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Hverdagen 

Når I bydes velkommen på skolen, får I naturligvis jeres egen 
højskolesangbog og i den første uge vil der være en række intro-
aktiviteter, hvor vi stille og roligt lærer hinanden at kende og 
sammen får en god og tryg start på opholdet. Vi skal bl.a. en tur 
til Vesterhavet og mærke suset og ellers falde på plads i vores 
nye midlertidige hjem, i husene og på skolen. Der vil være 
alkoholfrit den første uge. Herudover er det frihed under eget 
ansvar, men vi opfordrer til sund og bevidst alkoholkultur. 

Landsbyliv i Tiny House 
En del af oplevelsen ved at gå på linjen er at opholde sig  
meget ude og se glæden ved en jordnær og simpel  
hverdag.  
Derfor bor vi også bæredygtigt i skolens nye “Tiny  
House village”. 

Du kommer til at bo i en lille landsby bestående af Tiny  
Houses, med plads til 3-4 personer pr. hus. Husene er  
bygget i træ, ler, hampefibre og isoleret med uld, træfiber  
og andre bæredygtige byggematerialer.  

Sammen skal vi gøre landsbyen, der blev grundlagt i 2021, til et 
endnu dejligere sted at være. Vi kan fx bygge et nyt udendørs  
brusebad, til glæde for nuværende og kommende elever. 

Vi kommer til at være meget ude. Og der lægges op til en 
hverdag hvor vi mødes rundt om bålet, i vores udekøkken eller 
i skolens mongolske yurt. Der vil være adgang til fælles toilet  
og badefaciliteter. 

De hjemmebyggede tiny houses rummer 3-4 personer pr. hus. 
Der er som udgangspunkt ikke mulighed for eneværelser, men 
har du særlige behov og ønsker ift. boform kan du kontakte 
højskolens kontor. Så prøver vi sammen at finde en god løsning. 

 

Måltider 
Alle måltider på skolen er økologiske og laves af højskolens 
køkken, hvor der gøres en dyd ud af at bruge lokale 
sæsonprægede råvarer og hvor maden laves fra bunden. Der er 
både mulighed for at spise vegetarisk, vegansk eller kød. Alt kød 
kommer desuden fra lokale producenter. Læs mere om skolens  
køkken her på hjemmesiden. 
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En gang om ugen (fredag) arbejder vi i faget Jord-til-Bord 
med at hente råvarer direkte fra vores egen have, bearbejde 
dem på forskellige måder og sammen lave et ægte festmåltid 
som vi nyder sammen, inden weekenden skydes i gang. Det er 
desuden sådan, at vi ved fælles hjælp, selv står for at lave 
mokost (brunch) i week-enderne. 

Morgensamlinger 
Hver dag starter med at vi synger fra højskolesangbogen og 
gennemgår dagens program. To gange om ugen er der dog 
længere morgensamlinger. De kan indeholde alt fra 
præsentationen af en tanke, en passion eller 
samfundsmæssig refleksion. I vil også blive præsenteret for 
højskolebevægelsens idehistorie og specifikt Vestjyllands 
Højskoles historie og værdigrundlag. Morgensamlingerne vil 
være lærerstyrede men der vil også være mulighed for at elever 
byder ind. Tidligere har vi lavet morgenyoga, hørt om emner  
der optager folk og der er til stor glæde for alle, blevet delt  
personlige livshistorier. 

Højskoleaftener 
I løbet af sommeren vil der sideløbende med sommerlinjen 
blive afviklet ugekurser med forskellige indhold. I den 
forbindelse vil vi have mulighed for at tappe ind i relevante  
arrangementer og aktiviteter, som fx sangaftener, kucheza 
eller aften-foredrag. 

Café aftener 
En god tradition på Vestjyllands Højskole, er vores 
legendariske café aftener. Her inviteres alle der har lyst, til at 
fremføre, dele og vise det de nu engang har at byde på. Det 
kan være alt fra et godt tip, en god historie, en sang, et digt, et 
underholdende indslag. Kun fantasien sætter grænser. I 
hyggelige omgivelser er dette altid en sikker vinder og garanti 
for god stemning og samvær. 

Landsbyråd 
Landsbyrådet er vores fælles ugentlige møde, hvor vi vender 
hverdagen, organiserer det praktiske og vender stort og småt. 
Er der noget til fælles orientering? Noget vi skal have lavet om 
på i fællesskab? Eller vil du dele dine inspirationskilder med  
resten af landsbyen? 

