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RUMREJSEN ÅR 2018 – KLAR TIL AT LETTE?

Med flere end 300 forskellige fag og emner kan du sammensætte dit 
eget skema og skabe din egen rumrejse på en af landets ca. 70 højskoler.

Du kender det sikkert. Det kører egentlig meget godt, men af og til strej-
fes du af tvivl: Er jeg på rette vej? Kan jeg leve op til forventningerne? 
Hvad er jeg egentlig god til? Skal jeg noget andet end det, jeg troede? 

Det kan også være, at du allerede ved, hvilken vej du skal vælge, men 
har brug for at blive fagligt dygtigere, inden du søger optagelse på en 
uddannelse. Eller du vil ganske enkelt dyrke en interesse intensivt. På 
højskolen er der mulighed for både afprøvning, udvikling og dygtig-
gørelse. 

Vi ved fra tidligere elever, at mange føler sig mere afklarede, mere 
nysgerrige og som mere hele mennesker, når de forlader højskolen efter 
et lille halvt års tid. Og vi ved at alle har oplevet, at det er sket i det helt 
særlige fællesskab, som en højskole er.

Lige meget hvilken højskole, du vælger, 
er der fokus på kvalitet og et lige-
værdigt forhold mellem elever og 
lærere. Du bliver set som den, du 
er, og bliver anerkendt for det, 
du gør.
 
Er du klar til at lette? Du mister 
muligvis jordforbindelsen for en stund, 
men sammen med de andre på højskolen 
er du helt sikkert kommet et nyt sted hen. 

Find det,
du er god til
- tag på  
højskole
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DET VÆRSTE
Det koster penge, så du skal have 
sparet op, med mindre du har en gavmild 
onkel eller en god børneopsparing. Din mor 
er der ikke til at klare opvask, rengøring og 
vasketøj, og du må ikke tage din hund med. 
Og så kommer du sikkert til at dele værelse 
med en, der prutter. Men det allerværste er 
… at opholdet slutter igen. 

OG DET BEDSTE
Tiden er din egen. Du kan fordybe dig i lige 
det, du vil. Du møder fagligt stærke under-
visere, som tager dig alvorligt og behandler 
dig med respekt. Du er en del af et fælles-
skab, og du griner rigtig meget. Du bliver 
inspireret, forelsket og overrasket, og du 
kan følge din nysgerrighed og afprøve det 
hele. Du finder det, du er god til. Du styrker 
dine talenter.



6 7

ET HØJSKOLEOPHOLD TIL DIT CV

Uanset om du er afklaret eller ej i forhold til din fremtid, så vil et højskoleophold 
styrke din faglighed og dine evner til at samarbejde, skabe netværk, være engageret 
og vise ansvarsbevidsthed. 

DU FÅR SAMARBEJDSEVNER OG ET STØRRE NETVÆRK
Du får stærke bånd til dem, du er på højskole med, fordi I er intenst sammen alle 
døgnets timer. I bor, spiser, gør rent, fester og bliver undervist sammen. I diskute-
rer, taler fortroligt, viser stærke og svage sider og deltager i hinandens succeser og 
fiaskoer. Det skaber dybe venskaber og giver dig et netværk, du kan bruge frem-
over.

DU BLIVER MERE ENGAGERET OG ANSVARSBEVIDST
Lige meget hvilken baggrund du kommer med, er dit bidrag til verden lige så vig-
tigt som alle andres. Du vil opleve højskolen som et eksperimentarium, hvor elever 
og undervisere hælder viden i en fælles beholder, og hver aftapning gør dig mere 
engageret og ansvarsbevidst i forhold til livet omkring dig, det globale, demokratiet 
og det samfund, du er en del af.

DU BLIVER MERE ERFAREN OG INITIATIVRIG
Du kan gå i værksteder og øvelokaler døgnet rundt, og du vil opdage og udvikle 
talenter, du ikke anede, du havde. Du kan fordybe dig i det, du brænder for, og du 
har frihed til selv at vælge, hvad du vil fokusere på, for du skal ikke stå til regnskab 
ved eksamensbordet. Højskolen er et undervisningssted, hvor du udelukkende 
lærer af egen lyst, og hvor du ikke får karakterer, men konstruktiv respons på dine 
præstationer. Det gør, at du tør tage initiativer og handle mere frit.

DU BLIVER MERE AFKLARET OG MÅLRETTET
Du har mulighed for at afprøve forskellige fag, så du bliver mere sikker på din kar-
rierevej  Flere højskoler har også studieforberedende kurser rettet mod fx journali-
stik, kreative og musiske fag, politiskolen og forskellige universitetsfag.  
Vidste du i øvrigt, at studerende, der har været på højskole, har mindre frafald på 
videregående uddannelser?
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Almene højskoler med bredt fagudbud
Bornholms Højskole 24
Brandbjerg Højskole 24
Djurslands Folkehøjskole 26
Egmont Højskolen 27
Hadsten Højskole 28
Johan Borups Højskole 32
Nordfyns Højskole 34
Nørgaards Højskole 35
Rønshoved Højskole 37
Silkeborg Højskole 37
Uldum Højskole 39

Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler
Gerlev Idrætshøjskole 27
Gymnastikhøjskolen i Ollerup 28
Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg 28
Højskolen Hald Ege 29
Idrætshøjskolen Bosei 30
Idrætshøjskolen i Sønderborg 31
Idrætshøjskolen Århus 31
ISI Idrætshøjskole 31
Nordjyllands Idrætshøjskole 35
Vejle Idrætshøjskole 40
Aalborg Sportshøjskole 40

Fagspecialiserede højskoler
Oure Højskole Sport & Performing Arts 36

Livsstilshøjskoler
Ubberup Højskole 39

Ungdomshøjskoler (16-19 år) 
Egå Ungdoms-Højskole 27
Ungdomshøjskolen ved Ribe 39

“Der er et stærkt 
sammenhold, og  

jeg får mange  
nye venner.”

Kristian, fodbold

IDRÆT, SPORT OG GYMNASTIK
INDEN FOR DENNE FAGGRUPPE HAR FØLGENDE SKOLER HOVEDFAG/LINJEFAG:

“Vi øver os  
i at lytte og  

argumentere  
for en sag.”

Sofie, retorik

Almene højskoler med bredt fagudbud
Askov Højskole 24
Brande Højskole 24
Brenderup Højskole 25
Den Internationale Højskole 25
Egmont Højskolen 27
Grundtvigs Højskole 28
Hadsten Højskole 28 
Højskolen på Kalø 29
Højskolen Østersøen 30 
Jaruplund Højskole 31
Jyderup Højskole 32
Nordfyns Højskole 34
Odder Højskole 35
Ry Højskole 36
Rønde Højskole 37
Rønshoved Højskole 37
Silkeborg Højskole 37
Testrup Højskole 38
Uldum Højskole 39
Vallekilde Højskole 39
Vrå Højskole 40

Fagspecialiserede højskoler
Nordiska folkhögskolan 35

Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler
Idrætshøjskolen Bosei 30

Kristne og spirituelle højskoler
Børkop Højskole 25
Kolding Internationale Højskole 32
Luthersk Missions Højskole 34
Mariager Højskole 34

Livsstilshøjskoler
Højskolen for Bevidsthedsudvikling 29

Ungdomshøjskoler (16-19 år)
Egå Ungdoms-Højskole 27
Ungdomshøjskolen ved Ribe 39

HUMANISTISKE FAG OG SPROG
INDEN FOR DENNE FAGGRUPPE HAR FØLGENDE SKOLER HOVEDFAG/LINJEFAG: 
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MEDIER, SAMFUND, POLITIK OG REJSER

Almene højskoler med bredt fagudbud
Askov Højskole 24
Brande Højskole 24
Brenderup Højskole 25
Den Internationale Højskole 25
Djurslands Folkehøjskole 26
Egmont Højskolen 27
Grundtvigs Højskole 28
Hadsten Højskole 28
Højskolen Østersøen 30
Johan Borups Højskole 32
Jyderup Højskole 32
Krogerup Højskole 33
Odder Højskole 35
Roskilde Festival Højskole 36
Ry Højskole 36
Rødding Højskole 37
Rønde Højskole 37
Rønshoved Højskole 37
Silkeborg Højskole 37
Testrup Højskole 38
Uldum Højskole 39
Vallekilde Højskole 39
Vrå Højskole 40

Fagspecialiserede højskoler
Den Europæiske Filmhøjskole 25
Designhøjskolen Højer 26
Højskolen Møn 29
Højskolen Snoghøj 30
Nordiska folkhögskolan 35
Oure Højskole Sport & Performing Arts 36

Gymnastik, sports og idrætshøjskoler
Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg 28
Idrætshøjskolen Bosei 30

Kristne og spirituelle højskoler
Kolding Internationale Højskole 32
Mariager Højskole 34

Ungdomshøjskoler (16-19 år)
Egå UngdomsHøjskole 27

“Jeg arbejder 
sammen med 

andre, der også 
brænder for 

film.”
Asbjørn, filmproduktion

INDEN FOR DENNE FAGGRUPPE HAR FØLGENDE SKOLER HOVEDFAG/LINJEFAG:

