SAMMEN I VILDMARKEN
FAMILIESOMMERKURSUS PÅ KALØ HØJSKOLE 5. – 11. juli 2020
Kære kursusdeltager på ”Sammen i vildmarken 2020”. Vi glæder os til en fantastisk uge sammen med jer. Vi deler i ugens løb højskolens faciliteter
med to andre sommerkurser. Det ene er et kursus i Dansk Sprog og Kultur for danskstuderende fra hele verden. Det andet er et kursus om natursyn
og dannelse, som laves i samarbejde med flere danske grønne organisationer. Man møder de andre kursister til morgensamling, de fleste måltider og
ved udvalgte aftenaktiviteter.
Vi har her samlet lidt flere informationer om kurset, som vi håber, at I på forhånd vil sætte jer ind i.
Undervisere:
De primære undervisere på kurset bliver Simon Astrup, Morten Nielsen og David Hansen. Simon Astrup er højskolens viceforstander og far til 2 piger.
David Hansen og Morten Nielsen underviser til dagligt på højskolens lange kurser på Outdoor Ranger linjen.
Formål for kurset:
• At familierne får en fantastisk uge med naturen i højsædet
• At familierne får redskaber til at komme mere på tur i naturen
Børnene er altid med i det faglige program, da vi vægter højt at alle – store som små – er vigtige i at få tingene til at fungere.
Der indlægges ”familietid” i programmet, hvor de enkelte familier selv disponerer over tiden. Her kan ture i lokalområdet, en badetur ved den
nærtliggende strand eller bare lidt afkobling anbefales. Vi kommer gerne med anbefalinger!
Pakkeliste:
• Godt tøj til al slags vejr (inkl. badetøj og godt fodtøj)
• Rygsæk til ture (både store og små)
• Liggeunderlag og sovepose til alle
• Sengetøj og lagener (hvis I sover på værelser)
• Gerne hvad I har af andet spejderudstyr (tændstål, kniv, pandelampe mm.)
Overnatning:
Familierne kan vælge mellem at overnatte inde på højskoleværelser eller i telte, som enten kan være medbringes eller lånes af højskolen. Ved
overnatning i telt gives en prisreduktion på 500 kr. pr voksen og 250 kr. pr. barn i prisen.
Vi SKAL ORIENTERES om jeres valg af overnatning inden d. 20. juni 2020. Dette foregår enten pr telefon eller mail til højskolens kontor.

Særlige behov:
Har nogen af familiens medlemmer særlige behov som fx handicap, allergier eller andet, som vi kan tage hensyn til bedes I informere kontoret om
disse hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis nogen i familien er vegetar.

Praktiske informationer:
•
•
•
•
•

Ankom til Højskolen søndag mellem kl. 15.00 og 16.30. Klokken 16.30 har vi en første samling for kurset i højskolens auditorium.
Hvis I kommer med offentlig transport kører bus 123 til døren fra Århus Rutebilstation. Flixbus har daglige afgange fra København
til Rønde.
Biler kan parkeres på P-pladsen.
Højskolen har wifi, som frit kan benyttes. Dog opfordrer vi kraftigt til at brugen af mobiltelefoner, Ipads og lignende begrænses til
det absolut nødvendige af både børn og voksne. Vi er her for at være sammen!
For de familier der overnatter i telt stilles der skummadrasser til rådighed, hvis dette ønskes. Der er naturligvis adgang til bad og
toilet.
Der er et vaskeri på højskolen. Poletter til vaskemaskinerne kan købes på kontoret for 12 kr. stykket.

Er der spørgsmål kan de stilles til viceforstander Simon Astrup
På højskolens vegne
Simon Astrup
Kalø Højskole
Skovridervej 1
8410 Rønde
Tlf: 86 37 12 86
Mail: mail@kalohojskole.dk
Direkte kontakt til Simon Astrup
sa@kalohojskole.dk / 29 42 51 45

Foreløbigt program for ugen: (ændringer kan forekomme)
Klokken Søndag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

7.30 –
8.10

Morgenmad

Morgenmad

Morgenmad

Morgenmad

Tur

8.15 –
8.30

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

Tur

8.30 –
12.00

Samarbejde
Shelter og ly

Sanke vilde planter

Klatre

Grej og forberedelse af
turene

Ankomst på Kalø

Vejledning til ture

12.00 –
12.45
13.30 –
16.00

16.00 –
17.30

Frokost
CHECK IN PÅ
VÆRELSER OG I
TELTE
MELLEM kl. 15 og
16.30

Navigation
Bål

16.30: Samling i
auditoriet

Familietid

Fisketur og
krabbefangst

Lave mad over bål

17.30 –
18.15
Aften

Bushcraft

Familietid

Klar til tur
Familierne tager på
ture i Nationalpark
Mols Bjerge

Evaluering af
læring fra turene

Tur

Gøre klar til
festmiddag

Sjov ved vandet på
SUP-boards

Aftensmad
19.00:
Aftensamling i
auditoriet for
Herefter leg og
hygge i parken

19.00:
Aftensamling i
auditoriet for
Herefter bålaften

19.00:
Familieaften ved
Nappedam

20.00: Fakkelvandring Tur
til Kalø Slotsruin

Fra 17.30:
Festmiddag og
festaften

Lørdag

Brunch 10 - 11
Afskedscerimoni
Kl. 11-11.30
Herefter
oprydning samt
farvel og tak