Sommerlinjen er blot på sit andet år. Derfor inviterer vi ind i et 
samskabende fællesskab, hvor vi gennem demokratiske  
processer og åben kommunikation, kan udvikle og forme  
sommerlinjen sammen, så den bliver så fed som muligt. 
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Åbne værksteder 
I denne tid er det muligt at bruge skolens værksteder til at arbejder videre med egne 
projekter og gøremål, fordybe sig i en bog eller noget helt tredje. Det kan være en 
intens oplevelse at gå på højskole og tiden til adspredelse er vigtig - ikke mindst i en tid, 
hvor alting ofte går meget hurtigt. Her vægter vi ro og fordybelse. 

Det forpligtende fællesskab 
At være på højskole er også at blive en del af et fællesskab der fungerer i kraft af alles 
deltagelse. Fællesskab er ikke noget man passivt modtager - men noget man bidrager 
til og skaber sammen. Derfor vil der hver uge være tjanser der skal ordnes. Der vil være 
rengøringstjanser, opvask efter måltider, oprydning og lignende der skal gøres. Det 
forventes derfor at du er indstillet på at deltage i dette arbejde på lige fod med alle 
andre elever og bidrage til at vores fælles arealer holdes rene og brugbare. 

Studietur 
Undervejs i forløbet tager vi på studietur fra mandag - fredag, uge 30. Turen går i år til 
Sydfyn. Undervejs skal vi besøge et stort biodynamisk landbrug der arbejder målrettet 
med at skabe fremtidens løsninger for et landbrug der samarbejder med naturen. Vi 
skal forbi Brenderup Højskole og se et vaskeægte “off-grid” hus, bygget i halm og ler. Vi 
skal besøge Den Selvforsynende Landsby, Den Frie Lærerskole og Markedshaven Ø-
haven på tåsinge. Derudover skal vi møde Emil og Sara, der har valgt at sælge deres 
lejlighed i København og i stedet leve et liv på landet, med køkkenhave og 
hjemmeskole for deres tre børn. Og så skal vi besøge en cop-bygger (huse i ler) og 
landkollektivet De Sydvendte Spande. Det bliver alletiders! 

Gæstelærere og andre du vil møde 
Du vil i løbet af sommeren møde en række gæstelærere og inspirerende ildsjæle og 
foredragsholdere. Det er stadig under udarbejdelse, men tidligere har vi besøgt Frank 
Erichsen (Bonderøven), Claudes økologiske planteskole, Friland og Grobund - og 
snakket med Steen Møller; manden bag begge projekter. Derudover har vi haft besøg 
af Louise Thomsen fra DUSK blomster, Dennis Nielsen (Tømrerlusen) fra firmaet 
Træværk, entreprenør og landmand Anders Højlund, danser og antropolog Sally 
Morell, iværksætter og skater Anne Engelbrecht fra firmaet Handlemod m.fl. I 2022 
håber vi at kunne præsentere et mindst lige så spændende line-up og ser frem til at 
præsentere dem for jer. 

I vil naturligvis også komme til at møde skolens øvrige personale, køkkenet, andre 
undervisere, samt skolens forstanderinde Benedikte Andersen. 

I de sidste fire uger af kurset vil der desuden være et overlap med højskolens lange 
efterårshold der starter den 21. august. Vi sørger sammen for at dette bliver gjort på en 
så god måde som muligt, både for de nye og os på sommerlinjen. Vi kommer ikke til at 
have fælles fag, men deltager i fælles aktiviteter hvor det giver mening. 
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Øvrige faciliteter 
Udover at være meget ude, spise alle måltider i skolens udekøkken og bo i Tiny Houses, 
er der en række andre lokaler til rådighed. I forbindelse med keramik-undervisningen er 
der mulighed for at bruge skolens keramik-værksted. Men dog kun i de 3 uger hvor 
undervisningen finder sted.  

Derudover er der fri adgang til brug af skolens træ-værksted, samt tekstil-værksted. Vi 
har også adgang til “Det Runde Hus”, der er et utroligt behageligt lokale. Vi deler huset 
med andre sommerkursister og det vil derfor være nødvendigt at koordinere brugen af 
det - men der vil være god mulighed for at bruge det til f.eks. yoga, meditation eller 
bare hænge ud.  

Der er også adgang til Permaloftet, som er et undervisningslokale med projekter og 
sofaarrangement, og som også rummer skolens klimabibliotek. Her er der fri mulighed 
for at læse, hænge ud, se film eller lignende.  

Endelig er fri adgang til skolens mongolske yurt, som udover at være et 
undervisningslokale, også er oplagt til aftenhygge, filmvisning, eller bare afslapning når 
dagen går på hæld. 

Der vil desuden være adgang til fælles bade- og toiletfaciliteter. Det er også en god ide 
at medbringe cykel, da fjorden kun er en smuttur væk. 

 

 


