UGE 30
SOMMERKURSUS
Uge 30

26. juli - 1. august 2021

– udviklet i samarbejde med

Danmarks mest rummelige højskole

•

VELKOMMEN TIL
SOMMERKURSUS
Velkommen til uge 30 på Egmont Højskolen. Vi glæder os til at se jer den kommende sommer.
Vi kender endnu ikke retningslinjerne for at afholde korte kurser her i 2021, men sidste år oplevede vi , at I som kursister fik det bedste ud af de rammer, vi var underlagt pga Covid-19.
De gældende retningslinjer sendes ud sammen med bekræftelsen på optagelse på kurset.
Der er både nye og velkendte fag på programmet i år. 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 torsdag 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 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
Idræt

Vi skal arbejde med boldspil, holdsport og fysiske udfordringer alene og sammen. Vi skal
tonse, være taktiske, opfindsomme og kreative – hvordan kan vi udvikle og justere vores
holdm, så alle kommer i spil og bidrage med
netop deres styrker?
Undervisningen vil foregå både i hallen og
udenfor. Der vil være masser af fællesskab,

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.

Politik og hverdagsaktivisme

v/ Aske Schou og Anders Kronborg

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.

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/ Maja Krog, tidl. lokalpolitiker og kaospilot

Verden er i rivende udvikling og er på mange måder i gang med den største forandring,
menneskeheden nogensinde har set. Polerne smelter, roboterne kommer, demokratier vælter, kønnene udviskes, og oprøret ulmer mange steder lige under overfladen. Vi
vil sammen udforske, diskutere og gå i dybden med de politiske emner der rører sig i
verden i dag og rører sig i os. Du vil få kendskab til hvordan man konkret laver politisk
hverdagsaktivisme, og du vil lære redskaber

til selv at kunne gå i gang – både på gaden
og bag skærmen. Du skal vælge dette kursus, hvis du har lyst til at prøve kræfter med
at gøre verden til et bedre sted at være et lille skridt af gangen.
»Tvivl aldrig på, at en lille gruppe dedikerede mennesker kan forandre verden. Det er i
virkeligheden de eneste, der nogensinde har
gjort det.« – Margaret Mead

Skriv dig ud af skuffen … og frem i lyset

På dette skriveværksted får du bedre styr på
poeten i dig. Vi fokuserer på at kanalisere alle
de dybsindige og finurlige tanker samt lækre
ord ned på papiret og frem i lyset. Undervisningen er kreativ og praktisk orienteret, og du
bliver udsat for forskellige skriveøvelser og temaer, hvor du kan finde frem til din helt egen
personlige digterstemme. Vi tager udgangspunkt i netop dit eget niveau og dine egne ønsker, uanset om du går rundt med forfatter

Foto – Lys, Farver, Former og Komposition
Nogle gange skal man kende reglerne, før
man kan bryde dem. På dette kursus er målet,
at vi gennemgår og øver os i at arbejde med
Lys, Farver, Former og Komposition.
For at et billede er effektivt, rørende, sjovt eller interessant, er der nogle meget konkrete
værktøjer, man kan bruge. Det er de værktøjer, vi skal arbejde med.
Hvorfor er det eksempelvis, at rød tiltrækker
mere opmærksomhed end blå, og hvordan
kan vi arbejde med farveskemaer for at give
billedet et mere harmonisk udtryk?

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/ Morten Mathiassen

drømme eller bare gerne vil skrive, fordi det er
sjovt, eller du simpelthen ikke kan lade være.
Det er således litterært og sprogligt nørderi krydret med (lidt let) sceneshow og klapsalver.
Alle er velkomne uanset erfaring. Det vigtige er blot, at du har lyst til og mod på at lege
med og lære at jonglere med ord samt fremføre dem.

v/ Simon Quintal

Vi skal også arbejde med former, så vi sammen kan blive bedre til at tænke uden for
»billed«boksen. Og så skal vi arbejde med
komposition og Lys. To af de absolut vigtigste elementer i et billede, når det handler om
stemning, fokus og fortælling.
Vi arbejder som udgangspunkt med Spejlrefleks kamera eller Micro Four Thirds, og skolen har et du kan låne, men hvis du har dit
eget kamera, som du gerne vil blive bedre til
at bruge, er du naturligvis velkommen til det.

v/ Poul Erik Fink og Nicolai Heine Holm

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.

