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god mad eventyr fjord børnefræs gud teater hygge glæde 
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Livet, legen & musikken 
– en uge for hele familien

Familiekurset  giver en enestående mulighed for intellektuel fordybelse, 
musikalsk udfoldelse, fysiske og kreative aktiviteter samt naturoplevelser 
for både voksne og børn. Livsglæden og fællesskabet er i højsædet på kur-
set, hvor alle er velkomne.

Dagen begynder med løb for de morgenfriske, morgenmad og morgensam-
ling, hvor vi bl.a. synger fra Højskolesangbogen. Derefter er der fag for 
børn og voksne om formiddagen og en lang middagspause med mulighed 
for at hvile ud eller lave aktiviteter på egen hånd, inden eftermiddagsfa-
gene begynder. Om aftenen er der fællesarrangementer og aftenhygge. Der 
bliver serveret tre 100% økologiske måltider baseret på lokale råvarer, og 
der er kaffe og forfriskninger i løbet af dagen.

På kurset tilbyder vi fag for børn, fag for voksne og fællesfag for voksne og 
børn 5-14 år. For de mindste på 0-4 år vil der være børnefræs med sjov og 
ballade om formiddagen og eftermiddagen. Her er voksne også velkomne.

På næste side kan du se hvilke fag vi udbyder på kurset. På bagsiden 
af denne folder er en blanket, som du kan bruge til at tilmelde dig. Det 
kan du også gøre på vores hjemmeside www.melleruphojskole.dk, hvor du 
desuden kan læse mere om fagene, kursets program og højskolen.

Vi glæder os til at se jer!
Hans Henrik Hjermitslev, kursusleder

Praktiske informationer
Du kan skrive til højskolen på sekretariat@melleruphojskole.dk. 
Mellerup Højskoles sommerkursus afholdes på

Mellerup Fri- & Efterskole 
Almisbakken 19, Mellerup
8930 Randers NØ

Kurset begynder søndag den 10. juli kl. 10.00 og slutter lørdag den 16. 
juli kl. 12.00. 



Fag og program
Herunder kan du se en oversigt over fagene på sommerkurset. Hvis du bru-
ger tilmeldingsblanketten på bagsiden, er det også her du skal krydse de 
fag af, som du ønsker at følge. Vælg et formiddags- og et eftermiddagsfag. 

Formiddag Eftermiddag

Voksne
(fra 15 år)

 □ Bonderøven special
 □ Vild med folkedans
 □ Filmværksted
 □ Livsoplysning

 ■ Mandag-tirsdag (vælg et):
 □ Krimi 
v/ Stine Slot Grumsen 
 □ Hvad er ondskab? 
v/ Bjørn Rabjerg

 ■ Torsdag-fredag (vælg et):
 □ Kunst og kultur i nærheden  
v/ Aage Blicher Jepsen

 □ Musik
 □ Havkajak
 □ Kreativt værksted
 □ Natur der dur’
 □ Ta’ med ud og fisk

Børn
(5-14 år)

 □ Fortælling & teater (5-8 år)
 □ Tons & tummel (5-14 år)
 □ Musik & sang (9-14 år)
 □ Bonderøven junior (10-14 år)
 □ Filmværksted (11-18 år)

 □ Natur der dur’ (5-14 år)
 □ Kreativt værksted  
(5-14 år)
 □ Mød Afrika (8-14 år)
 □ Dans (9-14 år)
 □ Ta’ med ud og fisk  
(10-14 år)
 □ Havkajak (12-14 år)

Børn 
(0-4 år)

 □ Børnefræs  □ Børnefræs

Aftenarrangementer
Udover fagene formiddag og eftermiddag byder programmet på arrange-
menter hver aften. På aftenprogrammet er bl.a. film, folkedans, musik, 
sangaften, boldspil og bålaften. Efter aktiviteten åbner caféen hvor der er 
mulighed for at hygge  over en kop kaffe, et glas vin, en øl eller en soda-
vand.



Tilmelding

Du kan tilmelde dig Mellerup Højskoles sommerkursus på to måder: På 
hjemmesiden www.melleruphojskole.dk eller ved at udfylde skemaet her-
under og sende det til kursusleder 

Hans Henrik Hjermitslev 
Ballevej 41
7182 Bredsten

Du vil herefter modtage en tilmeldingsbekræftelse med oplysninger om 
betaling.

Alle værelser er dobbeltværelser, men det er muligt at bo på enkeltværelse 
mod et tillæg. Har du et barn med på under seks år, er der penge at spare 
hvis du medbringer en seng, så barnet kan bo på samme værelse som dig.

Vi står for mad, højskolesangbøger og hvad der ellers skal bruges på kur-
set, men medbring dyne/sovepose, sengelinned og passende tøj til de fag, 
du har tilmeldt dig.

Tilmelding til Livet, legen & musikken 2016
Husk at udfylde forrige side, hvor du kan afkrydse de fag du vil følge.

Navn Fødselsår

Adresse Postnr. og by

E-mail Telefonnr.

Deltagertype  □ Voksen (fra 15 år) 
 □ Voksen (fra 15 år) u/ overnatning
 □ Barn (1-14 år) 
 □ Barn (1-5 år) med medbragt seng
 □ Barn (0 år)

3850 kr.
3350 kr.
1850 kr.
  850 kr.
      0 kr.

Alle værelser er med to senge. Hvem vil du gerne bo sammen med?
Navn  □ Enkeltværelse†

Dato og 
underskrift

†Tillæg for enkeltværelse: 1000 kr.
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