Almene højskoler med bredt fagudbud
Bornholms Højskole 24
Brandbjerg Højskole 24
Brande Højskole 24
Brenderup Højskole 25
Den Internationale Højskole 25
Djurslands Folkehøjskole 26
Egmont Højskolen 27
Grundtvigs Højskole 28
Hadsten Højskole 28
Jaruplund Højskole 31
Johan Borups Højskole 32
Jyderup Højskole 32
Krogerup Højskole 33
Nørgaards Højskole 35
Odder Højskole 35
Roskilde Festival Højskole 26
Ry Højskole 36
Rødding Højskole 37
Rønde Højskole 37
Rønshoved Højskole 37
Silkeborg Højskole 37
Testrup Højskole 38
Uldum Højskole 39
Vallekilde Højskole 39

“Læreren tager 
mig seriøst, og 

jeg får lov til  
at præge under-

visningen.”
Sofie Amalie, maleri

Vestjyllands Højskole 40
Vrå Højskole 40

Fagspecialiserede højskoler
Den Europæiske Filmhøjskole 25
Den Skandinaviske Designhøjsk 26
Designhøjskolen Højer 26
Engelsholm Højskole 27
Højskolen Møn 29
Krabbesholm Højskole 32
Kunsthøjskolen i Holbæk 33
Kunsthøjskolen på Ærø 33
Skals – højskolen for design og håndarb. 38
Suhrs Højskole 38

Kristne og spirituelle højskoler
Børkop Højskole 25

Livsstilshøjskoler
Højskolen for Bevidsthedsudvikling 29

Ungdomshøjskoler (16-19 år) 
Egå Ungdoms-Højskole 27
Ungdomshøjskolen ved Ribe 39

KUNST OG KREATIVE FAG
INDEN FOR DENNE FAGGRUPPE HAR FØLGENDE SKOLER HOVEDFAG/LINJEFAG:
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Almene højskoler med bredt fagudbud
Askov Højskole 24
Brenderup Højskole 25
Egmont Højskolen 27
Højskolen på Kalø 29
Jyderup Højskole 32
Nordfyns Højskole 34
Nørgaards Højskole 35
Odder Højskole 35
Ry Højskole 36
Rønde Højskole 37
Silkeborg Højskole 37

“Jeg dyrker 
min interesse  
for naturen og  

prøver en  
masse nye  

ting.”
Bjørk, friluftsliv

NATUR OG NATURVIDENSKAB

Fagspecialiserede højskoler
Oure Højskole Sport & Performing Arts 36
Suhrs Højskole 38

Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler
Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg 28
Idrætshøjskolen Bosei 30
Nordjyllands Idrætshøjskole 35

Ungdomshøjskoler (16-19 år)
Ungdomshøjskolen ved Ribe 39

INDEN FOR DENNE FAGGRUPPE HAR FØLGENDE SKOLER HOVEDFAG/LINJEFAG:

MUSIK, TEATER OG DANS

“Jeg finder ud af, 
at jeg kan mere, 

end jeg tror.”
Anne, teater

Højskolen Møn 29
Højskolen Snoghøj 30
Musik og Teaterhøjskolen 34
Nordiska folkhögskolan 35
Oure Højskole Sport & Performing Arts 36
Ryslinge Højskole 36
Teaterhøjskolen Rødkilde 38

Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler
Gerlev Idrætshøjskole 27
Gymnastikhøjskolen i Ollerup 28
Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg 28
Idrætshøjskolen i Århus 31

Kristne og spirituelle højskoler
Børkop Højskole 25
Kolding Internationale Højskole 32
Luthersk Missions Højskole 34

Livsstilshøjskoler
Højskolen for Bevidsthedsudvikling 29

Ungdomshøjskoler (16-19 år)
Egå Ungdoms-Højskole 27
Ungdomshøjskolen ved Ribe 39

Almene højskoler med bredt fagudbud
Brandbjerg Højskole 24
Brande Højskole 24
Den Internationale Højskole 25
Djurslands Folkehøjskole 26
Egmont Højskolen 27
Hadsten Højskole 28
Jaruplund Højskole 31
Johan Borups Højskole 32
Jyderup Højskole 32
Krogerup Højskole 33
Nørgaards Højskole 35
Odder Højskole 35
Roskilde Festival Højskole 36
Ry Højskole 36
Rødding Højskole 37
Rønshoved Højskole 37
Silkeborg Højskole 37
Testrup Højskole 38
Uldum Højskole 39
Vestjyllands Højskole 40
Vrå Højskole 40

Fagspecialiserede højskoler
Den Rytmiske Højskole 26
Engelsholm Højskole 27

INDEN FOR DENNE FAGGRUPPE HAR FØLGENDE SKOLER HOVEDFAG/LINJEFAG:
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Rumrejsen 
år 2018 
– klar til at 
lette?

“Folk tør folde sig ud,  
være til stede  

og gi’ den gas.” 
Christina, krop

Almene højskoler med bredt fagudbud
Brande Højskole 24
Den Internationale Højskole 25
Djurslands Folkehøjskole 26
Egmont Højskolen 27
Hadsten Højskole 28
Nordfyns Højskole 34
Odder Højskole 35
Rønde Højskole 37
Uldum Højskole 39
Vestjyllands Højskole 40

Fagspecialiserede højskoler
Suhrs Højskole 38

Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler
Gerlev Idrætshøjskole 27
Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg 28
Idrætshøjskolen Bosei 30
Idrætshøjskolen i Sønderborg 31
ISI Idrætshøjskole 31

Nordjyllands Idrætshøjskole 35
Vejle Idrætshøjskole 40
Aalborg Sportshøjskole 40

Kristne og spirituelle højskoler
Kolding Internationale Højskole 32 

Livsstilshøjskoler
Højskolen for Bevidsthedsudvikling 29
Højskolen Skærgården 30
Livsstilshøjskolen Gudum 34
Ubberup Højskole 39

Ungdomshøjskoler (16-19 år)
Egå Ungdoms-Højskole 27

SUNDHED, LIVSSTIL, PERSONLIG UDV.
INDEN FOR DENNE FAGGRUPPE HAR FØLGENDE SKOLER HOVEDFAG/LINJEFAG:
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De yngre generationer er langt fra 
kun individualister, der stormer 
frem i verden for at booste deres 
egoer. Det viser forskning og 
unges egne erfaringer.

Unge 
omfavner 
nutidens 
fælles-
skaber

FOTO: ULRIK JANTZEN



18 19

Jonas Slotorub på 21 år har gennem 
flere år været aktiv i Operation 
Dagsværk, ligesom han har erfaring 
med at sidde i en kommunalbestyrelse. 
Han fortæller, hvordan han gennem 
foreningslivet har lært en masse af 
mennesker med mange forskellige 
baggrunde.

“Det er ude i foreningerne, at man bliv-
er mødt i øjenhøjde og virkelig får en 
oplevelse af at bidrage til noget større 
end én selv. Den følelse kan ellers være 
svær at mærke som ung,” siger han.

“Jeg har altid 
følt mig som en 
del af et forplig-
tende fællesskab, 
og jeg tror på, at 
hvis man møder 
verden med posi- 
tiv energi, er det 
også det, man 
selv bliver mødt 
med.”
Clara Nepper Winther, 24 år

INSP! i Roskilde er et inspiratorium på 2.500 m2 
skabt af unge og drevet af frivillige. Der er møde-
steder, værksteder og diverse fællesskabsfrem-
mende aktiviteter. Foto: Mathias Theisen

UNGE OMFAVNER NUTIDENS FÆLLESSKABER

Unge i dag har ry for at tilhøre en indi-
vidualiseret selfie-generation, der ikke 
orker at engagere sig i samfundet og 
verdens store spørgsmål.

Men det er en fæl misforståelse. For 
nutidens unge er, som de fleste unge 
altid har været, optaget af at skabe 
fællesskaber, der giver dem en følelse 
af at høre til.

Det fortæller Maria Bruselius-Jensen, 
lektor på Center for Ungdomsforskning 
ved Aalborg Universitet. Hun er en 
af forfatterne bag et nyere studie, der 
viser, at de 15-30-årige indgår i et væld 

af fællesskaber - for eksempel gennem 
studiet, i sportsklubben og på højsko-
ler.

“Vores forskning peger på, at indivi-
dualisering og fællesskaber ikke nød-
vendigvis er hinandens modsætninger. 
Tværtimod er deltagelse i fællesskaber 
et succeskriterium for et vellykket ung-
domsliv,” siger hun.

VIGTIGT AT GIVE NOGET TIL VERDEN
Spørger man unge, er der mange gode 
bud på, hvorfor det er vigtigt at bidrage 
aktivt til den verden, vi lever i.
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Derfor samarbejder Tuborgfondet med 
de ildsjæle, der kan være med til at ud-
vikle stærke ungdomsfællesskaber. Det 
gælder rundt omkring i de traditionelle 
foreninger - men også blandt nyere 
typer af organisationer og netværk, 
forklarer Nanna Bang.

Blandt Tuborgfondets støtteprojekter 
finder man for eksempel medborger-
initiativet Sager der Samler i Aarhus, 
kulturcentret INSP! i Roskilde og 
foreningen Mino Danmark.

“De 15-30-årige giver ikke nødven-
digvis udtryk for samfundsengagement 
på samme måde som for ti år siden. Vi 
støtter især nogle af de nye muligheder, 
der er for unge til at bidrage til fælles-
skabet,” siger Nanna Bang.

