UGE 30
SOMMERKURSUS
Uge 30

25.-31. juli 2022

– 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.
Vi er lige nu ikke underlagt særlige Covid-19 retningslinjer her på højskolen, og det håber vi
selvfølgelig heller ikke vi bliver. Hvis der kommer ændringer i den strategi, bliver de sendt ud
sammen med bekræftelsen for 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 mandag den 9. 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

v/ Anders Kronborg og Zakarias Kefil Jensen

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 hold, 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,

Kørestolsdans

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/ Nina Breum, Bo Christiansen og Helena Rosenberg

»Er du glad for dans, og elsker du at bevæge dig til musik?
Vil du blive mere fortrolig med at bevæge dig
ud på dansegulvet?
Tilmeld dig kørestolsdans, uanset om du er i
manuel-, el-kørestol eller gående.
Bevægelse og sanselig træning for hele kroppen – er sjovt!
I løbet af ugen får du lov at prøve at danse
standard og latindanse, som fx den stille vals,
den sjove quickstep og sensuelle rumba, men
også mulighed for at prøve linedance, fællesdanse og freestyle.
Kørestolsdans er god træning for både din
hjerne, krop og sind. Du får brugt hovedet
når der skal læres nye danse, kroppen bliver
trænet »uden du lægger mærke til det«, og
humøret bliver boostet, når du danser til god
musik, sammen med andre. Der bliver grinet
og det smitter, så vi kan allerede nu afsløre,
at du bliver i godt humør.

Holdet er for alle, og du behøver ingen forudsætninger andet end at ville bevæge dig
aktivt til musik.
Vi kan også tilbyde at justere din stol, så at
både din bevægelse i stolen, og din siddekomfort bliver optimal.
Du vil efter denne uge opleve at være en person som ikke er bange for at indtage rummet,
da du vil opleve en helt ny måde at bevæge
dig på i din stol, og du vil føle dig mere sikker,
både på og udenfor dansegulvet, da både din
krop og dit sind bliver styrket.
Vi slutter ugen af med et brag af en opvisning, da vi vil komme ind på forskellige teknikker når man bevæger sig på gulvet, fx brugen
af arme og overkrop til de forskellige danse.
Du vil i det hele taget blive stærkere og mere
fortrolig med at bevæge dig rundt i din stol.

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.

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.

Prosa & poesi – en rejse i nyere dansk litteratur
Hvert år bliver der udgivet ca. 5.000 skønlitterære bøger i Danmark. Men hvad skal og bør
du læse? Og hvorfor skal du overhovedet læse
bøger? Hvad får du egentlig ud af at læse?
I faget ‘Prosa & Poesi’ rejser vi ind i den nyere danske litteratur. Vi går på opdagelse i romaner, noveller og lyrik ud fra forskellige litteraturvidenskabelige metoder og komparativ læsning, og du vil møde kendte som mindre kendte værker og forfattere.

Sammenspil og samtale

Dette er faget for dig, der gerne vil nyde en
uge med musik, hvad enten den skal lyttes til,
tales om, spilles eller synges. Rytmisk sammenspil er for alle om du er nybegynder eller øvet, og vi sætter en dyd i at alle skal opleve glæden ved at spille og synge sammen.
Her vil være plads til masser af sang med en

v/ Morten Mathiassen

Skønlitteratur handler i bund og grund om
eksistentielle problemstillinger i fiktive universer.
Så vil du gerne inspireres til at læse mere, eller udvide din horisont inden for dansk litteratur, så vælg ‘Prosa & Poesi’. Det er berigende
smagsdommeri, hvor du gennem andres fortællinger lærer noget om verden og dig selv.

v/ Oskar Arnkil og Lotte Bjørnholt Fink

eller flere stemmer, samt at udforske sammenspilsinstrumenter såsom bas, guitar, klaver og trommer. Vi vil løbende diskutere musikkens indflydelse på mennesker-både som
individer og som gruppe. Vi glæder os til en
dejlig uge med musik og samvær i centrum

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

Keramik

I dette fag kan du give kreativiteten frit spil og
få noget helt unikt keramik med hjem. Vi arbejder med pladeteknik, hvor leret rulles ud
i plader, som vi derefter former og bygger af.
Du får en grundig indføring i teknikken, som
er ideel til brugsting, f.eks. en helt personlig
kop, en kande, en vase – eller noget helt andet. Teknikken introduceres trin for trin undervejs og der er rigtig mange muligheder. Vi
kommer også omkring brænding af leret og
glasur arbejde. I slutningen af ugen vil vi bræn-

Kulturpiloterne

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.

