
VANDREKURSUS 
 21.08.22 – 27.08.22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

        PROGRAM 
  
Tag med på en uges vandring i smukke landskaber og oplev sommeren med alle 

sanser. Vi udnytter Askov Højskoles beliggenhed og når derfor både til østkystens 

frodige, grønne ådale og bakkede landskaber og til Vadehavet i vest, hvor vi oplever 

det flade marsklandskab med højt til himlen og kort til 

havet. Vi skal opleve naturens forunderlige kræfter og 

gå ad historiske veje i by og på land. På alle ture har vi 

dygtige fagfolk til at guide os og give os indblik i, hvad vi 

møder undervejs.   

Vi går cirka 10 kilometer i alt hver dag fordelt på 

formiddag og eftermiddag, og kursuslederne Lene 

Kersting og Mona Østerlund er med på alle ture. 

 

Søndag den 21. august  

15.00 Ankomst og indkvartering – kaffe i spisesalen 

17.00 Rundvisning ved kursuslederne 

18.15 Middag i spisesalen 

19.30 Velkomst i foredragssalen: 

- fællessang ved komponist og højskolelærer Kristian la Cour 
- introduktion til kurset ved kursuslederne 

  

Mandag den 22. august 

07.30 Morgenmad 

08.30 Morgensamling 

09.30 Ugens første vandring foregår i det smukke landskab omkring Harte vest for 

Kolding. Med naturvejleder Jørn Chemnitz som guide kommer vi gennem 

istidslandskab, dambrugshistorie, industrihistorie og naturgenopretning af 

vandløb og ådal. Undervejs ser vi de 

dæmningsanlæg og kanaler, der vendte 

vandstrømmen i Kolding Å og ledte vandet 

gennem gravede kanaler til Harteværket, 

hvor Danmarks højeste vandfald blev 

etableret i 1920 og sikrede lys til Kolding.  

Vi går i varieret og skøn natur og ser også 

nærmere på områdets dyre- og planteliv.  

Hjemkomst til højskolen cirka klokken 17. 

 

19.30 Foredrag: ’At vandre’. Højskoleforstander og teolog Rikke Holm taler om 

  



 

 

        PROGRAM 
  
18.15 Middag i spisesalen 

19.30 Foredrag: Forstander Rikke Holm: ’Uden fællesskaber går vi til grunde’. 

 

Tirsdag den 23. august 

07.30 

08.30 

Morgenmad 

Morgensamling  

 

09.30 Vi begynder ved det 

nye vådområde 

Kongens Kær vest for 

Vejle, hvor vi måske 

kan være heldige at se 

stedets havørnepar og 

går hele dagen langs 

vandløb i det kuperede 

landskab i ådalen. 

Dagens guide er 

naturvejleder Finn 

Lillethorup, og han 

leder os omkring 

Danmarks eneste ’bjergbæk’, en lille bid af ’Kyst-

til-kyst-stien’, der går fra Vejle til Blåvand, den lille 

Skibet Kirke, herregården Haraldskær, en hellig 

kilde og til sidst det historiske jernaldermiljø ved 

Vingsted.  

 

Vi er retur på højskolen cirka kl. 17. 

 

18.15 Middag i spisesalen 

19.30 Sangaften med højskolelærer og 
komponist Kristian la Cour. 

 

  



 

 

        PROGRAM 
  
Onsdag den 24. august 

07.30 Morgenmad  

08.30 Morgensamling 

09.30 Vi skal til det historiske samlingssted Skamlingsbanken, men vi begynder 

nede i vandkanten ved Lillebælt og nyder 

en tur langs kysten, inden vi senere på 

dagen tager turen gennem skoven op til 

den fantastiske udsigt over bakker og 

bælt i 113 meters højde på Skamling. 

Dagens guide er Poul Erik Jespersen. 

 

Hjemkomst til højskolen cirka klokken 17. 

 

18.15 Middag i spisesalen 

19.30 Yoga – udstrækning og åndedrætsøvelser. Under kyndig vejledning af 
yogainstruktør Pia Dall-Hansen får vi strakt ømme gå-muskler og bliver klar 
til de kommende dages vandringer.  