FÆLLESSKAB SOM STATUSSYMBOL
Ifølge Maria Bruselius-Jensen fra 
Center for Ungdomsforskning gør de 
sociale medier det muligt for unge at 
jonglere med mange forskellige slags 
sammenhold på én gang. Det betyder, 
at fællesskaberne ikke længere opleves 
som så selvfølgelige som tidligere.

“Unge mærker i dag et kæmpe ansvar 
for at vedligeholde de fællesskaber, de 
er en del af. På den måde er fællesska-

ber et vigtigt statussymbol og noget, 
som let kan blive en del af præstations-
presset for mange unge,” siger hun.

Men det kan også resultere i, at unge 
prioriterer og forvalter de fællesskaber, 
de indgår i, langt mere intenst end ge-
nerationerne, der kom før dem. 

På den måde spinder nutidens unge 
måske et finmasket net imellem sig, der 
kan få stor betydning for samfundets 
øvrige borgere langt ud i fremtiden. ●

FORPLIGTENDE 
FÆLLESSKAB
__________________

Kun gennem en positiv 
spejling i andre kan et 
menneske udvikle en 
ordentlig selvforståelse. 
I et godt fællesskab 
skal alle derfor være 
forpligtet til at spejle 
sig i andre og være 
til rådighed for de 
andre som spejl. Kun i et 
sådant forpligtende fæl-
lesskab kan mennesket 
finde sig selv, mener 
Grundtvig. 

© Grundtvigsk Forum

Clara Nepper Winther er 24 år gammel 
og har, siden hun var ung, engageret 
sig i en række ngo’er. For tiden koor-
dinerer hun netværks- og lektiecaféer 
for indvandrerkvinder og deres børn. 
At bidrage til fællesskabet handler for 
hende om at vise overskud.

“Jeg har altid følt mig som en del af et 
forpligtende fællesskab, og jeg tror på, 
at hvis man møder verden med positiv 
energi, er det også det, man selv bliver 
mødt med,” siger hun.

Ifølge 26-årige Mia Mønster Tjørnum 
handler fællesskab om at være gen-
sidigt afhængige af hinanden. For hen-
des vedkommende blandt gode venner, 
som social organisator på universitetet, 
og når der er arbejdsweekender i den 
lokale fodboldklub.

“Unge mærker i dag et kæmpe 
ansvar for at vedligeholde de 
fællesskaber, de er en del af.”
Maria Bruselius-Jensen, lektor på Center for Ungdomsforskning

“Et fællesskab vil alt andet lige bestå af 
flere personer. Derfor er jeg afhængig 
af dig, og du er afhængig af mig. Jeg 
mener, at vi alle sammen har et ansvar 
for at byde ind i det omfang, vi kan,” 
siger hun.

PENGE TIL NYE FÆLLESSKABER
Tuborgfondet donerer cirka 30 mio. 
kr. til almennyttige formål hvert år. 
Fonden har et særligt fokus på at styrke 
unges deltagelse i samfundet, fortæller 
souschef Nanna Bang.

“Unge vil gerne engagere sig og gøre 
noget for fællesskabet, viser vores 
analyser. Men der er også nogle, der 
står uden for fællesskaberne, og flere 
og flere unge føler sig i dag pressede 
af samfundets krav og forventninger,” 
siger hun.

UNGE OMFAVNER NUTIDENS FÆLLESSKABER
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Højskoler med lange kurser

Højskolen Marielyst for aktive seniorer og SeniorHøjskolen Nørre Nissum er ikke med på listen, da de ikke 

tilbyder lange kurser. Alle højskoler er med på Danmarkskortet og kan findes på hojskolerne.dk.

Almene højskoler - med bredt fagudbud

Fagspecialicerede højskoler - med fokus på enkelte fagområder

Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler - med fokus på kropslige fag

Kristne eller spirituelle højskoler - med religiøs eller spirituel tilgang til livet

Livsstilshøjskoler - med fokus på kost, mortion og personlig udvikling

Ungdomshøjskoler - almene højskoler for 16-19 årige

Seniorhøjskoler (kun korte kurser) - for seniorer
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BRENDERUP HØJSKOLE•
www.brenderuphojskole.dk - Tlf. 64 44 44 44
Få materiale: sms “HS BRE + navn/adr.” til 1272

På Brenderup Højskole oplever du nærvær i levende og 
bæredygtige omgivelser. Vi værdsætter mødet mellem men-
nesker og kulturer højt, sætter samværet i centrum i vores 
kreative rum og værksteder. Bæredygtighed er vigtig for os. 
Vi spiser og lever grønt med omtanke. Du sammensætter 
selv dit skema. Du kan kombinere det hele med en rejse 
som frivillig til Nepal, Indien eller Kenya.

BØRKOP HØJSKOLE•
www.imb.dk - Tlf. 75 86 60 22
Få materiale: sms “HS IMB + navn/adr.” til 1272

Bibelhøjskole hvor vi har fokus på identitet, udvikling 
og proces. 
På kurset får du masser af bibelundervisning, praksis og 
værksteder i musiske, kreative og outdoor fag. 
Studietur til Etiopien eller Israel. 
Der er mulighed for personlig supervision.

DEN EUROPÆISKE FILMHØJSKOLE•
www.europeanfilmcollege.com - Tlf. 86 34 00 55
Få materiale: sms “HS FIL + navn/adr.” til 1272

8½ måneders filmgrundkursus. For alle danske og uden-
landske unge over 18, som elsker film! Skolen giver dig 
en unik mulighed for at afdække dit talent, finde din egen 
kreative stemme og undersøge, om filmbranchen er noget 
for dig. Lev og ånd film 24-7 i 8½ måned, og prøv kræfter 
med instruktion, skuespil, kamera, lys, producing, klipning, 
lyd, manuskript og dokumentar. 

DEN INTERNATIONALE HØJSKOLE•
www.ipc.dk - Tlf. 49 21 33 61
Få materiale: sms “HS IPC + navn/adr.” til 1272

Den Internationale Højskole samler hele verden i Danmark, 
hvor elever fra mere end 30 forskellige lande lever sammen. 
Vi tilbyder globale studier i alle afskygninger – f.eks. ”African 
Studies” og ”Global Challenges”, men også kreative fag 
og sport. Du sammensætter selv dit skema. Alt foregår på 
engelsk. Få venner fra hele verden og optimer din internati-
onale profil.

ASKOV HØJSKOLE•
www.askov-hojskole.dk - Tlf. 76 96 18 00
Få materiale: sms “HS ASK + navn/adr.” til 1272

På Askov Højskole lærer du at fortælle historier, som skaber 
forandring hos mennesker og samfund. På linjefagene fordy-
ber vi os i udtryksformer, medier og teknologier: Journalistik, 
Film og tv, Kunst, Game design, Robotter og virtual reality 
samt Dansk sprog og kultur. Samtidig gør vi opholdet til et 
åndehul for fordybelse, samvær og refleksioner over liv og 
fælleskaber.

BORNHOLMS HØJSKOLE•
www.bornholmshojskole.dk - Tlf. 56 97 40 77
Få materiale: sms “HS BOR + navn/adr.” til 1272

Kombiner DESIGN, HÅNDVÆRK og KUNST: Vælg mellem 
keramik, billedkunst, smykkedesign, glas og gastronomi. 
Den smarte vej til optagelse på design- og fagskoler. Deltag 
i debat, dokumenter din samtid i fotografi og lyd og vær med 
på Folkemødet. Dyrk outdoor i det bornholmske klippeland-
skab. Bliv klogere på dig selv og på verden.

BRANDBJERG HØJSKOLE•
www.brandbjerg.dk - Tlf. 75 87 15 00
Få materiale: sms “HS BRA + navn/adr.” til 1272

Brandbjerg Højskole er et levende, mangfoldigt mødested, 
der byder på oplevelser, indsigter og venner for livet. Her er 
fællesskabet et vindue til verden. Du får pirret din nysger-
righed og inspiration til at gøre en forskel for dig selv og din 
omverden. Projektledelse, Outdoor, Musik, Selvudvikling og 
bæredygtighed. Rejser til blandt andet Costa Rica, Sydafrika 
og Catalonien.

BRANDE HØJSKOLE•
www.brandehs.dk - Tlf. 97 18 45 45
Få materiale: sms “HS BHS + navn/adr.” til 1272

BHS giver aldrig op. Vi ved, at du har mange flere farver, 
end du tror! Er du ordblind, skoletræt, ny i Danmark? Start 
på en frisk! Få gang i din uddannelse og dit nye job. Vi holder 
af dig uanset, hvem du er. Tilbud: 9. kl. prøve i dansk og 
matematik, Kørekort, Danskprøve 2 for nydanskere. Fag: 
Dansk, Matematik, Engelsk, Crossfit, Klatring, Samfundsfag, 
Kunst, Natur, Psykologi, IT…
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EGMONT HØJSKOLEN•
www.egmont-hs.dk - Tlf. 87 81 79 00
Få materiale: sms “HS EGM + navn/adr.” til 1272

Tæt ved skov og strand ligger Egmont Højskolen smukt og 
udgør ideelle rammer for et udbytterigt højskoleophold. Her 
tror vi på, at samvær med andre voksne, også voksne med 
særlige forudsætninger, er vigtigt. Det giver udfordringer, 
oplevelser og vigtige personlige skub. At tage på højskole er 
at møde andre mennesker, at give noget til fællesskabet og 
at få noget med derfra. 

