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Overvejer du et højskoleophold? 

- Hvorfor ikke prøve det af?

Kom på besøg en af de to gange årligt hvor vi holder 

”Prøv en højskole” og prøv højskolelivet i 4 dage. 

Du møder lærere og elever og mærker lidt af 

højskolestemningen.

Torsdag

Du ankommer torsdag formiddag inden kl. 12

Klokken 12 spiser du frokost sammen med de andre 

elever inden vi går i gang med fællesundervisningen, 

der varer til kl. 15.

Fredag

Fredag spiser vi morgenmad kl. 8 inden vi går til 

morgensamling kl. 8:30. Efter en tur på skolens 

motionssti starter undervisningen kl. 10. Her vælger 

du hvilket af fagene du har lyst til at deltage i.

Om aftenen hygger vi i fællesstuen

Lørdag

Lørdag spiser vi morgenmad kl. 9-10 og så er du med 

til at gøre klar til fest – der er nemlig venneweekend

og fest om aftenen. 

Søndag

Søndag er der brunch kl. 9:30-11 og senest kl. 12 

siger vi tak for besøget og forhåbentlig på gensyn! 



Mens du er på besøg, kan du få en snak med vores 

forstander Heidi om det er noget for dig at gå på 

højskole. 

PS: Du kan selvfølgelig vælge at tage hjem lørdag 

formiddag, hvis du synes 4 dage er for meget. 

Tilmelding 

Ja, jeg vil gerne tilmeldes prøv en højskole:

 20.- 23. februar 2020 

 20.- 23. august 2020

Navn ________________________________________

Adresse ________________________________________

Postnr ________ By _________________________

Telefon______________________

E-mail ________________________________________

Evt. Kontaktperson

Navn ________________________________________

Telefon______________________

Email ________________________________________



Pris 

Har du ikke gået på højskolen før, så er ”Prøv en 

højskole” helt gratis! Du skal bare selv sørge for 

transporten!

Transport 

Du kan tage bussen til Tirstrup (3 km) eller letbanen 

til Kolind (9 km). Bestil evt. flextaxa tlf. 8740 8300.

Tilmelding

Indsend tilmeldingsblanketten, ring på 87529120, 

eller skriv til post@djfh.dk. Du er først tilmeldt når 

du har modtaget en bekræftelse.
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