Modstandskraft

Vi oplever dem allesammen: Overgange i livet. Nogle har vi selv valgt, andre sker for os.
Nogle er pludselige og dramatiske, som en
ulykke eller et tab. Andre vælger vi selv, fx
forældreskab eller en karrierevej. Fælles for
livsovergange er, at de stiller helt nye krav til
vores måde at ‘klare livet’ på. Vi får med et
psykologisk begreb brug for nye mestringsstrategier og for modstandskraft. Altså gode
måder at stå i og tilpasse os det nye. Hvordan gør vi det bedst? Og hvorfor håndterer
vi det forskelligt?
På dette fag vil vi tage udgangspunkt i helt
konkrete eksempler på menneskers erfaringer med betydningsfulde overgange i livet. Vi
vil dele erfaringer og give psykologiske vinkler

Mindfulness

Alle mennesker oplever, at det gør ondt i livet. Vi hjælper os selv med strategier, som
mindsker eller flytter fokus bort fra ubehaget: Nydelsen i god mad og en underholdende film. Energien, aktiviteten og travlheden i
samvær med andre mennesker. Eller vi bortgemmer smerten i en indre boks og lukker
den forsvarligt til.
Disse strategier virker, men desværre kun relativt kortvarigt. Til tider vender ubehaget tilbage, når filmen er færdig, eller vi igen er alene efter samvær med andre – Smerten gnaver
sig ud af kassen. Mindfulness kan hjælpe til,
at vi ser alt det dejlige og fantastiske(!), som

v/ Julie Ardahl Skov og Lærke Breyen

på mestringsstrategier. Vi skal bl.a. undersøge, hvilke beskyttende faktorer i os selv og i
vores omgivelser, der kan give os modstandskraft til at stå i nye livssituationer.
Undervisningen vil være en blanding af øvelser, oplæg og samtaler, som vi aktivt vil lytte
til og i fællesskab reflektere over. Vi skal på
opdagelse sammen og lære noget nyt undervejs. Vores håb er, at I kommer til at gå fra dette fag med en oplevelse af at være kommet
tættere på hinanden og med nye perspektiver på dét at være et menneske.
Faget kræver ingen forudsætninger – blot lysten til tage aktivt del i undervisningen og fællesskabet på holdet.

v/ Anders Breindahl

tilværelsen også ofte indeholder. Til at undersøge og mindske nogle af årsagerne til tilværelsens ubehag. Til at være med det, som vi
lige nu og her ikke kan ændre på. Til at skabe
varige positive forandringer.
Med andre ord: Mindfulness hjælper til – over
tid – at skabe mere fred i sindet.
Velkommen til en uge, hvor guidede meditationer og mindfulness-teori inviterer til at
udvikle medfølelse, venlighed, sindsligevægt,
nærvær, accept, rummelighed og forståelse
af årsags-virkning sammenhænge imellem
tanker, følelser og handlinger.

Vand

Dette fag er et bredt svømmefag. Vi skal både
svømme indenfor i Vandhalla og udenfor i
sommerens varme havvand.
Vi kommer til at være i vandet på mange
forskellige måder i løbet af ugen. I svømmehallen skal vi svømme og dykke samt arbejde med vejrhold. Herefter trækker vi udenfor og ned til stranden, hvor vi skal bruge tiden på havsvømning og snorkling. Jeg håber
også, vi kan prøve fridykningens verden lidt
af. I fridykning vil vi arbejde med ro, kontrol
og tilhørende udfordringer.

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. Lærredet og farverne danner

Kor

Sang og musik er grundstammen i vores fællesskab. Når vi synger, frigives lykkehormonet endorfin, som gør os glade. Sammen skal
vi synge godt og blandet pop musik med udgangspunkt i mine (Anders Hornshøj) egne arrangementer. Det skal være en leg og sjovt at
synge sammen.
Vi skal arbejde med vejrtrækning, støtte og
formidling af musikken. Alt sammen noget,
der også kan bruges i det daglige, når vi snak-

v/ Søren Bojer og Simon Stjernholm

Fagets omdrejningspunkt bliver at opnå en
større fortrolighed med at være i vandet gennem forskellige fysiske og mentale udfordringer. Vi skal gerne blive lidt klogere på vores
kroppe, og hvordan den arbejder i et mere
frit element.
Faget er selvfølgelig for alle, uanset om du
ikke kommer i vandet så tit eller er en ustyrlig vandhund. Vi kommer alle til at deltage fra
det udgangspunkt, vi hver især har.
»Vand« bliver en oplevelse for krop og sjæl!