EGÅ UNGDOMS-HØJSKOLE•
www.euh.dk - Tlf. 86 22 01 26
Få materiale: sms “HS EUH + navn/adr.” til 1272

Højskoleophold for dig mellem 16-19 år fyldt med grin, sang, 
sport og kreativitet. Du kan vælge mellem en lang række 
forskellige fag, med én ting til fælles: Du behøver ingen 
forudsætninger for at deltage, bare du er åben og nysgerrig 
og har lyst til at prøve noget nyt. Esport. Foto. Musik. Politik/
Samfund. Filosofi/Psykologi. Idræt. Design. Billedkunst. 
Teater. Film. Bæredygtighed.

ENGELSHOLM HØJSKOLE•
www.engelsholm.dk - Tlf. 75 88 35 55
Få materiale: sms “HS ENG + navn/adr.” til 1272

Højskolen for kunst og musik: FormLab (glas/keramik), 
Billedkunst, Smykkedesign, Fotografi, Elektronisk musik, 
Sangskrivning. Valgfag: VJing. På Engelsholm kan du arbejde 
med fantasien, eksperimentet, den gode melodi eller tekst, 
kunsten og håndværket. Du får fælles og individuel under-
visning, samt afprøver og samler erfaring med materialer, 
teknik og idé. Døgnåbne værksteder.

GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE•
www.gerlev.dk - Tlf. 58 58 40 65
Få materiale: sms “HS GIH + navn/adr.” til 1272

Gerlev Idrætshøjskole betyder spændende rejser, intens 
træning, venner for livet og plads til personlig udvikling. Du 
møder et internationalt idrætsmiljø med højt niveau og får 
mulighed for forberedende undervisning. Du kan vælge imel-
lem 16 forskellige hovedfag, hvor du bliver udfordret fysisk 
og mentalt, bliver del af et fællesskab og nyder glæden ved 
leg og bevægelse.

DEN RYTMISKE HØJSKOLE•
www.drh.dk - Tlf. 59 36 06 00
Få materiale: sms “HS DRH + navn/adr.” til 1272

På Den Rytmiske Højskole vælger du en af vores hoved-
linjer - Band med instrumentlinje - Musikproduktion med 
lydstudieteknik – Sangskrivning og produktion - Music 
management – Elektronisk musik. Vi har en række fællesfag 
og du vælger dit bifag og valgfag. Der er mange koncerter 
og vi tager på turné. Vi vil meget gerne vise dig højskolen, så 
kontakt os for en rundvisning og snak.

DEN SKANDINAVISKE DESIGNHØJSK.•
www.designhojskolen.dk - Tlf. 86 44 80 44
Få materiale: sms “HS DSD + navn/adr.” til 1272

Vi er en fagspecialiseret højskole og hos os spiller det socia-
le liv en stor rolle. Det vil gavne dig generelt og styrke dig
fagligt. Vi har plads til ALLE uanset forudsætninger. Til dig 
som vil teste din interesse for kreative fag og dig, der
kommer for at kvalificere dig til en af de eftertragtede kreati-
ve uddannelser i ind- og udland. Vi forventer engagement,
ildhu og omhu.

DESIGNHØJSKOLEN HØJER•
www.designhøjer.dk - Tlf. 73 62 89 00
Få materiale: sms “HS DHH + navn/adr.” til 1272

Designhøjskolen Højer er en ny højskole. Vi arbejder i 
krydsfeltet mellem design, kunst og teknologi. Vi har fire, 
ambitiøse hovedlinjer og vi co-creater med de dygtigste folk 
inden for design, dannelse og uddannelse. Du kan vælge 
mellem fire designlinjer: Innovativ mode & Accessories, 
Podcast & Lyddesign, Visuel & Digital Design, og Spildesign 
& Animation.

DJURSLANDS FOLKEHØJSKOLE•
www.djfh.dk - Tlf. 87 52 91 20
Få materiale: sms “HS DJU + navn/adr.” til 1272

Vi er for alle – også udviklingshæmmede. Her bliver alle set 
og hørt, og du bliver en del af fællesskabet. Vælg mellem 
3 faglinjer: Kreative fag, Udendørs & praktiske fag, Musik 
& drama. Alle faglinjer kan kombineres med Den slanke 
linje. Derudover er der valgfag som IT, Medier, Kærlighed & 
venskab, Historie, Samfundsfag, Hverdagsmatematik. Vi har 
også studieture til udlandet
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HØJSK. F. BEVIDSTHEDSUDVIKLING•
www.rfh.dk - Tlf. 59 91 92 93
Få materiale: sms “HS BEV + navn/adr.” til 1272

Livet fornyes indefra. Dybest inde er vi alle totalt årvågne 
og opmærksomme, fordi energien i denne indre stilhed er 
absolut dynamisk. At gøre denne erfaring til en daglig 
virkelighed sætter skub i en menneskelig udvikling, som 
automatisk fjerner stress og gammel træthed og giver ny 
kreativitet og indsigt. Og så dukker et bedre liv frem 
– fornyet indefra.

HØJSKOLEN HALD EGE•
www.hoejskolen.dk - Tlf. 21 48 92 79
Få materiale: sms “HS HAL + navn/adr.” til 1272

Sport, lifeskills og Afrika. Du vælger mellem 4 ambitiøse 
sportslinjer: Håndbold,  Fodbold, Mtb eller DIFs træner-
uddannelser og kommer i mesterlære inden for din sport.  
Derudover får du lifeskills i fag som sportspsykologi, kunst, 
humanitært iværksætteri og idehistorie. Endvidere skal vi 
alle på den vildeste dannelsesrejse til Ghana i Vestafrika. 
Vælg mellem 20 eller 40 uger. 

HØJSKOLEN PÅ KALØ•
www.kalohojskole.dk - Tlf. 86 37 12 86
Få materiale: sms “HS KAL + navn/adr.” til 1272

Når mennesker mødes. 24 uger med antropologi, 
parkranger/outdoor og dansk sprog og kultur.
STOP OP! – og dyk ned i hvad der sker, når mennesker 
mødes. STÅ FAST på bæredygtigt fokus på jagt, vild mad, 
naturformidling og kulturmødet.
GÅ IKKE GLIP af den vilde studietur til Washington State på 
USA’s vestkyst.

HØJSKOLEN MØN•
www.hojskolenmon.dk - Tlf. 71 99 91 98
Få materiale: sms “HS MØN + navn/adr.” til 1272

Danmarks Ny Filmhøjskole. Nærværende og væsentlige 
historier, der arbejder på tværs af medier og genrer. Du 
arbejder med dokumentar- og fiktionsfilm. Podcast og 
journalistik. Fotografi og serigrafi. Du vælger selv, om du vil 
bruge dit ophold til at forberede dig på T søge ind på en film- 
eller kunstskole! Højskolen Møn er workshopbaseret, og du 
vil møde de allerbedste fra film- og lyd-brancherne. 

GRUNDTVIGS HØJSKOLE•
www.grundtvigs.dk - Tlf. 48 26 87 00
Få materiale: sms “HS GRU + navn/adr.” til 1272

Diskuter, lyt og sig din mening. Dyk ned i samfund og kultur. 
Mød nye venner og nyd at være et sted med højt til loftet – 
tæt ved København. Grundtvigs bygger på oplysning, frisind 
og demokrati.
Gå i dybden med fag som politik, radio, foto, maleri, forfat-
terværksted, musik og journalistik. Design dit skema, så du 
enten får stor faglig bredde eller specialiserer dig. 

GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP•
www.ollerup.dk - Tlf. 62 24 12 30
Få materiale: sms “HS GOL + navn/adr.” til 1272

Få nye venskaber og bliv en del af en stor familie. Tradition 
og fornyelse med fantastiske faciliteter, der også må bruges i 
fritiden. LINJER: Parkour & Freerunning, Fitness & Sundhed, 
Dans, Hubster, Rytmisk Gymnastik, TeamGym, PowerTumb-
ling, UpGrade (Politi/Politikadet). Gymnastik og MEGET mere 
med tid til dig – uanset niveau. Kurser efterår, forår eller 
begge.

GYMNASTIK OG IDRÆTSHØJ. VIBORG•
www.giv.dk - Tlf. 86 67 20 11
Få materiale: sms “HS GIV + navn/adr.” til 1272

Tag på idrætshøjskole i 12, 18, 20 eller 26 uger - mærk din 
personlige udvikling tage fart!
Du bliver udfordret og får rykket dine grænser, mens du får 
venner for livet. Du kan også forberede dig til optagelses-
prøven til Politiet – fysisk, fagligt og mentalt.
Som noget helt nyt, har vi oprettet linjen Livsstilsændring, 
hvor der er endnu mere fokus på sundhed for krop og sjæl.

HADSTEN HØJSKOLE•
www.hadstenhojskole.dk - Tlf. 86 98 01 99
Få materiale: sms “HS HAD + navn/adr.” til 1272

På Hadsten Højskole sammensætter du dit helt eget skema. 
Du får faglig udfordring, personlig dannelse og venner for 
livet. Du kan vælge mellem 60 forskellige fag fordelt på seks 
fagområder:  
Politik & Samfund, Idræt & Outdoor, Sundhed & Psykologi, 
Kunst & Kunsthåndværk, Musik & Sang og Kommunikation 
& Sprog. Prøveforberedende kurser til Journalist og Politi. 
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IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG•
www.ihs.dk - Tlf. 74 42 18 48
Få materiale: sms “HS IHS + navn/adr.” til 1272

Succesoplevelser for hjernen og hjertet. På IHS er din per-
sonlige udvikling omdrejningspunkt for alt, hvad vi beskæf-
tiger os med. Du prøver kræfter med et væld af forskellige 
sportsgrene, får venner for livet, oplever fantastiske rejser og 
nyder vores faciliteter og unikke beliggenhed lige ved vandet.
Ski & snowboard / beachvolley / kitesurf / adventure / 
sejlads / og meget mere!

