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Djurlands Folkehøjskole

Vi fejrer 20 år med højskole
Råmosegård slog dørene op 

for første gang i slutningen af 

1880’erne. I første omgang som 

fattiggård for de lokale - 

udslidte mænd og kvinder, 

unge driverter og bøller. 

Senere blev det til plejecentral 

under psykiatrisk hospital i 

Aarhus.  

Der er heldigvis sket meget 

siden, og vi har siden august 

2002 udbudt højskole under 

mottoet: ”Højskole for alle - 

også mennesker med

 udviklingshæning

Lørdag d. 21 maj kl. 13 2022 inviterer Djurslands Folkehøjskole 

til jubilæumsfest - og vi vil rigtigt gerne have du kommer 

og fejrer 20 år med højskole for alle - ogsåmennesker med 

udviklingshæmning.  

Fejringen kommer til at foregå i højskolens gård, som vi pynter op 

efter alle kunstens regler. 

I dagens anledning vil Aarhus’ bedste coverband spille op til dans - 

selveste The Mumes. 

Musikholdet og Dans og Teater vil også stå for underholdning, og til 

sidst vil der være en musikalsk overraskelse. 

I løbet af dagen vil der være forskellige aktiviteter og konkurrencer, du 

kan udfordre en lærer, en gammel eller ny ven i.

Der vil være boder med mad, drikkevarer og snacks.  

Vi håber selvfølgelig, at du kommer og fejrer vores  20 år med 

højskole. 
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Program

The Mumes
Aarhus’ bedste coverband fra 
Musik og Medieværkstedet spiller 
op til dans. 

Musikholdet
Højskolens helt eget musikhold 
optræder med udvalgte sange. 

Dans og Teater 
Skolens Teater og Dans-hold 
optræder med deres egen 
fortolkning af Brødrene Løvehjerte

En overaskelse
Hvad mon det er?
Det er musikalsk, men mere får du 
ikke at vide.

???
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Aktiviteter

Madboder
Skolens køkken står for lækker 
grillmad, kaffe og kage.

Konkurrencer
Du kan slå søm i træstuppe, spille 
kegle-fodbold og andre sjove 
konkurrencer. 

Krea
Er du mere til at tegne og lave 
perler, er der også mulighed for at 
bruge kreativiteten sammen med 
dine venner. 

Bar
Baren har åbent med et stort 
udvalg af snacks og drikkevarer. 
Faget “gourmetmad” har brygget 
en jubliumsbryg, der også vil være 
til salg.



Tilmelding
Ganske Gratis
Det er gratis at deltage i vores 20 års jubilæum, men for at vi ved, 

hvor mange vi skal lave mad og dække op til, vil vi gerne have, at du 

melder dig til. 

Det gør du ved at scanne qr-koden på bagsiden, 

og tilmelde dig gennem tilmeldingsblanketten.  

Alternativt kan du gå ind på skolens hjemmeside, på fanen under 

“tilmelding” og vælge fanebladet “20 års jubilæum”.

Hvis du har særlige behov, vi skal være opmærksom på, skal det 

noteres i kommentarfeltet i tilmedingsblanketten. 

Har du spørgsmål, er du velokmmen til at sende en email til 

post@djfh.dk eller ringe til os på telefon 8752912. 

Har du brug for overnatning?

Det er gratis at deltage i 

begivenheden, men hvis du 

ønsker at overnatte koster det 

100 kr.

Det er desuden muligt at 

overnatte i telt, hvis du tager 

dit eget med. Du tilmelder dig 

overnatning gennem 

tilmeldingsblaketten på 

hjemmesiden 

Tilmeld 
jubilæum

Scan QR
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Forårs og efterårshold
Højskoleophold

Efterår - på tur
Studietur til Kreta

Vi udforsker området omkring 

Chania, danser Zorba, svømmer 

i Middelhavet, lærer at snorkle 

og opdager den spændende 

verden under havets overflade 

med søpindsvin, farvestrålende 

fisk og blæksprutter. 

(Turen til Kreta er et tilvalg).

