
Savner du at have god tid med familien? En tid, hvor I kan hygge jer 
sammen, fordybe jer i noget sjovt og kreativt og ikke bekymre jer om 
rengøring, madlavning og logistik? Så kan det være, et familiekursus på 
højskole er løsningen for jer.

Familiekurset er for hele familien, og det er na-
turligvis muligt at deltage med andre familie-
medlemmer end børn og forældre. 

Der er ikke nogen nedre aldersgrænse, men 
aktiviteterne er tilrettelagt for børn fra fire år. 
Nogle gange vil der være særskilt voksenpro-
gram med for eksempel dans, foredrag og mu-
sikcafe. Men familiekursets grundtanke er fæl-
lesskab i familien, og derfor tager aktiviteterne 
udgangspunkt i, at familien skal have en aktiv 
tid sammen.

Kursets program er meget af tiden delt op i et 
program for børn under 12 år og et program 
for børn fra 12 år og op. Børn under 12 og de 
voksne vælger inden kurset starter sig ind på 
forskellige værksteder. Det er tanken, at I kan 
prøve mange forskellige værksteder i ugens løb. 

Vi skal også tilbringe en dag i Nationalpark 
Mols Bjerge med aktiviteter og naturoplevelser 
og nyde en dag ved stranden med værksteder 
og kano. Ugen rundes af med en festaften.

 
Jeppe Jensen, 

viceforstander og 
kursusleder, Kirsten 

Petersen, højskolelærer
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Kursus: Familiekursus



Ugeprogram - Uge 28, 10. juli - 16. juli

Program for børn under 12 år

Lørdag 10. juli

Søndag 11. juli

Mandag 12. juli

Tirsdag 13. juli

Onsdag 14. juli

15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og 
kaffe

16.45: Vi skal lære hinanden at kende og 
lave sjove ryste sammen-aktiviter. 
Mødested: Torvet (alderinddelte grupper: 
4-7 år, 8-11 år og over 12 år)

19.00-19.45: Sang og fortælling ved bålet

21.30: Cafeen åben

10-12: Værksteder

13.30-15.30: Værksteder

16.15-17.30: Børn: Aktivitetstilbud.
4-7 år: Mødes i hal 2.
8-11 år: Mødes på multibane.

16.30-17.30: Voksne: Samtalesalon.

19.00-19.45: Sang og fortælling ved bålet. 

20.30: Dans for alle.

21.30: Cafeen åben. 

10.00-12.00: 4-7 år: Vikingetema 
8-11 år: Værksteder

13.30-15.30: 4-7 år: Værksteder
8-11 år: Vikingetema

16.15-17.30: Børn: Aktivitetstilbud.
4-7 år: Mødes i hal 2.
8-11 år: Mødes på multibane.

16.30- 17.30: Voksne: Sangeftermiddag.

19.00-19.45: Sang og fortælling ved bålet

20.30: Livemusik

21.30: Cafeen åben

10.00-15.30: Aktivitetsløb i Mols Bjerge
Bus ud: kl. 10.00 - Bus hjem: kl. 14.00

16.15-17.30: Børn: aktivitetstilbud
4-7 år: Mødes i hal 2
8-11 år: Mødes på multibane

16.30-17.30: Voksne: Digitale medier i 
hverdagslivet: Trivsel og familierelatio-
ner v/ professor Malene Larsen, Aalborg 
Universitet.

10.00-15.30: Dag på stranden
Bus ud: kl. 10.00 - Bus hjem: kl 14.00

16.15-17.30: Børn: Aktivitetstilbud.
4-7 år: Mødes i hal 2.
8-11 år: Mødes på multibane.

16.30- 17.30: Voksne: Foredrag: Mine 
børns fremtidige verden.

19.00-19.45: Sang og fortælling ved bålet.

20.30: Tilbud om kano/kajak for voksne 
eller åbent i det kreative værksted.

*Vi tager forbehold for ændringer i programmet

19.00-19.45: Sang og fortælling ved bålet

20.30: Gin-smagningscafe - gin, snak og 
hygge.

21.30: Cafeen åben



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 15. juli

Faste tidspunkter

Fredag 16. juli

Tilmelding

10.00-12.00: Værksteder

13.30-15.30: Det store Sæbekasse Rally - 
Husk jeres flotte bannere.

16.30-17.30: Fodboldkamp: Hjælpere mod 
familiekurset

Kl. 17.30
Festaften 
Musik, sang og fortælling. 
Børnediskotek for to aldersgrupper

Turnering i hallen: Kursister mod Ansatte/
medhjælpere

Café

Morgenmad fra 07.30

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

07:30: Morgenmad

09:00: Morgensamling

09:45: Forfriskning på torvet

12:00: Frokost

16:00 Kaffe

18.00: Aftensmad

19.00-19.45: Sang og fortælling ved bålet

19.45: Kaffe

21:30: Cafeen åben

Skolevej 2, 8410 Rønde

21.30: Cafeen åben.


