstra
puder skal du selv medbringe.

3. prioritet

Angiv et 1., 2. og 3. prioritet .

Du har det samme fag hele ugen.














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 

