
KREATIV PÅ ASKOV 
 06.11.22 – 12.11.22 

BRODERI – PATCHWORK – STRIK – AKVAREL 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
                                    Patchwork af Karina Rosenborg Sloth 

 

 

 



 

 

        PROGRAM 
  
På kurset får du mulighed for at fordybe dig, samtidig med, at du sammen med holdet 

får indblik i nye tendenser og brydnínger inden for kunst og kultur. Du kan vælge 

mellem fire forskellige linjer. Patchwork-Strik-Broderi og Akvarel. Derudover er der en 

række andre aktiviteter fælles for de fire hold. 

Yderligere info – se: https://www.askov-hojskole.dk/kreativ-paa-askov-broderi-

patchwork-strik-akvarel/ 

 

Fælles for alle 4 kurser: 

Du får mulighed for at motionere. Undgå stivhed i nakke og skuldre med kyndig 

vejledning ved Lisa Østergaard. 

Morgensamling ved Kristian la Cour samt højskolens øvrige lærere og elever. 

Foredrag om Grønland med højskolelærer på Askov Højskole Ole H. B. Andreesen. 

Forhenværende forstander på Bornholms Højskole Lillian Hjorth-Westh fortæller om 

Edith Piaf - spurven med den store stemme. Vi hører hendes historie.  

Den anden fortælling er om Otto Brandenburg - Baggårdspumaen. Mange kendte ham 

og kom til at holde af ham. Hans talent var stort. Han kunne både spille skuespil, lave 

film, synge og lægge stemme til tegnefilm. 

Dorte Rørmann holder oplæg og dialog om sundhedseffekterne ved kreativt arbejde og 

ikke mindst, hvordan dette kan bidrage til fællesskaber, bæredygtighed og verdens 

sundhed. Hun er medforfatter af den internationale strikkebog RED  

(rescue endangered by design) og har eksempler med fra projektet. 

En udflugt går til det nyrenoverede Vejen Kunstmuseum. En anden tur går til det 

historiske Skibelund Krat. På begge ture er der guide. 

Højskolelærer Kristian la Cour står for sangaften. 

 

Dagsrytme: 07:45 Morgenmad – 08.30 Morgensamling – 12.00 Frokost  

18.15 Aftensmad – Der serveres formiddags-, eftermiddags- og aftenkaffe hver dag. 

 

Søndag, d. 6. november  

15:00 Ankomst og indkvartering. Kaffe i spisesalen 

17:00 Rundvisning og historie på Askov Højskole 

18:15 Middag i spisesalen 

19:00 Velkomst ved kursusleder og lærere i Foredragssalen 

20:00 Holdene mødes i værkstederne 

  

 

  

  

  

  

https://www.askov-hojskole.dk/kreativ-paa-askov-broderi-patchwork-strik-akvarel/
https://www.askov-hojskole.dk/kreativ-paa-askov-broderi-patchwork-strik-akvarel/


 

 

        PROGRAM 
   
Mandag, d. 7. november 

09:15 Aktivitet i værkstederne 

13.00 Aktivitet i værkstederne 

17:00 Foredrag med Dorte Rørmann: Vores egen sundhed og verdens sundhed.  

19:30 Motion i Festsalen ved Lisa Østergaard 

  

Tirsdag, d. 8. november 

09:15 Aktivitet i værkstederne 

13:15 Afgang til Vejen Kunstmuseum 

16:00 Aktivitet i værkstederne 

19:00 Foredrag med Lillian Hjorth-Westh: En fortælling om Edith Piaf - den 
franske sangerinde, som også blev kaldt den lille spurv.                      

 

 

 
Lillian Hjorth-Westh Ulla Henningsen     Ole H.B. Andreesen Kristian la Cour 

 

Onsdag, d. 9. november 

09:15 Aktivitet i værkstederne 

13:15 Vandretur i Skibelund Krat 

16:00 Aktivitet i værkstederne 

19:30 Foredrag med Lilian Hjorth-Westh: En fortælling om Otto Brandenburg 

  
 

 

  



 

 

        PROGRAM 
  
Torsdag, d. 10. november 

09:15 Aktivitet i værkstederne 

14:00 Foredrag med Ole H.B. Andreesen: Grønland  

15:30 Aktivitet i værkstederne 

19:00 Sangaften med Kristian la Cour      

                                                                                       
Fredag, d. 11. november 

09:15 Aktivitet i værkstederne  

13:15 Aktivitet i værkstederne 

16:30 Opsamling ved Ulla Henningsen 

17:00 Værkstederne udstiller ugens arbejder 

18:15 Festmiddag 

  

Lørdag, d. 12. november 

08:00 Morgenmad – derefter afrejse 

 

                                    Undervisere: Karen Marie Dehn, underviser i broderi  
                                   Med en solid baggrund som håndarbejdslærer og  

                                   formidler og et godt øje for det kreative, sjove og  
                                   skæve har Karen Marie en helt særlig indgangsvinkel 

                                   til broderi og det kreative felt. Karen Marie sætter en     
                                   ære i den gode formidling og har årelang erfaring i at 

                                   undervise, holde workshops og konceptualisere events 
                                   med børn og voksne i alle aldre. Hos Karen Marie er  
                                   kreativiteten i højsædet og alt, lige fra de mest simple  
                                   projekter for børn til de meget mere teknisk krævende  
                                   forløb for øvede voksne, er for hende kærkomne  
                                   lejligheder til at mødes og i fællesskab glædes ved  
                                   kreativiteten. 

