Drømme og frihed

For nogen er drømmen at sidde i en lille båd og fiske og andre føler den ultimative
frihed, når de ræser på en cykel gennem det ganske land.
Drømme kan udtrykkes gennem kunst og friheden kan hyldes med sang. Drømmen
er også et lækkert måltid mad lavet sammen med skønne mennesker.
Har du lyst til en dejlig uge med masser af oplevelser og hygge, så meld dig på sommerhøjskole på Nordfyns Højskole.
Vi glæder os til at se dig!!

Værksteder
Maleværksted
Udtryk dine drømme på lærredet. Hvad betyder farverne, hvordan blandes de og
hvilke farver udtrykker det, du drømmer om?
Madlavning og hygge
Elsker du at lave mad og hygge dig med andre? Dette værksted vil give dig mulighed for at lære at lave nogle dejlige retter og mens maden simrer vil der være tid til
en god snak og lidt kreativ udfoldelse.
Sang og musik
Der findes utallige sange om frihed og der er intet som musik der kan sætte sind og
tanker fri. Syng og spil sange som du vælger sammen med underviseren.
Fiskeri og natur
”I en lille båd der gynger…” ja, du kender den godt, sangen af Bamse.
I dette værksted skal i ud og fiske, gå en tur ved vandet, lave bål og måske dyppe
tæerne i det kolde vand.
Cykelture
Mange siger, at naturen opleves bedst fra en cykel. I dette værksted kan du se om
det er rigtigt samt høre en masse historier om Nordfyn.

Praktisk info
INDKVARTERING
Skolen tilbyder indkvartering i enkeltværelser og dobbeltværelser fordelt på stueplan og første
sal nogle med bad og toilet på gangen og andre med eget bad og toilet. På tilmeldingsblanketten bedes du anføre hvilken indkvartering, du ønsker. Har du ikke mulighed for at gå på
trapper og gerne vil bo i stueplan, bedes du også anføre dette. Vi forsøger at opfylde dit ønske,
men er det ikke muligt, kontakter vi dig.

PRIS
Værelser med bad og toilet på gangen:

Værelser med eget bad og toilet:

Dobbeltværelse: 4.500 kr.

Dobbeltværelse: 5.000 kr.

Enkeltværelse:

Enkeltværelse:

5.000 kr.

5.500 kr.

Hjælpere betaler halv pris. Prisen inkluderer kost, logi, linned, ekskursioner, entreer og undervisning.

TILMELDING
Du bedes udfylde den vedlagte tilmeldingsblanket og sende den til os per post eller på kontor@nordfyns.nu. Kort efter modtager du information vedrørende betaling og andre praktiske
oplysninger. Ved tilmelding betales 1.000 kr. i depositum og det resterende betales senest 6
uger før kurset.
Ved afmelding af kurset tidligere end 6 uger før kursets start tilbagebetales det indbetalte beløb minus et administrationsgebyr på 500 kr.. Ved afmelding senere end 6 uger før kursets start
tilbagebetales det indbetalte beløb ikke. Det er muligt at købe en afbestillingsforsikring ved
Europæiske, der dækker afmelding af kurset ved akut sygdom og lignende. Vær opmærksom
på at forsikringen skal tegnes senest samtidig med betaling af depositum. Kontakt Europæiske
for nærmere information om vilkårene for forsikringen.
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