 

Torsdag den 25. august 

07.30 Morgenmad 

8.30 Morgensamling 

09.30 Vi kører mod Ribe, hvor vi møder Mette Guldberg, leder af Ribe Byhistoriske 

Arkiv. På dagens vandring oplever vi samspillet mellem byen, marsken, åen 

og Vadehavet på nærmeste hold, når vi både skal vandre ude ved havet og 

inde i byen. Ribe er Danmarks ældste by, og dens eksistens og form er tæt 

forbundet med beliggenheden ved Vadehavet. Tidligere var Ribe hjemsted 

for en blomstrende søfart, men 

byen har også måttet kæmpe 

med ødelæggende 

stormfloder. I dag er 

Vadehavsområdet en 

turistattraktion i verdensklasse.  

 

Hjemkomst cirka klokken 17. 

 

 

  
 



 

 

        PROGRAM 
  
18.15 Middag i spisesalen 

19.30 Kreativ hygge: Her er chancen for at omsætte vandreturenes 
mange indtryk til et kreativt udtryk i små tegninger med blæk. 
Lene Kersting introducerer os til kunsten at male og tegne med 
blæk. Vi bruger pensler, men måske også kviste og pinde, vi 
har samlet.  

 

 

Fredag den 26. august 

07.30 

08.30 

Morgenmad 

Morgensamling 

09.30 På ugens sidste 

vandring skal vi 

blandt andet gå ad en 

nedlagt jernbane i 

Bramming-området 

sammen med 

landskabsarkitekt og 

friluftsvejleder Louise 

Langschwager, som 

vil gøre os klogere på 

landskabet, dets 

ændringer, og hvad 

der har betydning for 

vores oplevelse af et 

landskab. Hun 

medbringer både gamle kort og kompas, som vi får lov til at prøve at 

navigere med.  

 

Hjemkomst til højskolen cirka klokken 17. 

 

18.30 Festmiddag 

  

Lørdag den 27. august 

08.00
09.20 

Morgenmad og derefter afrejse 

Taxa afgår til stationen 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

 



 

 

        FAKTA              PRAKTISK INFO 
 

KURSUS Vandrekursus - august  Du ventes til Askov Højskole søndag den 
21.august 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 – 
se tilmelding. Vi henviser i øvrigt til 
taxaselskabet VTS på telefon 74 54 28 70.    

 

Pris for ophold, undervisning, foredrag og 
ture: 

 - 5.050 kr.: enkeltværelse med håndvask 

 - 6.050 kr.: enkeltværelse med bad/toilet  

 - 5.550 kr.: dobbeltværelse med bad/toilet.  

Vi kan dog ikke garantere, at ønsket bliver 
opfyldt. Når vi har modtaget din tilmelding – 
og hvis der er plads på kurset – betaler du 
et indmeldelsesgebyr på 500 kr. (Det er et 
administrationsgebyr, som ikke 
tilbagebetales, 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 afbestillingsforsikring 
igennem Europæiske Rejseforsikring. 
Forsikringen koster 6,25% af kursets pris. 
Du skal tegne forsikringen senest to dage 
efter, at du har modtaget en mail med 
bekræftelse på dit kursusophold. 
Europæiske Rejseforsikring kan træffes på 
tlf. 3325 2525.   

 

Kurset slutter søndag den 27. august efter 
morgenmad (kl. 08.00 – 09.00). Afgang 
med taxi/bus kl. 09.20 fra højskolen til 
Vejen Station. 

   

DATO 21.-27. august 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 

 

   

MEDBRING Dagtursrygsæk 

Drikkedunk/vandflaske 

Termokop eller bæger (vi 
har kaffe/te med på alle 
ture) 

Evt. madkasse  

 

   

KURSUS- 
LEDERE 

Lene Kersting 
Mona Østerlund 

 

   

   

   

   

   
 

 



 

 

       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 afbestillingsforsikring   

  Ønsker afhentning på stationen – Kun kl. 15:15 

     

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 

 
 