                                   kontakt@karenmarie.nu 
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         PROGRAM 
  

 
 

 

                                             Karina Rosenborg Sloth 
                                            Karina er 48 år, er selvstændig longarm     
                                            quilter. Hun har en bred erfaring  
                                            undervisning, da hun har undervist i  
                                            patchwork og quiltning igennem 20 år.  
                                            Hun har syet modeller til blade og butikker.  
                                            Karina repræsenterer både det traditionelle  
                                            og det moderne indenfor patchwork 
                                            karinasloth@hotmail.com   
 

                                                                  Jena Kofoed beklædningsformgiver og  
                                            freelance strikdesigner fra Hellerup Tekstil  
                                            Akademi. Arbejder med undervisning bl.a. i  
                                            AOF-regi og med egen hjemmeside af design til  
                                            strik og hækling og opskrifter.  
                                            Mangeårig underviser på Hellerup Tekstil  
                                            Akademi i Hellerup, samt daværende afdeling på  
                                            Bornholm. Her underviste hun de studerende i  
                                            konstruktion og syning.  
Underviser i forskellige sammenhænge af strikklubber og workshops, bl.a.  
AOF i syning af beklædning. Arbejder hovedsageligt med strik og hækling, 
hvor også processen fra skitse til produkt er fascinerende og meget 
inspirerende. Arbejder freelance af design i strik og hækler modeller til Det 
Kgl. Teater, film, samt ugeblade. jena_kofoed@hotmail.com 

 Pia Brix-Thomsen, uddannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Odense i 
1993 og hendes primære metier er maleri på lærred. De sidste 10 år har hun 
også arbejdet intenst med akvarel, da akvarellen er en brillant medspiller, når 
man gerne vil arbejde med- og formidle lys. At arbejde med akvarel kræver 
teknik. Men for hende kræver et kunstnerisk værk mere end bare teknik. 
Derfor arbejder hun også både med den klassiske teknik og den mere 
legende og eksperimenterende, således også når hun underviser.  
Se mere: www.pia-brix.dk 
 
                               

                                                                    Pia Brix Thomsen 
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        FAKTA              PRAKTISK INFO 
 

KURSUS KREATIV PÅ ASKOV  Du ventes til Askov Højskole søndag 
den 6. november mellem kl. 15-17. Alle 
intercitytog standser i Vejen, hvorfra der 
er 3 km til højskolen. Der er mulighed for 
at blive hentet på stationen kl. 15.15 
Vi henviser i øvrigt til taxaselskabet  
VTS på tlf. 7454 2870. 
Prisen for ophold, undervisning, foredrag 
og ture:  
· kr. 5.050 - enkeltværelse m. håndvask 
· kr. 6.050 - enkeltværelse m. bad/toilet 
· kr. 5.550 - dobbeltværelse m. bad/toilet 
Vi kan dog ikke garantere, ønsket bliver 
opfyldt.  
Når vi har modtaget din tilmelding, ser vi, 
om der er plads på kurset, her betaler du 
et indmeldelsesgebyr på kr. 500. 
Gebyret er et administrationsgebyr, som 
vi ikke tilbagebetaler, hvis du senere 
melder afbud. Herefter får du en 
bekræftelse og en opkrævning på 
restbeløbet, som du skal betale senest 
tre uger før kursusstart. 
 
Melder du fra mindre end 3 uger før 
kursusstart, refunderer vi ikke din 
betaling. Du kan tegne en 
afbestillingsforsikring igennem 
Europæiske Rejseforsikring. 
Forsikringen koster 7 % af kursets pris. 
Du skal tegne forsikringen indenfor 2 
dage, efter du har modtaget en mail med 
bekræftelse på dit kursusophold. 
Europæiske Rejseforsikring kan træffes 
på tlf. 3325 2525. 
Kurset slutter lørdag d. 12. november 
efter morgenmad kl. 8.00-9.00.  
Afgang med taxi/bus kl. 9.20  
fra højskolen til Vejen Station 
 
 

 

   

DATO 6.-12. november 2022  

   

STED Askov Højskole  

   

PRIS 5.050,- kr.  

Prisen er inkl. ophold, 
undervisning, foredrag og 
ture, sengetøj, linned og 
håndklæder. Mulighed for 
enkelt-/dobbeltværelse 
med eget bad/toilet mod 
tillæg.  

 

   

   

   

PROGRAM Detaljeret program findes 
ligeledes under  
”KORTE KURSER” på  
www.askov-hojskole.dk 

 

   

UNDER-
VISERE 

Karen Marie Dehn, 
Karina Rosenborg Sloth, 
Jena Kofoed,  
Pia Brix Thomsen 

 

KURSUS- 
LEDER 

Ulla Henningsen  

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       TILMELDING (Udfyldes nemt på www.askov-hojskole.dk) 

 

 

KURSUS   

 

DATO    

     

NAVN   

     

ADRESSE   

     

CPR.NR.   TLF.NR.  

     

E-MAIL   

     

KOMMUNE   

     

 

 

 Enkeltværelse med håndvask kr. 5.050,- 

     

  Enkeltværelse med bad/toilet kr. 6.050,- 

     

  Dobbeltværelse med bad/toilet kr. 5.550,- 

  Ønsker at bo på dobbeltværelse med: 

   

     

  Vegetar 

   

  Tilmeld dig nyhedsbreve 

  Ønsker afhentning på stationen – Kun kl. 15:00 

     

DATO   UNDERSKRIFT  

 

Tilmeld dig digitalt – det er nemt og du sparer samtidig porto – klik ind på: 
www.askov-hojskole.dk/korte-kurser.dk  
Tilmelding pr. brev sendes til: Askov Højskole – Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen.  
 



 

 

 

 

 

Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen – Tlf. +45 76 96 18 00 
info@askov-hojskole.dk – www.askov-hojskole.dk 

 


