
Den letteste genvej til indre ro og velvære finder man i 
naturen, når man bruger sin krop, sin fantasi og sine hænder!
Derfor har vi lavet et kursus til dig, der slet ikke kan få nok af livet i den fri 
natur, og som er klar på at udforske forskellige nye grene og discipliner 
indenfor friluftsliv.

Vi skal opdage de ressourcer, der er lige foran 
os i den pragtfulde natur omkring højskolen og 
Nationalpark Mols Bjerge. Her kan vi finde den 
indre eventyrer frem, gå på opdagelse, bygge 
shelters, opfinde spil og sove i hængekøjer. 

Vi skal se og tænke på naturen med helt nye 
øjne, og vi skal sammen sætte aftryk, når vi 
skaber landArt, Bushcraft og laver spændende 
gourmetmad over bål. 

Det er også natur med fart på, når vi laver adven-
turerace, klatrer i træer eller rider på bølgerne i 
kajak, kano eller på SUP-boards.

Og så er ugen naturligvis også fuld af meningsfyldt 
samvær med andre glade friluftsmennesker, 
fællessang, foredrag, motion og højskoleliv, når 
det er allerbedst. 

 

Christoffer 
Troelsgaard, 
kursusleder
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Kursus: Friluftsliv - brug naturen!



Ugeprogram - Uge 26, 26. juni - 2. juli

Lørdag 26. juni

Søndag 27. juni

Mandag 28. juni

Tirsdag 29. juni

Onsdag 30. juni

16-17: Ankomst, indkvartering og kaffe

17.15: Rundvisning

19.30: Velkomst

20.15: Introduktion til ugen.

9.45 - 12.00: En dag i skoven. Vi skal lave 
bål, bushcraft og bygge huler - Og så 
skal vi have luft under fødderne, når vi 
prøver træklatring og slackline. 

15.00: Efter frokost fortsætter vi med at 
udforske skovens muligheder. 

19.30 - 21.00 Sangaften v/ Højskolelærer 
Janni Østergaard

9.45: Vi skal lave LandArt med land-
skabsakitekt og kunstner Ida Marie 
Lebach.

15.00 - 17.15: Vi kaster os ud i at skabe 
kunstværk i vandkanten.

19.30-21.00: Grejaften v. friluftsland. 
Fremvisning af det nyeste grej, materia-

lenørderi og snak om ”godt grej” 

9.45: Foredrag:  Kim krohn, vinder af 
Alene i Vildmarken. 

15.00 - 17. 15: Vi tænder op i bålet og 
laver lækre bålsnacks, afprøver sjove 
tenikker og deler ud af egne erfaringer.

9.45 - 17.15: Dagen byder på masser af 
sjov og udfordringer på vandet: Kajak, 
SUP, Turplanlægning, teknik og sikker-
hed. 

15.00-17.45: Vi hopper i kajaken og tager 
på tur. 

Torsdag 1. juli

9.45: Outdoor med fart på!! Intro og små 
øvelser i Adventurerace. Fokus på sam-
arbejde, orientering og at have det sjovt. 
Alle kan være med...

15.00-17.15: Adventurerace Light og 
afslutning. 

17.30: Aperitif

18.30 Festmiddag og koncert.



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Faste tidspunkterFredag 2. juli

Tilmelding

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 kl: 8.00 – 15.30
fredag fra kl. 8.00 – 15.00

Skolevej 2, 8410 Rønde

07:30: Morgenmad

08:45: Morgensamling

09:45: Undervisning

12:00: Frokostbuffet og kaffe

13:30: Kaffe og undervisning

18.00: Middag

19.30: Aftenarrangement

21:00: Kaffe