v/ Camilla With Aasager

de udendørs rakubrænding, for dem der har
lyst. Vi arbejder i værkstedet, hvor vi starter
dagen med et oplæg, evt en kort film til inspiration. Vi deler de gode ideer med hinanden – og har det sjovt samtidigt.
Kurset kræver ikke forudgående kendskab til
keramik. Vi afslutter med en fernisering, hvor
ugens værker udstilles. Velkommen til keramikkens verden.

v/ Karin Busk, Julie Ardahl Skov og Lærke Breyen

På kulturpiloterne er mødet i centrum. Møder med verden omkring os, mennesker omkring os, museer omkring os, kulturer omkring
os, institutioner omkring os og meget mere.
Vi tager ud af huset for at opleve og besøge
eller får besøg her på skolen. Vi gør op med
fordomme, udfordrer forestillinger og får et

kig ind i universer, kulturelle lommer og livsformer vi ikke typisk er i berøring med.
Er du nysgerrig på verden og mennesker omkring dig. Er du klar til at teste dine holdninger, dine værdier og bruge din stemme. Og
har du lyst til at få én på opleveren, så er kulturpiloterne for dig.

Fart & Teknik

Det bliver en spændende uge med lærerige,
sjove og spændende aktiviteter som vil flytte
grænser – Kort sagt et kursus med skrald i !
Du kan blandt andet prøve nedenstående,
vi kan garantere resten heller ikke bliver kedeligt.
Gokart. Vi bruger en hel dag på en rigtig
udendørs gokartbane og kører i benzindrevne gokarts. Alle gokarts er ens, så det handler næsten udelukkende om hvem der er den
bedste kører. Det kræver koncentration og
udholdenhed og ikke mindst køreteknik at
køre gokart. Gokarterne er relativt små og
enkle, gokarts kan nemlig dreje skarpt i relativ høj fart på grund af deres brede gummidæk og lave tyngdepunkt. Verdensmester bliver vi nok ikke på en dag, men vi skal lære at
håndtere en håndbetjent gokart. (Vi har fire
gokarts med håndbetjening: Rat venstre hånd

Naturlig gourmet

Hvorfor er vi så optaget af mad? Mad er ikke
kun noget vi spiser, fordi vi er sultne. Vi skal
gerne spise noget som smager godt, ser lækkert ud, er godt for os, spændende, varierende, bæredygtigt osv osv. Men skal vi virkeligt forkæle os selv, får vi andre til at gøre
det for os, hvorfor? Måske fordi vi aldrig har
lært hvordan.
På kurset skal vi flytte på vores forståelse af
mad og hvordan vi tilbereder det. Vi arbej-

v/ Allan Jensen

– Speeder/bremse højre hånd og en med pedaler og rat.)
Køreteknisk kursus / Glatbane kørsel. Vi tager en tur på Horsens Køretekniske Anlæg i
vores egne biler, hvor du får rig mulighed for
at lære din bil at kende under de anderledes
omstændigheder.
Du vil lære om vejgreb og belægning, katastrofeopbremsninger, bremse undvigemanøvre, og hvordan man genvinder kontrollen efter udskridning. (Kørslen foregår i egne
biler)
Nb.: Det en fordel med god arm og håndfunktion.
Du må meget gerne medbringe egen styrthjelm, sidepude, stropper, o.lign. (Dette er
ikke et krav.)
Der skal påregnes egenbetaling i form af
brændstof til egne biler.

v/ Rasmus Meldgaard

der bl.a. med vilde råvarer plukket i skoven,
nær Egmont og med at fermentere, flambere, marinere, ryge, salte, sylte og meget meget mere. Du skal smage på ting, som udvider
din smagsreference. Og du skal nørde mad på
helt nye måder, hvor vi leger med teknikker
og kombinerer råvarer. Vi skal eksperimentere og finde den indre gourmet-kok frem i os
alle. Så tag forklædet på og spring ud som ny
nordisk kok for en uge.

Portrætfoto

Portrættet er et af de stærkeste former for
foto, der findes. Det kan fortælle en persons
historie, formidle følelser og brage igennem
med intention.
Det er også en disciplin, der kræver at man
som fotograf investerer sig selv i subjektets
verden, liv og historie, og så er det en teknisk
krævende disciplin hvor man skal kunne bruge lys og omgivelser helt rigtigt og ofte meget hurtigt.
Vi skal arbejde med mennesker, med teknik, med lys og med historiefortælling. Vi ser

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. Vi skal også nå
at prøve fridykningens verden lidt af. I fridykning vil vi arbejde med ro, kontrol og tilhørende udfordringer.

v/ Simon Quintal

nærmere på nogle af de mesterlige fotografer igennem tiden og forsøger at forstå hvorfor deres portrætter bare virker.
Og så skal vi naturligvis tage en masse billeder, både i »virkelighedens verden« og i studie, hvor vi bruger flash og måske rekvisitter.
Vi afslutter faget med at udstille billederne
så alle kursisterne på uge 30 kan nyde dem.
Der kræves ingen særlige tekniske forudsætninger eller kamera. Der er mulighed for at
låne forskellige typer af kamera. Telefoner af
nyere dato kan også godt benyttes.