IDRÆTSHØJSKOLEN AARHUS•
www.ihaarhus.dk - Tlf. 86 21 38 00
Få materiale: sms “HS IHA + navn/adr.” til 1272

Tag på Idrætshøjskolen Aarhus og oplev det unikke højsko-
lefællesskab gennem idræt og kultur. Vær i bevægelse, få 
venner for livet og mød engagerede, nærværende lærere, 
der hjælper dig med at tilegne nye eller udvikle eksiste-
rende kompetencer – boldspil, dans, fitness, outdoor, ski, 
surf, triatlon, teamgym, musik, event, coaching, rejser samt 
instruktør- og træneruddannelser.

ISI IDRÆTSHØJSKOLE•
www.isi.dk - Tlf. 97 25 24 99
Få materiale: sms ”ISI + navn/adr. til 1272”

Her er fokus på linjeidrætterne esport, håndbold, fitness, 
fodbold, golf, trænerlinje og volley. Læg dertil rejser, nye ven-
ner og masser af oplevelser. Sammensæt dit skema; vælg 
mellem idræts-, fordybelses- og inspirationsfag. Du bor på 
nye værelser på en højskole med nærvær. Her dyrker du din 
passion samtidig med, du samler points til kvote 2-ansøgnin-
gen til dit drømmestudie.

JARUPLUND HØJSKOLE•
www.jaruplund.de - Tlf. (0049) 4630 9691 40
Få materiale: sms “HS JAR + navn/adr.” til 1272

Fokus på fællesskab, viden og dialog. Dansk højskole i Tysk-
land syd for grænsen tæt ved Flensborg. Moderne højskole 
i skønne omgivelser med fede faciliteter samt bad og toilet 
på værelserne. Vi tilbyder kernefagene: Tysk, kunst, musik, 
programmering, foto, ledelse, guide, eksistens og e-sport. 
Ture til Berlin og Hamborg. Snup en bid af din fremtid. 
Læs mere på hjemmesiden.

HØJSKOLEN SKÆRGÅRDEN•
www.hjsk.dk - Tlf. 97 12 43 90
Få materiale: sms “HS SKÆ + navn/adr.” til 1272

Højskole for både unge og voksne med fokus på livsstilsæn-
dring, sundhed og trivsel. Du sammensætter dit eget skema 
med undervisning i personlig udvikling, motion, kost, mad-
lavning, motivation og vaner, kreativitet og balance mellem 
krop og sind. Alle har mulighed for enkeltværelse med eget 
bad og toilet. Skærgården ligger naturskønt med egen sø og 
skov lige udenfor døren.

HØJSKOLEN SNOGHØJ•
www.snoghoj.dk - Tlf. 76 24 15 30
Få materiale: sms “HS SNO + navn/adr.” til 1272

Med dig og dine personlige læringsmål i centrum vil dit 
ophold på Højskolen Snoghøj have et dybdegående fokus 
på performance i alle afskygninger. Gennem øvelser i teori 
og praksis vil du få mulighed for at udvikle dine egne evner 
indenfor sang, dans, musical, skuespil og som auteur. Alt 
dette sker, i de trygge rammer højskolen tilbyder lige ned til 
det naturskønne Lillebælt.

HØJSKOLEN ØSTERSØEN•
www.hojoster.dk - Tlf. 74 62 47 00
Få materiale: sms “HS ØST + navn/adr.” til 1272

Højskolen tilbyder to linjer til danske og internationale unge 
i foråret og efteråret. Skibums-linjen kombinerer højsko-
le-opholdet med fire måneders ophold som skiinstruktør i 
Østrig i vinter-sæsonen. World Lab-linjen er fire måneder 
med workshops og undervisning i bæredygtighed og FN’s 
verdensmål, hvor eleverne skal udvikle innovative løsninger 
til globale problemer.

IDRÆTSHØJSKOLEN BOSEI•
www.bosei.dk - Tlf. 55 90 90 90
Få materiale: sms “HS BOS + navn/adr.” til 1272

Et unikt sted på Sydsjælland! Vi er både idrætshøjskole med 
idrætshal, svømmehal, fitnesscenter, dojo’er, fantastiske 
skov- og vandomgivelser, og så har vi også et særligt asiatisk 
præg! Fordyb dig i: Kampsport, Japansk, Manga, Koreansk, 
eSport, Yoga, Volley, Health & Fitness, Outdoor, Klatring, 
Svømning, Calisthenics, Cosplay og Futsal. Rejs med til 
Japan, Korea eller Okinawa.
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KROGERUP HØJSKOLE•
www.krogerup.dk - Tlf. 49 19 03 80
Få materiale: sms “HS KRO + navn/adr.” til 1272

Få høj faglighed, nye venner og spændende rejser på demo-
krati-højskolen nær København. Krogerup danner rammen 
om et inspirerende og sjovt højskolefællesskab, hvor der er 
kort fra tanke til handling. Vi rejser til bl.a. Israel/Palæstina, 
USA, Mexico og Burma. Hovedfagene er Verden Brænder, 
Journalistik & Medier, Fotografi, Film!Film!Film!, Storbyens 
Puls og Crossing Borders.

KUNSTHØJSKOLEN I HOLBÆK•
www.kunsthojskolen.dk - Tlf. 59 43 18 88
Få materiale: sms “HS KUH + navn/adr.” til 1272

På Kunsthøjskolen er fællesskab, fordybelse og faglighed 
nøgleord. Som en aktiv og anerkendt del af det danske 
kunstmiljø er skolen både for dig, der vil udforske samtids-
kunsten og for dig, der vil bruge kurserne som forberedelse 
til optagelse på et af de nationale eller internationale kunst-
akademier, design- eller arkitektskoler. Sammensæt dit eget 
kunstneriske højskoleforløb.

KUNSTHØJSKOLEN PÅ ÆRØ•
www.kunstaeroe.dk - Tlf. 62 58 16 60
Få materiale: sms “HS KUÆ + navn/adr.” til 1272

På skemaet står der ”kunst”, fordi samtidskunst er 
udgangspunkt for al aktivitet. 
Bliv udfordret på dine kunstneriske ambitioner af unge 
professionelle billedkunstnere. 
Bliv set – vi har plads til 20 kursister.

LIVSSTILSHØJSKOLEN GUDUM•
www.livsstilshojskolen.dk - Tlf. 97 88 83 00
Få materiale: sms “HS LIV + navn/adr.” til 1272

Højskole for voksne i alle aldre. Vi arbejder med livsstilsom-
lægning og sundhed, og desuden linjen ”tæt på diabetes”. 
Undervisning i bl.a. stresshåndtering, vægttab, motion, øget 
livskvalitet, meditation, mindfulness og yoga, personlig ud-
vikling m.m. Vi arbejder meget med sammenhæng mellem 
psyke og livsstil – altid i et varmt og omsorgsfuldt miljø, hvor 
fællesskabet er i fokus.

JOHAN BORUPS HØJSKOLE•
www.borups.dk - Tlf. 33 12 34 45
Få materiale: sms “HS JBH + navn/adr.” til 1272

DEN KREATIVE STORBYHØJSKOLE MIDT I KØBENHAVN 
Johan Borups Højskole bor i et pragtfuldt gammelt palæ midt 
i en moderne storby, København. Vi har høj himmel og rent 
vand i Frederiksholms Kanal. 
Vælg mellem linjerne Dokumentarfilm, Teater & Scenekunst, 
Arkitektur & Moderne Kunst, Design, Journalistik & Kreativ 
Skrivning, Sangskrivning og Urban Movement.

JYDERUP HØJSKOLE•
www.jyderuphojskole.dk - Tlf. 59 22 44 80
Få materiale: sms “HS JYD + navn/adr.” til 1272

Vælg mellem hovedlinjerne: Elektronisk Musik,
Gladiators Forfatterskole, Musik&sangskrivning, Dansk 
Sprog og Kultur, Kunst, Grøn Guerilla(bæredygtighed og 
omstilling). Valgfag:  Møbelrestaurering, Politik, Stemmetræ-
ning, Udeliv, Kulturledelse, Graffiti, Kreativ Skrivning, Klaver 
m.m. Højskolen har hjemme på et gammelt slot, kun en time 
fra København i smuk natur ved skov og sø.

KOLDING INTERNATIONALE HØJSKOLE•
www.iabc.dk - Tlf. 75 52 47 99
Få materiale: sms “HS KIH + navn/adr.” til 1272

En menighedsbaseret bibelskole, hvor du bliver klogere 
på dig selv, på andre og på Gud. Hvor teologi er praktisk, 
personlig og relevant. Hvor miljøet er internationalt og 
livsbekræftende. Hvor undervisere kommer fra hele verden 
med stor ledelseserfaring. Hvor du har din egen mentor, som 
hjælper dig at nå dine mål. Hvor du får et solidt fundament, 
der gør dig klar til fremtiden.

