
Velkommen på et sommerkursus, hvor du får mulighed for at fordybe 
dig i broderiets verden sammen med andre broderiglade i en sjov og 
hyggelig atmosfære. Dette års tema til broderikurset er ”Insekter”!

Du behøver intet kendskab til broderi for at kunne 
være med på kurset. Vi lægger ud med at lære 
forskellige broderisting på en lille sommerfugl, 
og vi starter med enkle sting og udbygger 
sortimentet efterhånden, som der bliver behov 
for det. Senere kan du designe dit eget fantasi-
insekt med brug af forskellige former for stoftryk, 
som vi siden kan brodere på. 

Du kan eventuelt tage en pyjamas med, som vi 
kan sy på, eller måske har du et andet stykke tøj, 
som vi kan udsmykke. Vi slutter af med at lave 
biller i 3D - en teknik, der hedder stumpwork – 
det gør virkelig de små dyr levende at se på.

Sammen med Pelse Asboe, som er brodøse, 
underviser og broderidesigner, vil du få en hel 
uge med broderi. 
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Kursus: Broderi -  Myrer, møl og mariehøns

 

Kirsten Petersen, 
kursusleder og Pelse 

Asboe, instruktør

Kurset er arrangeret i sam-
arbejde med Den faglige 
forening Håndværk og 
Design.



Ugeprogram - Uge 27, 3. juli - 9. juli

Lørdag 3. juli

 Søndag 4. juli

 Mandag 5. juli

Tirsdag 6. juli

Onsdag 7. juli

16.00-17.00: Ankomst, indkvartering og 
kaffe

17.15: Rundvisning

19.30: Velkomst

20.15: Introduktion til ugen - vi syr de 
første sting.

9.45-12.00: Sy en sommerfugl. Vi lægger 
ud med at lære forskellige broderisting 
på en lille sommerfugl.

14.00-16.45: Vi fortsætter med at brodere 
sommerfugle.

17.00: Tilbud: Yoga for alle.

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

09.45-12.00: Lav dit eget insekt.

14.00-16.45: Vandretur i Mols Bjerge eller 
Værksteder - vælg mellem følgende:  
Broderi: Minibroderier i diasrammer. 
hækling: Corner to corner og filethækling. 
Strik: STRIK for SJOV, nu med sten - deko-
ration og funktion.

19.30-21.00: Foredrag ved Birgitte Graak-
jær Hjort: Et meningsfuldt liv. Birgitte er 
teolog og leder ved Folkekirkens Uddan-
nelses- og Videnscenterleder i Aarhus.

5.30: Vandretur i Hestehave Skov

09.45-12.00: Fællesforedrag: ”2020 - et 
skæbneår i amerikansk politik” v. Niels 
Bjerre- Poulsen. 
Niels Bjerre-Poulsen har i mere end 30 år 
forsket og undervist i Amerikansk historie, 
samfund og kultur. Siden 2010 har han 
været lektor på Institut for Historie/Cen-
ter for Amerikanske Studier på Syddansk 
Universitet.

9.45-12.00: Foredrag  Morten D.D. 
- en Naturnørds bekendelser

14.00-16.45: Stumpwork bille. Vi laver 
biller i 3D i en teknik, der hedder 
stumpwork - det gør virkelig de små dyr 
levende at se på. 

Kl 17.00 Tilbud: Yoga

19.30-21.00: Broderi - åbent værksted

*Vi tager forbehold for ændringer i programmet

14.00-16.45: Lav dit eget insektdesign. 
Her designer du dit eget fantasiin-
sekt med brug af forskellige former for 
stoftryk, som du senere broderer på. 

19.30-21.00: Fælles kreativit projekt med 
Hanne Plougmand eller naturfortællinger 
ved Gunnar Birkelund.



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 8. juli

Fredag 9. juli

Tilmelding

9.45-12.00: De sidste sting og evt. mote-
ring

14.00-16.45: Vi afslutter ugen og 
forbereder udstilling

17.30: Aperitif og udstilling

18.00: Festmiddag

9.00: Afrejse - 

Nøgler og navneskilte afleveres 
inden kl 9.

Hjemmeside:  
www.rondehojskole.dk under som-
merkurser

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

Skolevej 2, 8410 Rønde

Faste tidspunkter

Tilbud i løbet af ugen 

• Yoga 

• Sangaften  

• Morgengåtur 

• Vandring ved Hestehave Skov

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