v/ Lene Rosenberg

rammen, og vi udforsker, hvad farverne kan
udtrykke af forskellige stemninger. Vi bruger
tegning, som redskab til at starte et maleri.
Vi kommer omkring parafrase portræt og at
tegne/male efter model. Der er både bundne og frie opgaver, hvor du kan finde dit eget
udtryk. Lærreder kan købes billigt på kurset.

v/ Anders Hornshøj

ker og bruger vores krop. Vi kommer også til
at arbejde i små grupper, hvor der skal arbejdes med tekster og løses små sjove opgaver. Vi skal se et par spændende videoer omkring, hvordan bands og sangere arbejder og
skaber musik.
Du kan være med, uanset hvor meget sang
erfaring du har. Jeg planlægger indholdet efter holdets sammensætning og tilpasser det
undervejs.

Fart & Teknik, til vands, på land og i luften
I år kan du prøve kræfter med glatbanekørsel, bilorienteringsløb, i luften.
Vi skal være passagerer i et svævefly og komme tæt på »fri som fuglen«, det, som mange har drømt om lige fra Ikaros gjorde sit første forsøg til Da Vinci og til vores egen danske Ellehammer.
Svæveflyvning er måden at opleve denne frihed på, for uden en motor kommer man ikke
tættere på. Det er helt specielt at svæve igennem luften, kigge ud over det jyske landskab
og mærke naturens kræfter.
I bilorienteringsløb gælder det om at finde
vej – vel og mærke den rigtige vej. Mandskabet – chauffør og kortlæser har mange udfordringer under løbet. Chaufføren styrer bilen
rundt, som kortlæseren angiver.

v/ John Hinrup

Ruten er bygget op over kortudsnit, som giver
brudstykker til en rute i terrænet. Det svarer
altså lidt til at løse rebus eller lægge puslespil.
Vi tager en tur på glatbane i vores egne biler,
for at lære om vejgreb og belægning, hindringer på vejen og slalom samt genvinde vejgreb
efter udskridning.
Vi kommer også til at prøve noget om hastighed og bremselængder og udnytte vejgrebet.
NB. Justeringer i programmet kan forekomme og det endelige program bliver sendt ud
sammen med bekræftelsen på tilmeldingen.
Der vil være en egenbetaling ved glatbanekørsel samt brændstof til egne biler.

Madglæde – Smagsfuld i madfællesskabet
Har du en indre madglæde, som skal foldes
ud i fællesskab med andre?
Så kom og vær med i køkkenet, når vi skal hakke, snitte, koge, stege og afprøve mange flere
køkkentekniker med lækre råvarer. Den danske sommer er fyldt med smagfuldt frugt og
grønt, som vi naturligvis vil kokkerere med og
sammensætte med animalske kilder og bælgfrugter – det kan kun blive lækkert! Men råvarerne kan ikke gøre hele arbejdet selv. Og
det er her, du kommer ind i billedet! Vi skal
sammen blive klogere på tilsmagning og konsistenser, når man sammensætter en ret. Des-

v/ Trine Rubak

uden vil vi også berøre emner som bæredygtighed inden for madens verden, som hænger i tråd med årstidens grøntsager og spise
i sæson. Kom og leg med i køkkenet og lær
at lave velsmagende mad til både hverdag og
festligheder og måske også med lidt inspiration fra andre verdens køkkener. Du får masser af tips til flotte anretning samt nye opskrifter og inspiration med dig hjem. Madholdet
er for alle – det vigtigste er, at du har mod på
at lave mad og bruge dine sanser. Jeg glæder
mig til at se jer med forklæderne på!

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

Velkomstarrangement

Indkvarteringen foregår om eftermiddagen.
Kl. 17:30 mødes børne- og ungegrupperne
projektkontoret. Kl 19:30 får du mulighed

for at møde de øvrige kursister, høre om Egmont Højskolen og synge sange fra Højskolesangbogen.

ONSDAG AFTEN

Vikingetræf

Onsdag aften vil vi slå blikket tilbage til vikingetiden med alt hvad dertil hører. Vi skal
lege, fortælle historier og konkurrere i øksekast, slå-søm-i, bue og bil, tømme ølhorn,
stammekast m.m.
TORSDAG KL. 10:00

Workshop

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.
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 sidst på
eftermiddagen er der mulighed for at komme i Vandhalla.

Der vil også være mulighed for at deltage i et
debatforum og gøre din stemme gældende.
Mulighederne præsenteres og vælges ved
kursets begyndelse.