KRABBESHOLM HØJSKOLE•
www.krabbesholm.dk - Tlf. 97 52 02 27
Få materiale: sms “HS KRA + navn/adr.” til 1272

Hvis du drømmer om en uddannelse inden for kunst, litte-
ratur, arkitektur, design og grafisk design, kan Krabbesholm 
blive springbrættet til din fremtid. Krabbesholm er for alle, 
uanset forudsætninger. Mange kommer, fordi de har lyst 
til at prøve sig selv af. Andre for at udvikle sig målrettet i 
forhold til en videregående uddannelse inden for højskolens 
fagområder.
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NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN KUNGÄLV•
www.nordiska.fhsk.se - Tlf. (0046) 303 206 200
Få materiale: sms “HS NIK + navn/adr.” til 1272

Højskole med kulturprofil og internationalt miljø. Vælg 
mellem teater, scenisk sang, journalistik, kreativ tekstpro-
duktion, film & foto. Halv- og helårskurser. Faglig fordybelse 
med fokus på ét område. Søg i god tid og få nordisk støtte/ 
friplads. Beliggende midt i storslået svensk natur gåafstand 
til historiske Kungälv og Bohus fæstning. Bus til Göteborg 
(20 min) 3-4 timer fra Danmark.

NORDJYLLANDS IDRÆTSHØJSKOLE•
www.nih.dk - Tlf. 98 82 53 00
Få materiale: sms “HS NIH + navn/adr.” til 1272

Idræt og sundhed. Fitness. Bold og sport. Outdoor/adventu-
re/udendørs klatrecenter. Maraton løbeskole. Instruktørud-
dannelser. Politiforberedelse. Oplevelser og rejser. Lav dit 
eget skema.
På NIH kan du sammensætte dit helt eget skema, med fokus 
på lige præcis de idrætsgrene, du har lyst til. Vi tilbyder en 
lang række fag, og du kan frit vælge på alle hylder.

NØRGAARDS HØJSKOLE•
www.nrgaard.dk - Tlf. 86 68 23 00
Få materiale: sms “HS NØR + navn/adr.” til 1272

DET GODE HØJSKOLELIV med høj faglighed, fremragende 
rammer, et dedikeret lærerteam samt en særdeles sjov, 
stærk og alsidig elevgruppe. Vi tilbyder højskoleophold fra 4 
til 8 mdr. inkl. storby-studieture til Berlin og New York. 
Blandt 10 linjefag - FOTO, E-MUSIK, DANS, MUSIKER, 
ADVENTURESPORT, FILMSKUESPIL, MUSIK, KULTUR, KUNST 
og OUTDOOR - vælger du to og supplerer med valgfag. 

ODDER HØJSKOLE•
www.odderhojskole.dk - Tlf. 86 54 07 44
Få materiale: sms “HS ODD + navn/adr.” til 1272

Bliv den du er! Vi giver dig mere end 80 fag at vælge mellem 
inden for emner som Filmproduktion. Kunst, Design & 
Fotografi. Musik. Journalistik & Politik. Psykologi & Kropsbe-
vidsthed. Sport, Fitness & Dans. Du bor midt i Odder, tæt på 
Aarhus og på strand og skov. Vi skaber overblik og perspek-
tiv, sammenhæng og fordybelse, og du får uforglemmelige 
oplevelser og venner for livet. 

LUTHERSK MISSIONS HØJSKOLE•
www.lmh.dk - Tlf. 48 26 07 66
Få materiale: sms “HS LMH + navn/adr.” til 1272

På LMH går vi i dybden med Bibelen, og dermed kan 
Jesus gå i dybden med os. Mødet med andre elever, lærere 
og med Bibelen giver dig perspektiv på livet og troen. 
Vi har bibelfag, praktiske fag, kreative fag og masser musik-
undervisning. 5 eller 10 måneder med mulighed for at stille 
alle dine spørgsmål om Gud i et trygt, kristent fællesskab. 
Stortur til Israel og Tyrkiet. 

MARIAGER HØJSKOLE•
www.mariager-hojskole.dk - Tlf. 96 68 26 68
Få materiale: sms “HS MAR + navn/adr.” til 1272

Bliv klogere på din tro og din karakter. 
Vi giver plads til dine teologiske spørgsmål og tid til at finde 
frem til, hvad der er dit livs hjertesag. Vi kobler teologisk 
undervisning med praktisk læring. På den måde får de store 
tanker hænder og fødder, når du engagerer dig i sociale- og 
kirkelige aktiviteter. Din tid på Mariager Højskole sætter spor 
resten af dit liv.

MUSIK OG TEATERHØJSKOLEN•
www.musikogteater.dk - Tlf. 74 83 01 04
Få materiale: sms “HS MTH + navn/adr.” til 1272

Lyst til at få en oplevelse for livet og møde nye mennesker? 
MUSIK, SANG, LYDTEKNIK, ELEKTRONISK MUSIK, NYCIR-
KUS, TEATER, DANS og en masse spændende valgfag. Du 
kombinerer dit skema efter dine interesser. Tværfagligt sam-
arbejde og fællesfag. Dygtige undervisere med fingeren på 
pulsen. Oplev stemningen ved at tage på turné og sæt skub i 
din personlige udvikling sammen med andre. 

NORDFYNS HØJSKOLE•
www.nordfyns.nu - Tlf. 64 81 32 80
Få materiale: sms “HS NOF + navn/adr.” til 1272

Oplev hele verden på Nordfyn. Uanset om du ønsker en 
sundere livsstil, har brug for afklaring omkring din uddan-
nelse og fremtid, eller bare gerne vil opleve sammenholdet 
på en højskole, så er Nordfyns Højskole for dig. Vi er en 
mangfoldig højskole med elever fra hele verden. Så her får 
du venskaber på tværs af grænser og kulturer samt et bredt 
udvalg af fag at vælge imellem.
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RØDDING HØJSKOLE•
www.rhskole.dk - Tlf. 74 84 22 84
Få materiale: sms “HS RØD + navn/adr.” til 1272

Almen højskole med hovedfag i Design, Politik, Litteratur, 
Musik og Journalistik. 40 sidefag. Fælles studietur til et 
europæisk land. Hovedfagstur til Sydafrika, USA, Mexico, 
Brasilien eller Mellemøsten. Lækkert køkken, inspirerende 
undervisningslokaler, engagerede lærere, morgensang, fore-
drag, koncerter, caféaftener, debat, udstillinger, hjemlighed, 
fællesskab, venskab, fest.

RØNDE HØJSKOLE•
www.rondehojskole.dk - Tlf. 86 37 19 55
Få materiale: sms “HS RØN + navn/adr.” til 1272

Rønde Højskole er en højskole med studieforberedende 
linjer og masser af andre spændende fag, rejser, oplevelser 
og fællesskab for livet. Vælger du at gå på højskole, bliver du 
ikke kun fagligt klogere, du kommer også til at knytte stærke 
bånd til dine medstuderende og opleve nye venskaber tage 
form. Skræddersy dit højskoleophold og bliv klogere, gladere 
og mere inspireret.

RØNSHOVED HØJSKOLE•
www.ronshoved.dk - Tlf. 74 60 83 18
Få materiale: sms “HS RØH + navn/adr.” til 1272

Du vil opleve et ophold hos os som en #hjernestarter, hvor 
du får fornyet energi, bliver afklaret om dig selv – og har 
det rigtig sjovt imens. Vores fokus er på klassisk dannelse, 
hvor du ikke binder dig til én linje, men hvor du kan udforske 
mange forskellige fag. Du kan derfor på én og samme dag 
blive klogere på filosofi, musikhistorie & hebraisk og spille 
fodbold om aftenen.

SILKEBORG HØJSKOLE•
www.silkeborghojskole.dk - Tlf. 86 82 29 33
Få materiale: sms “HS SIL + navn/adr.” til 1272

Prøv kræfter med FRILUFTSLIV, KUNST, MUSIK, IDRÆT & 
VANDSPORT og POLITIK i et fællesskab for livet, hvor vi 
udforsker og udfordrer, hvad det vil sige at være menneske 
og samfund nu og i fremtiden. 
Fordyb dig i eksistensfag og valgfag, og rejs med os til 
Indien, Palæstina, Norge, Iran, Japan, Myanmar, Canada, 
Malawi, New Zealand og Cuba. 

OURE HØJSKOLE SPORT & PERFORM. ART•
www.oure.dk - Tlf. 62 38 38 38
Få materiale: sms “HS OUR + navn/adr.” til 1272

Du får ikke bare professionel undervisning i adventuresport, 
fitness, fodbold, håndbold, kitesurfing, sejlads, ski, snow-
board, dans, musik eller skuespil, men også en lang række 
fag og aktiviteter, der går på tværs af linjerne. Formålet 
er af dannelsesmæssig karakter samt at dyrke og styrke 
fællesskabet. Du vil blive provokeret, overrasket og udfordret 
på dine holdninger. 

ROSKILDE FESTIVAL HØJSKOLE•
www.rofh.dk - Tlf. 31 32 53 21
Få materiale: sms “HS ROS + navn/adr. til 1272”

Roskilde Festival Højskole er en ny højskole, der bygger på 
idealerne bag Roskilde Festival. Vi kaster os ud i virkelighe-
den og skaber rum, rammer og indhold til kulturelle begiven-
heder – på skolen, i lokalområdet og på festivalen. Hovedfag 
i musik, ledelse, journalistik, aktivisme, maker & kunst. 
Tilmeld dig første hold med start 6. januar 2019.