Tour de Djursland

På 4 dage cykler Idræts- og fri-

luftsholdet Djursland rundt (100 

km) i den smukke natur. Inden 

turen træner vi op, får gode ben 

og endnu bedre fælles oplev-

elser. Undervejs overnatter vi 

i hytter på campingp- ladser 

langs ruten, lytter til gamle 

fortællinger, spiller spil og syn-

ger. En tur med personlige sejre, 

fællesskab og sammenhold

Efterårsturné

Skab dine egne kunstværker 

med inspiration fra de største 

kunstnere fra hele kloden og vær 

med til at udsmykke skolen. Lad 

dig inspirere til at lære ny musik 

og vis hvad du kan på en scene, 

når vi tager på efterårsturne med 

musikholdet.

På højskolen har vi et forårs- og et efterårssemester.

Forårssemestret er 24 uger og efterårssemestret er 17 uger.

Hvert semester er delt i to forskellige temaer, så du kan vælge at være 

med til dem begge, eller kun et af dem – på den måde er der 4 gange 

om året, du kan starte.

Et semester er et afsluttet forløb, men der er en del, der fortsætter fra 

et semester til det næste. Det giver god tid til at opnå resultater i de 

fag, du vælger, eller prøve forskellige fag.

Plads til fordybelse og sejre

På et langt ophold er der plads til fordybelse. Vi hjælper dig med at 

dyrke dine ressourcer, give dig sejre og medgang, samtidig med, at vi 

udfordrer dig til at udnytte dit potentiale maksimalt. Du får masser af 

oplevelser, du kan komme med på studierejse og du har samtidig tid 

til at lære nye venner at kende.

Undervejs er der perioder, hvor hele højskolen arbejder med et fælles 

tema – det kan fx være motion, høstuge, jul, eller teater.

Forår: 2. januar – 25. juni

Efterår: 14. august – 17. december



Undervisning
Udover faglinjen kan du vælge 

2-3 andre fag som valgfag. Der 

er mange der vælger ”Den slan-

ke linje” som du kan læse mere 

om på side 14, og som noget nyt 

kan du vælge

”Teater & dans”, som du kan 

læse mere om i brochuren

Andre valgfag:
• Gourmetmad

• Design

• iPad i hverdagen

• Nyheder og medier

• Scrapbooking

• Værkstedsfag

• Matematik

• Dansk.

Præcist hvilke fag du kan vælge 

mellem varierer fra hold til hold.

På forårs- og efterårsholdene vælger du en af vores 3 faglinjer.

Du har dit linjefag to dage om ugen. Sundhed og bevægelse er vig-

tigt for alle. Derfor er det noget, vi har med i alle fag, hvad enten det 

er kunst, musik, værkstedsfag eller design. De tre andre hverdage kan 

du vælge blandt de ca. 10 andre fag, der undervises i.

Kunst-linjen
Kunst skal opleves! På kunstlinjen prøver du at tegne, male, lave ker- 

amik, glaskunst og meget mere under et fælles tema. Vi eksperimen- 

terer og tager på udstillinger eller ture, hvor vi samler inspiration til 

arbejdet. Nogle af de ting du laver, får du selvfølgelig med hjem.

Idræts- og frilufts-linjen
Det er fedt at udfordre dig selv og at bruge din krop. Træn op til en 

cykeltur Djursland rundt eller til en hockey turnering. Det er også fedt 

at være ude i naturen! På Idræts- og friluftslinjen handler det om at 

bruge naturen og omgivelserne til udfordringer, træning og oplevels-

er. Meget af undervisningen foregår i vores egen bålhytte og i Mols 

Bjerge. Tag med på sheltertur, lav mad over bål, eller lav ting i træ.

Musik-linjen
Elsker du musik og sang? Så skal du vælge musik som fag-linje. Her 

spiller vi sammen i musiklokalet, synger sammen i salen og laver 

vores egne numre. Nogle gange tager vi på turné og optræder på 

andre skoler eller aktivitetscentre, og i foråret optræder vi normalt på 

Sølund Musikfestival.



Tilmeld
Højskoleophold

Scan QR
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