FOREDRAG
TIRSDAG KL. 14:00

Klimaforedrag
v/ Jesper Theilgaard
Jesper Theilgaard er uddannet meteorolog
og med baggrund i at formidle vejret gennem
mere end 40 år, ser han det nu som en væsentlig opgave at formidle viden om de klimaændringer, der er i gang i øjeblikket.
For der skal handles nu, hvis ikke klimaændringerne skal skabe mere kaos i verden,
end der allerede er. Foredraget giver der-

for et letforståeligt indblik i den komplicerede debat om klimaets tilstand – men giver
også en fortælling om de muligheder, forandringerne giver.

TIRSDAG KL. 19:30

Fællessang – fra den nye
højskolesangbog
v/ Jesper Moesbøl
Som ung højskolelærer i 1980’erne erfarede Jesper, at ordentlig fællessang kan gøre
mennesker i alle aldre glade og skabe fællesskaber. Siden da har han været omrejsende i
Højskolesangbogen og fx indført fællessang
i både Undervisnings- og Kulturministeriet,
hvor han har været ansat.

Jesper er redaktør på Sanghåndbogen, som
indeholder en præsentation af alle sange i
den nye højskolesangbog. Noget om tekst,
melodi, fortolkninger og historierne bag
sangene.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Ankomst

Mandag d. 26. juli mellem kl. 14:00 og 17:00.

Tilskud fra hjemkommune

Afrejse

Søndag d. 1. august kl. 12:00.
Værelser forlades senest kl. 10:00.

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«.

Kursuspris

Sygepleje

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.

Tilmelding og betaling

Tilmelding senest torsdag d. 6. maj – enten
på vedlagte tilmeldingsblanket eller via vores hjemmeside.
Herefter fremsendes faktura på deltagerbetaling + evt. tillæg for enkeltværelse og elseng. Hele beløbet betales på én gang senest d. 18. juni.
Læs mere om vilkår og betingelser samt tilmeld dig på vores hjemmeside:
www.egmont-hs.dk under Sommerkurser.

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.
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
Sommerkurser: »Tilskud«.

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 21. maj. Dette er vigtigt, da vi
ellers ikke har mulighed for at skaffe hjælpere.

Kæledyr

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

Hjælpemidler

Skolen har 30 værelser med loftlift, som fordeles efter behov. 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/elseng.

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 en individuel vurdering.
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, samt Vandhalla, Danmarks
bedst tilgængelige svømmehal med bl.a. rutsjebane og varmtvandsbassin. Læs evt. mere
på vandhalla.dk
Hvis du vil i Vandhalla og hvis du har topkateter, skal du selv medbringe vandfast plaster,
stomipose o.lign. til at dække kateteret. Snak
evt. med hjemmeplejen i din kommune.

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

Da vi i skrivende stund ikke kender retningslinjer for at afholde korte kurser, vil I senere
blive informeret om reglerne for at modtage gæster i løbet af ugen.

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 28/7
Morgenmad

Torsdag 29/7

Morgenmad

Fredag 30/7

Morgenmad

Lørdag 31/7

Frokost

Fag

Fag

Frokost

Fag

Aftensmad

Fag

Frokost

10:00-12:00
Workshop

20:30
Bål- og
sangaften

Aftensmad

»Faglig Fredag«
ved badebroen

Frokost

Fag

Afslutningsfest

18:30
Aftensmad

14:00-15:30
Overraskelse

Frokost

Fag

8:00–11:00
Mokost &
afrejse

Søndag 1/8

26. juli – 1. august 2021

Tirsdag 27/7
Morgenmad

SOMMERKURSUS • UGE 30

Morgenmad

Foredrag
v/ Jesper
Theilgaard

Aftensmad

Fag

Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling

Aftensmad

20:30
Vikingetræf

17:30
Børnegruppe
mødes med
forældre
Aftensmad

19:30
Fællessang m.
Jesper Moesbøl

Ankomst &
indkvartering

Mandag 26/7

Ugeprogram
Tid
8:00
9:00
9:45
–12:00

12:30
14:00
–17:00

18:00
20:00
19:30
Velkomst–
arrangement

Med forbehold for ændringer

Tilmelding til »Sommerkursus uge 30«
26. juli - 1. august 2021
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.
Idræt ............................................. 
Fra skrot til hot ............................. 
Politik og hverdagsaktivisme ........ 
Skriv dig ud af skuffen .................. 
Foto .............................................. 
Sejlads .......................................... 
Modstandskraft ............................ 
Mindfulness.................................. 
Vand ............................................. 
Maleri ........................................... 
Kor ................................................ 
Fart & Teknik ................................ 
Madglæde .................................... 

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 