RY HØJSKOLE•
www.ryhojskole.dk - Tlf. 86 89 18 88
Få materiale: sms “HS RYH + navn/adr.” til 1272

Ry Højskoles lange kurser er på 17 eller 22 uger fra 
august eller januar. Man tilmelder sig et af seks hovedfag: 
Journalistik og samfund, Teater, Musik, Maleri, Keramik eller 
Friluftsliv. Efter det første korte forløb vælges nye hovedfag. 
Ud over hovedfagene findes ca. 25 sidefag. Kom gerne på 
besøg til en rundvisning og præsentation af alle muligheder-
ne i Ry. Vi bor meget smukt.

RYSLINGE HØJSKOLE•
www.ryslinge-hojskole.dk - Tlf. 62 67 10 20
Få materiale: sms “HS RYS + navn/adr.” til 1272

Vil du teater og skuespil? Så er vi klar til et ½ år med fordy-
belse, udvikling, dramatisk træning - og ikke mindst et uover-
vindeligt højskoleforløb i smukke rammer med masser af 
fælles oplevelser! Brænder du for kulturel udveksling, vild 
scenekunst og eventyr? Så vælg sporet “Act Africa” i foråret
og rejs med os til Uganda. Overvejer du at gå til optagelses-
prøve på Skuespillerskolen, så gør dig klar hos os i efteråret.
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UBBERUP HØJSKOLE•
www.ubberup.dk - Tlf. 59 50 00 80
Få materiale: sms “HS UBB + navn/adr.” til 1272

Tag på vores 3-månederskurser og styrk din livsstil:
- Masser sport: Boldspil, thaibo, yoga, styrketræning, mm
- Sund mad, ernæringsvejledning, madlavning
- Coaching, psykologi og refleksion
- Kreative fag, kultur- og politik
- Fællesskab, sjov og højskoleånd
Vejen til din livsstilsændring starter på Ubberup.

ULDUM HØJSKOLE•
www.uldum-hojskole.dk - Tlf. 75 67 82 11
Få materiale: sms “HS ULD + navn/adr.” til 1272

Skræddersy dit højskoleophold - vælg mellem 60 fag og 
sammensæt dit eget skema. Vi har mange fag indenfor 
kunsthåndværk, idræt, teater, musik og boglige fag som fx 
psykologi, pædagogik, skriveværksted og antropologi. Du 
vælger selv om du vil fordybe dig i få fagområder eller om du 
vil prøve lidt af det hele. Vi har svømmehal, stort musikhus, 
lækre værelser og flotte omgivelser.

UNGDOMSHØJSKOLEN VED RIBE•
www.uhr.dk - Tlf. 75 44 50 04
Få materiale: sms “HS UHR + navn/adr.” til 1272

Ungdomshøjskolen er en højskole specielt målrettet 
16 til 19 årige. På UHR har vi fokus på din udvikling 
personligt, fagligt og socialt. Et skoleår hos os er nye fag, 
en anden måde at gå i skole på, fællesskab, oplevelser og 
rejser samt en hverdag med livsglæde, højt til loftet, grin 
og varme. Noget for dig?

VALLEKILDE HØJSKOLE•
www.vallekilde.dk - Tlf. 59 65 60 45
Få materiale: sms “HS VAL + navn/adr.” til 1272

Spiludvikling, Journalistik, Tilrettelægger, Forfatter, 
Design, Maker, Event og Lederskab. Kreativ produktion. 
Høj faglighed og forrygende rejser.

SKALS - HØJSK. F. DESIGN & HÅNDARB.•
www.skals.nu - Tlf. 86 69 40 64
Få materiale: sms “HS SKA + navn/adr.” til 1272

Tekstile håndværk, design og valgfag som f.eks. 
keramik, læder, smykker… professionelle undervisere. 
Fællesskab og kammerater for livet - måske også fra Japan, 
Island…Bliv afklaret om det er de tekstile fag, der skal 
være din fremtidige levevej. Få hjælp til at søge ind på en 
designuddannelse eller kom og brug dit ophold som et 
pusterum, hvor du fordyber dig i din interesse.

 
SUHRS HØJSKOLE•
www.suhrs.dk - Tlf. 33 12 80 53
Få materiale: sms “HS MAD + navn/adr.” til 1272

Tag på madhøjskole i hjertet af København, hvor fællesskab 
og nærvær er i centrum. På Suhrs Højskole får du mulighed 
for at fordybe dig i alle aspekter af madens univers, og du 
kan vælge mellem hovedfag som Gastro, Omstillingsagent, 
Foodtrends og Movetrition. Du vælger selv, om du vil bo på 
skolen eller ude i byen. 

TEATERHØJSKOLEN RØDKILDE•
www.rodkilde.dk - Tlf. 55 81 45 20
Få materiale: sms “HS TEA + navn/adr.” til 1272

Teater er en kunstart, der er tæt på det at leve. 
Vi må få bevidsthed om, hvem vi er, for ikke at stå i vejen for 
os selv. Skuespillerfaget er et redskab til denne bevidsthed.
Teaterhøjskolen Rødkilde kan være en genvej til scenen, 
men under alle omstændigheder er den en genvej til dig 
selv.

TESTRUP HØJSKOLE•
www.testrup.dk - Tlf. 86 29 03 55
Få materiale: sms “HS TES + navn/adr.” til 1272

Traditionsrig grundtvigsk højskole i hyggelig landsby syd for 
Århus. På Testrup Højskole lægger vi vægt på høj faglighed, 
stor hjemlighed og et økologisk køkken. Tæt på smukke 
Moesgaard med skov og strand. Skolen har fem linjer: 
Musik-, Teater-, Kunst-, Filosofi- og Skrivelinje og mere end 
20 andre fag. Over 100 elever og 18 dybt engagerede 
lærere. Studieturen går til Berlin.
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SENIORHØJSKOLER: (kun korte kurser)

Højskolen Marielyst for aktive seniorer l
www.hsmarielyst.dk
Tlf.: 54 13 63 61 

SeniorHøjskolen, Nørre Nissum l
www.seniorhoejskolen.dk 
Tlf.: 97 89 10 11 

Få højskolernes kursusmateriale tilsendt 
gratis: sms ”HS smskode + navn/adr.” til 
1272 (alm. takst)

l	Almene højskoler med bredt fagudbud 

l	Fagspecialicerede højskoler  
l	Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler  
l	Kristne eller spirituelle højskoler  

l	Livsstilshøjskoler  

l	Ungdomshøjskoler (16-19 år)  
l	Seniorhøjskoler (kun korte kurser)  

Tag på højskole i din ferie
Brug en ferieuge eller to på at 
udfordre dig selv i alt fra kunst 
og gastronomi til golf og musik. 
Og tag endelig vennerne eller 
familien med! 

Find et kort kursus på 
hojskolerne.dk eller i 
Højskolekataloget med 
korte kurser.

2018
Korte kurser1-7 uger

Nogle uger husker man bedre end andre

________________________________________________________________________________

VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE•
www.vih.nu - Tlf. 75 82 08 11
Få materiale: sms “HS VIH + navn/adr.” til 1272

Vejle Idrætshøjskole handler om glæde ved idræt og person-
lig udvikling. Om at udfordre og udvikle sig selv. Vi udbyder 
28 idrætsfag inden for boldspil, fitness, outdoor og enduran-
ce. Du har mulighed for at vælge bredt eller fordybe dig i din 
interesse. Du kan også ”snuse” til en række studieretninger 
inden for idræts- og sundhedsområdet, der måske kan afkla-
re fremtidigt studievalg. 

VESTJYLLANDS HØJSKOLE•
www.vestjyllandshojskole.dk - Tlf. 96 75 37 77
Få materiale: sms “HS VES + navn/adr.” til 1272

Almen-Kreativ. Hovedfag du kan fordybe dig i eller blande på 
tværs: Dans, musik, sang, teater, forfatter, kunst, keramik, 
kokkeri, økologi, permakultur og udeliv. Vi er en CO2 neutral 
højskole med bæredygtighed i højsædet. Vi har værksteder, 
dansesal og øvelokaler, du kan bruge døgnet rundt til at ud-
vikle dig fagligt og socialt i omgivelser tæt på heden, fjorden 
og Vesterhavet.

VRÅ HØJSKOLE•
www.vraahojskole.dk - Tlf. 98 98 10 10
Få materiale: sms “HS VRÅ + navn/adr.” til 1272

Fordyb dig i kunst, elektronisk og rytmisk musik, rollespil, 
fashion, design, foto og kommunikation på Vrå Højskole. Vi 
har mere end 30 fag på højskoleskemaet. Du kan forbedre 
en række skolefag, og fra august starter et nyt fotosamar-
bejde med PixlArt for dig, der vil arbejde professionelt med 
fotografiet. 
Studieturen er inkluderet i dit ophold. 

