


Ugeprogram - Uge 28, 4. juli - 10. juli

Lørdag 4. juli

Søndag 5. juli

Mandag 6. juli

Tirsdag 7. juli

Onsdag 8. juli

16.00-17.00: Ankomst, indkvartering og kaffe

17.15: Rundvisning

19.30: Velkomst

20.15: Introduktion til ugen

9.45-12.00: Mål og beregning. Teori og virke-
lighed. Der laves beregning af en model med 
lige påsatte ærmer.

15.00-17.45: Vi arbejder videre med bereg-
ning og forskellige designelementer. 

19.30-21.00: Fællessang v/ Højskolelærer 
Dagmar Winther. Vi tager en rundtur i høj-
skolesangbogens dejligste sommersange og 
greatest hits -fra Kai Normann Andersen til 
Kim Larsen.

09.00-09.30: Morgensamling

09.45-12.00: Tilretning af strikkeopskrift

15.00-17.45: Vi arbejder med strikketøjes 
små finesser

19.30-21.00: Valgtilbud: 
• Naturfortælinger v/ Gunnar Birkelund
• Yoga v/ Gitte Mørk

09.45-12.00: Foredrag: Livet langt fra alting. 
Ildsjæl og foredragsholder Lone Landmand 
fortæller om livet langt fra alting og tæt på 
det store i det små i tilværelsen på Brand-
bygegaard – et alternativ til den nuværende 
form for landbrug.  Om livsform, værdier, 
afgrøder, husdyr og omgivende, voksende 
natur og helheden i et landmandsliv.

15.00-17.45: Beregning af rundt bærestykke 
og raglan. 

19.30-21.00: Valgtilbud: 
• Kreativ workshop  
• Gåtur til hestehaveskoven tæt på strand 

og vand 
• Samtalecafé - hyggeligt samvær om store 

og små emner

9.45: Foredrag: Fri som Fuglen. Forfat-
ter og foredragsholder Erik Lindsø sæt-
ter fokus på Kim Larsens store og rige 
sangskat. 

15.00-17.45: Design og afprøvninger 
af f.eks. mnster eller andre detaljer. 
Individuelt arbejde og vejledning

19.30-21.00: Strik - åbent værksted

*Vi tager forbehold for ændringer i programmet



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 9. juli Faste tidspunkter

Fredag 10. juli

Tilmelding

9.45-12.00: Design og afprøvninger. 
Opsamling, individuelt arbejde og vejled-
ning.

15.00-17.45: Opsamling, afslutning og 
forberedelse af udstilling.

17.30: Aperitif

18.00: Festmiddag

Koncert: Leonard Cohen Affair.
Gary Snider besøger Rønde Højskole med 
sine personlige og autentiske fortolknin-
ger af Cohens fantastiske sange.

9.00: Afrejse - 

Nøgler og navneskilte afleveres 
inden kl 9.

Hjemmeside: www.rondehojskole.
dk under sommerkurser

Skolens kontor: tlf. 86371955

E-mail: post@rhe.dk 

Kontoret har åbent mandag til 
torsdag fra fra 8.00 – 15.30 og 
fredag fra 8.00 – 15.00

08:00: Morgenmad

09:00: Morgensamling

09:45: Undervisning

12:00: Frokostbuffet og kaffe

14:00: Kaffe og undervisning

18.00: Middag

19.30: Aftenarrangement

21:00: Kaffe

Skolevej 2, 8410 Rønde




