
Strik og højskole er en fantastisk kombi! Her kan du nyde hyggeligt 
samvær om en fælles interesse og passion, her er mulighed for at 
fordybe sig, nørde igennem og bade sig i garn og strik. 

Dette års tema byder på fordybelse, læring og 
leg. Vi skal finde ny anvendelse for garn, vi har i 
forvejen og strik, der måske er på vej til at være 
slidt op. 

Gennem tiderne har man strikket både af nød 
og af fornøjelse, og der har til alle tider været 
dygtige håndværkere, som med fingersnilde 
og stor kreativitet har tryllet med hvad der var 
til rådighed. I denne uge er det vores tur til at 
træde et skridt tilbage - betragte hvad vi har og 
få noget spændende ud af det.

På kurset underviser Lise Vaaben, som er 
uddannet tekstilformidler med hovedinteresse 
for strik og broderi. Hver dag vil byde på en 
workshop med introduktion til en ny vinkel på 
ugens tema. Bered dig på noget godt - kom 
glad, hvad end du er begynder eller garvet 
strikker - kurset er tilrettelagt, så der er noget 
til alle.

Kirsten Petersen, 
kursusleder og Lise 
Vaaben, instruktør
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Kurset er arrangeret i sam-
arbejde med Den faglige 
forening Håndværk og 
Design.

Kursus: Strik på højskole - I stumper og stykker



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

9.45-12.00: Leg med farver. Ittens farveteori 
og et kig til dine garner.

14.00-16.45: Domino, firkant eller trekant, 
fokus på teknikken. Prøver og eksempler.

17.00: Yoga for alle - tilbud

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.

09.45-12.00: Visible mending og måder at 
genfortrylle strik på. 

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 Graakjær 
Hjort: Et meningsfuldt liv. Birgitte er teolog 
og leder ved Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenterleder i Aarhus. 

09.45: 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/Center for Ame-
rikanske Studier på Syddansk Universitet..

14.00-16.45: Vi arbejder med andre firkanter 
og fokus på sammenhæng. Prøver og eksem-
pler.

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

14.00-16.45: Andre teknikker og ideer til 
projekter med små rester/stumper.

17.00: Tilbud: Yoga for alle.

19.30-21.00: Strik - åbent værksted

*Vi tager forbehold for ændringer i programmet

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



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Skolevej 2, 8410 Rønde

Torsdag 8. juli

Fredag 9. juli

Tilmelding

9.45-12.00: Strikkefortællinger. Leg og læring. 
Kreativitet. Fordybelse.

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

Faste tidspunkter

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

Tilbud i løbet af ugen 

• Yoga 

• Sangaften v/ Højskolelærer Dagmar 
Winther  

• Morgengåtur 

• Vandring ved Hestehave Skov