AALBORG SPORTSHØJSKOLE•
www.sportshojskolen.dk - Tlf. 98 13 13 11
Få materiale: sms “HS SPH + navn/adr.” til 1272

Er du bare glad for sport og træning, eller vil du være træner 
– måske endda på højeste niveau? Aalborg Sportshøjskole 
er skolen hvor du bliver dygtig til det du laver OG hvor du får 
masser af venner og fantastiske oplevelser. Skolen er bygget 
op om seks fagområder: Boldspil, Fitness/fysisk træning, 
Job i uniform, Motion og udvikling, Outdoor/friluftsliv og 
Ridning.
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Hvis vi vil skabe en grønnere 
klode, er vi nødt til bedre at 
forstå, hvordan mennesket 
påvirker naturen. Her spiller 
unges mindset en hovedrolle.

En bære-
dygtig  
verden 
kræver et 
nyt 
natursyn

FOTO: ULRIK JANTZEN
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bruge enkle arbejdsredskaber. Så kom-
mer de bæredygtige handlinger i min 
naive verden af sig selv,” forklarer han.

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE
Alligevel kan det som individ være 
svært at overskue, hvordan man til 
hverdag kan sætte et grønt aftryk på 
sine omgivelser.

Én ting er at forstå vigtigheden af 
eksempelvis Paris-aftalens bindende 
målsætninger eller FN’s 17 verdensmål. 
Men hvad skal der til for at omsætte de 
gode intentioner til konkret handling?

Organisationen NOAH (Friends of the 
Earth Denmark) oprettede for få år 
siden en gruppe for dedikerede unge, 
der mødes hver uge for at diskutere 
klimapolitik, arrangere aktivistiske 
happenings og meget mere. 

Målet er give unge viden og inspira-
tion til at kunne stå stærkere sammen 
i skiftet væk fra fossile brændstoffer. 
Det fortæller Anna Baastrup Rønne, 
projektmedarbejder i NOAH.

“Vi forsøger især at ruste nutidens 
unge til at diskutere bæredygtighed 
med deres jævnaldrende. Hvad betyder 
vores kødforbrug for klimaet? Er det 

nødvendigt at skifte til el-sparepærer? 
Og bør vi allesammen gå ud og inves-
tere i en elbil?,” siger hun.

NOAH arrangerer med stor succes 
undervisningsmoduler og workshops 
på skoler og videregående uddan-
nelser om blandt andet permakultur, 
biodiversitet og global handelspolitik.  
Ngo’en har blandt andet også været 
med til at forme et højskolefag om grøn 
omstilling.

“Vores vigtigste budskab er, at det ikke 
er den enkelte borger, der har ansvaret 
for verdens klimaproblemer. Vi skal 
hver især tage små skridt og høste små 
sejre undervejs, men i det store hele er 
det en strukturel samfundsændring, 
der skal til for at rykke noget,” forklar-
er Anna Baastrup Rønne.

GRØNNE JOBS GØR EN FORSKEL
Et af de lokalområder, der for alvor har 
banet vejen for bæredygtighed i Dan-
mark og resten af verden, er Samsø. På 
ti år lykkedes det øen at blive CO2-neu-
tral og 100 procent selvforsynende med 
vedvarende energi i form af sol, vind 
og biomasse.

Ifølge den tidligere højskolelærer Søren 
Hermansen, der nu er direktør for 

Vi løser ikke verdens klimaproblemer 
ved bare at gå ud og dyrke vores egne 
økologiske kartofler og grøntsager. 

Vi bliver også nødt til at forstå, hvorfor 
det er fedt at dyrke vores egne af-
grøder. Vi har i det hele taget brug for 
at forstå, hvilken brik vi mennesker 
udgør i naturen.

Sådan siger Frank Erichsen, bedre 
kendt som “Bonderøven”, om den 
grønne omstillings største udfordring.

“Vi har brugt de sidste mange år på at 
bilde os selv ind, at natur er én ting, og 
mennesket er en anden. Det er en dyb 
fejltagelse, som lige nu er den primære 
årsag til, at vores verden er ved at 
vælte,” siger han.

Stigende havtemperaturer, ekstreme 
vinde og et globalt overforbrug af 
jordens ressourcer er alt sammen med 
til at tegne et dystert billede af klodens 
fremtid. Men gennem en mere fysisk og 
praktisk tilgang til naturen kan vi ifølge 
Bonderøven være med til at vende 
udviklingen.

“Det er helt afgørende, at vi kommer 
ud og mærker jorden under neglene, og 
at vi bevæger vores kroppe og lærer at 

“Vi har brugt de 
sidste mange år 
på at bilde os 
selv ind, at na-
tur er én ting, og 
mennesket er en 
anden. Det er en 
dyb fejltagelse, 
som lige nu er den 
primære årsag til, 
at vores verden er 
ved at vælte.”
Frank Erichsen, også kendt som Bonderøven.
Foto: Peter Wath

EN BÆREDYGTIG VERDEN KRÆVER ET NYT NATURSYN
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det fra Søren Hermansen.

Står det til Bonderøven, bør vi i det 
hele taget vægte social velstand højere 
end materiel velstand. Han mener, at 
sikkerheden for vores livsgrundlag 
ligger i at have gode sociale relationer 
— og ikke blot at sidde på toppen af en 
masse goder. 

“Det er dét, vi skal have tredje-
verdenslandene til at forstå, før de 
allesammen går den samme håbløse 
vej, som vi har gjort. Samtidig med at vi 
selv udviser langt mere mådehold med 
naturens ressourcer, end vi gør nu,” 
siger Frank Erichsen. ●

“Vi skal hver især tage små 
skridt og høste små 
sejre undervejs, men i det 
store hele er det en strukturel 
samfundsændring, der skal 
til for at rykke noget.”
Anna Baastrup Rønne, projektmedarbejder i NOAH 

BÆREDYGTIG 
UDVIKLING
_________________

En brug af Jordens 
resurser, der skaber 
balance mellem ud-
nyttelse og beskyttelse, 
så vi ikke ødelægger 
vort livsgrundlag. En 
bæredygtig udvikling 
skal sikre menneskenes 
nuværende behov uden 
at forringe fremtidige 
generationers mulighed-
er for at opfylde deres.

© Carsten Hunding, 
Ellen Margrethe Basse, Helle 
Tegner Anker/
denstoredanske.dk

EN BÆREDYGTIG VERDEN KRÆVER ET NYT NATURSYN

Energiakademiet på Samsø, handler 
den grønne omstilling om at spotte de 
økonomiske fordele, som klimavenlige 
teknologier fører med sig. 

“Vi har her på øen vist, at man godt 
kan producere billigere varme, bygge 
bedre huse og få flere folk i arbejde på 
samme tid,” siger han.

“Pludselig taler man ikke om os som 
hippier, der gør verden grønnere og 
mere fredelig — men om hvordan vi 
skaffer det næste job og den omsæt-
ning, der skal til for at holde et sam-
fund i live. Det er netop den indstilling, 
der gør en forskel for klimaet,” lyder 

FOTO: ERIK PAASCH
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“Jeg vidste ikke, om jeg 
skulle satse på BMX.” 
Niklas Laustsen, OL-deltager

“Jeg fandt kærligheden 
og en masse nye sange.” 

Annika Aakjær, sangskriver

Find det, du er god til
- tag på højskole

“Jeg lærte, at det er  
okay at fejle.” 

Gertrud Højlund, tv-vært

KAMPAGNEFOTO: BÜRO JANTZEN
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Vælg mellem 300 fag og 
sammensæt dit eget skema 

på www.hojskolerne.dk.

Kombinér fx musik og sport, kunst og psykologi, teater og 
litteratur, design og kommunikation, sundhed og 

naturvidenskab ...

 #højskole  @hojskolerne
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HVAD ER EN HØJSKOLE?
En dansk højskole er lidt ligesom en  
efterskole – bare for voksne, uden eksamen, 
og hvor du selv sammensætter dit skema. 
Du bor, spiser, fester og har undervisning 
på højskolen. Forvent en af de mest intense 
oplevelser, du kan få i dit liv. Der er både fart 
på og plads til fordybelse i det, du lærer, og i 
mødet med nye mennesker. 

HVEM TAGER PÅ HØJSKOLE?
Alle voksne over 17½ år kan komme på 
højskole (på de to ungdomshøjskoler skal 
man være fyldt 16 år). De fleste elever er 
mellem 18 og 25 år. Mange kommer 
efter en ungdomsuddannelse 
for at få et andet perspektiv 
på en faglig interesse, 
blive klogere på sig selv 
eller blive afklaret på 
deres uddannelsesvej, 
men du møder folk 
med mange forskellige 
baggrunde.

 
           Spørgsmål  
                      og svar

HVILKEN HØJSKOLE SKAL DU VÆLGE?
Du kan vælge mellem mere end 300 forskel-
lige fag på de ca. 70 højskoler, så der er gode 
chancer for at finde noget, der interesserer dig. 
Her i kataloget eller på hojskolerne.dk kan du 
læse om de enkelte højskoler og deres kurser, 
og du kan søge dit højskolekursus ud fra fx 
dine fagønsker.

HVAD KOSTER DET?
Et højskoleophold koster ca. 1.550 kr. om 
ugen - for kost, logi og undervisning. Dine 
leveomkostninger behøver ikke at være ret 
høje, mens du er på højskole. Du har kun 
brug for lommepenge og penge til at dække 

transport og evt. til en studierejse. Der 
findes forskellige muligheder 
for at få økonomisk støtte til et 
højskoleophold.

Se hojskolerne.dk/tilskud.

www.hojskolerne.dk