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 tage deltage fra det udgangspunkt, vi hver især har.
“Vand” bliver en oplevelse for krop og sjæl!

FÆLLESARRANGEMENTER
Udover den daglige morgensamling og undervisningen i fagene byder ugen på masser af fællesarrangementer og aktiviteter:
MANDAG KL. 19:30

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

Midtvejsarrangement

Temaet for aftenen bliver udsendt sammen
med bekræftelse på tilmelding.
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

Lørdag kl. 13:30

MeToo, kvinder og magt
v/ Jeanette Varberg

Slip humoren løs
v/ Søs Egelind

Foredraget tager fat om roden på ligestillingen og trækker perspektivet helt tilbage
i fortiden, for at se hvordan mennesker har
levet sammen før og dermed åbne op for
en diskussion af, hvordan vi skal leve sammen i fremtiden.

Når du tager humor som værktøj og våben
med på arbejde, kan det blive sjovt og inspirerende på en helt anden måde at tage på arbejde hver dag. Det sure bliver meget lettere
at overkomme – lige fra den daglige rengøring og skattevæsen til parforholdets kriser.
Kan det nu også passe, at man helt selv bestemmer, hvor sjovt livet skal være? Den er
god nok! Undersøgelser viser faktisk, at sygefraværet daler, og produktiviteten stiger,
når kolleger giver plads til at more sig sammen – ja, også i arbejdstiden.

Jeanette Varberg er Museumsinspektør på
Nationalmuseet og har tidligere været museumsinspektør på Moesgaards Museum.
Hun skriver desuden fast for Kristeligt Dagblad og er ofte i medierne med sine skarpe,
historiske vinkler på nutidens store udfordringer som klimaændringer, konflikt og migration. Hun er en meget aktiv formidler af
vores forhistorie som forfatter, debattør og
foredragsholder, og er ekspert på DRs store serie Historien om Danmark. Lige fra hun
var helt lille, har historier om fortiden altid
optaget Jeanette Varberg.

Tilbage i 1982 blev Søs Egelind uddannet og
har arbejdet som skuespiller siden da på teatre, i film og tv. I forbindelse med hendes
karriere som komiker er hun særligt kendt for
sit makkerskab med Kirsten Lehfeldt, hvor de
har spillet over 80 forskellige figurer i både
liveshows og i tv-serien “Kongeriget”.
Søs Egelind ved om nogen, om hvordan humor, et positivt syn på livet og det at begive
sig ud i ambitiøse og udfordrende ting kan
gøre livet både meget sjovere og mere spændende i længden.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Ankomst

Mandag d. 25. juli mellem kl. 14:00 og 17:00.

Tilskud fra hjemkommune

Afrejse

Søndag d. 31. juli 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
3.975 kr.
Børn mellem 7 og 18 år
1.675 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 mandag d. 9. 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. 17. 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 16. 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 såsom
toiletstol, særlig madras, ekstra puder, sugerør, spiseredskaber mv. skal du selv medbringe.
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

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

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

Tirsdag 26/7
Morgenmad

Onsdag 27/7
Morgenmad

Torsdag 28/7

Morgenmad

Fredag 29/7

Morgenmad

Lørdag 30/7

SOMMERKURSUS • UGE 30

Morgenmad

Frokost

Fag

Fag

Frokost

Fag

Aftensmad

Fag

Frokost

10:00-12:00
Workshop

Aftensmad

»Faglig Fredag«
ved badebroen

Frokost

Fag

13:30
Foredrag v/
Søs Egelind

Frokost

Fag

Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling

Foredrag v/
Jeanette
Varberg

Aftensmad

Fag

17:30
Børnegruppe
mødes med
forældre

Aftensmad

20:30
Midtvejsarrangement

Afslutningsfest

18:30
Aftensmad

Aftensmad

20:30
Bål- og
sangaften

Ankomst &
indkvartering

Mandag 25/7

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

25.-31. juli 2022

Søndag 31/7

8:00–11:00
Mokost &
afrejse

Tilmelding til »Sommerkursus uge 30«
25. - 31. juli 2022

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 ved
kursusstart 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
Idræt................................................
Kørestolsdans..................................
Fra skrot til hot................................
Prosa & poesi..................................
Sammenspil og samtale..................
Sejlads.............................................
Keramik...........................................
Kulturpiloterne................................
Fart & Teknik...................................
Naturlig gourmet.............................
Protrætfoto.....................................
Vand................................................

1.













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 

