
Degneparken 22 . Nørre Nissum . 7620 Lemvig,  

Tlf. 97 89 10 11 . www.seniorhoejskolen.dk 

 

Janni K. Østergaard, højskolelærer 

Julietta P. Jensen, højskolelærer 

Asger Gyldenkærne, højskolelærer 

Astrid Skou Hansen, højskolelærer 

Jesper Vinther, højskoleforstander 

 

Karen Niemann, højskolelærer 

og kursusleder 

Kl. 06.30 Svømmebassinet åbner 

Kl. 07.45 Morgenmad 

Kl. 08.45 Morgensamling  

 med morgengymnastik 

Kl. 09.30  Undervisning 

Kl. 12.00 Middag 

Kl. 14.00 Undervisning  

Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe 

Kl. 15.30  Undervisning 

Kl. 18.00 Aftenbuffet 

Kl. 19.30 Aftenarrangement  

 med kaffe 

DAGLIGDAGEN 

PRAKTISK INFO 
 

Skolens kontor: tlf. 97 89 10 11 

Email: kontor@seniorhoejskolen.dk 

Web: www.seniorhoejskolen.dk 

TILMELDING 

KURSUSPRIS:      5.250,- 
TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE  600,- 

Ler- og gipsværkstedet
- naturen støbt i gips

MEDVIRKENDE 

31. oktober 2022 

SeniorHøjskolen er folkehøjskole for aktive og nysgerrige seniorer. Vi har plads til 90  

kursister. En stab på 20 faste medarbejdere og yderligere gæstelærere vil sørge for,  

at du får et godt og inspirerende ophold hos os.  

 

VI HAR 4 TYPER VÆRELSER:  

• Dobbeltværelse med eget bad/toilet og egen indgang.  

• Enkeltværelser med eget bad/toilet. Man deler indgang med et andet enkeltværelse.  

• Familiehusene, hvor der er plads til 3-4 personer, der tager sammen på højskole og kan 

være fælles om et badeværelse. Her er der stue, to enkeltværelser og et dobbeltværelse.  

• Lejlighederne, hvor man kan bo på enkeltværelse med delt bad/toilet sammen med to 

andre og til dobbeltværelsespris. 

LIDT OM SENIORHØJSKOLEN 
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Ret til ændringer forbeholdes 
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Medvirkende: 

Ler- og gipsværkstedet 
- naturen støbt i gips 

PROGRAM 

Kl. 13-14 Indkvartering 

Kl. 14.00 Kursusstart med velkomst, personale-introduktion og kaffe 

Kl. 15.00 Kursusintroduktion, introduktion til SeniorHøjskolen og omgivelserne  

 samt byvandring v/KN 

Kl. 19.30 Aftenarrangement 

 

Torsdag  DAG 2 

Kl. 09.30 Værksted - Plantejagt. Kort gåtur, intro og opstart af støbeform/ler v/KN 

Kl. 14.00 Værksted - Vi arbejder videre v/KN 

Kl. 19.30 Aftenarrangement 

 

Fredag  DAG 3 

Kl. 09.30 Friluftsværksted - Intro til støbeprocessen og vi støber vores egne gipsrelieffer  

 v/KN 

Kl. 14.00 Værksted/friluftsværksted - støbeformen klargøres, leret fjernes  

 og relieffet finpudses v/KN 

Kl. 19.30 Aftenarrangement 

   

Lørdag  DAG 4 

Kl. 09.30 Ekskursion v/KN 

 - Oddesund & Oddesundtårnet 

 - Regelbau 411 og en lille gåtur langs fjorden 

Kl. 14.00 Værksted - vi arbejder videre v/KN 

Kl. 19.30 Aftenarrangement 

 

Søndag  DAG 5 

Kl. 09.30 Ekskursion - gipsafstøbninger i en lokal plantage v/KN 

Kl. 14.00 Nikoline Werdelin tegner og fortæller v/Nikoline Werdelin 

Kl. 19.30 Aftenarrangement 

 

Mandag  DAG 6 

Kl. 09.30 Værksted - vi kender teknikkerne og fortsætter på egen hånd med vores strandfund 

 v/KN 

Kl. 14.00 Værksted - sidste finpudsning, fælles fremvisning og klargøring af udstilling  

 og fernisering v/KN 

Kl. 18.00 Afslutningsmiddag 

 

Tirsdag  DAG 7 

Kl. 07.45 Morgenmad 

Kl. 08.45 Morgensang 

Kl. 09.25 Afgang med bus til Struer Station 
 

Jesper Vinther - JV 

Karen Niemann - KN 

Janni K. Østergaard - JØ 

Astrid Skou Hansen - AH 

Julietta P. Jensen - JJ 

Asger Gyldenkærne - AG 

 

OM KURSET 
 

Dette kursus er for dig, der elsker at være i naturen og gerne vil have en bid af den med hjem. 

På kurset får du fingrene i ler og gips; og du vil se den rene natur træde frem i helt fine og 

tydelige detaljer. Med udgangspunkt i den skønne vestjyske natur vi har omkring os, finder vi 

planter i området og bruger dem direkte som aftryk til gipsrelieffer.  
 

Vi vil komme til at opholde os en del udenfor - dels under vores ture ud i naturen, hvor vi 

samler materiale til vores afstøbninger men også under selve afstøbningerne.  

I værkstedet arbejder vi med ler, presning og komponerer vores gipsrelieffer.  

Teknikken er på en gang nem at lære og spændende at arbejde med.  
 

Derudover tager vi på ekskursion ud i det vestjyske landskab, hvor vi hører naturvejlederen 

fortælle om dyrenes liv. Hvis vi er heldige og finder nogle gode og tydelige dyrespor undervejs, 

gør vi et ophold, hvor de der har lyst laver afstøbninger af dyresporene.  
 

Vi skal også Regelbau 411 ved Oddersundbroen, hvor vi nyder udsigten fra Oddersundtårnet, 

ser kunst i bunkerne, går en lille tur langs fjorden og samler strandmateriale til tryk. Kurset 

byder naturligvis på alt det bedste fra højskolelivet: Morgensang, foredrag, fællessang og 

forrygende mad fra højskolens gode køkken.  

 

EKSKURSIONER  

En lokal plantage  

Oddesund  

Oddesundtårnet  

Regelbau 411 Kunsthal  
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