
 

 

   Hvad koster det?               

Det er så billigt,  

 

at det ikke kan betale sig  

at blive hjemme 😊 

Priser 

Voksne         1500 kr. 

Børn (2-18)    500 kr. 

Alternativets 

Unge +18 år   800 kr. 

Tilkøb 

Sengelinned   100 kr. 

Eneværelse    300 kr. 

 

Særlige ordninger 

Kontakt planlægningsgruppen  

                                                                                          

Tilmeldingsfrist er den 

1. juni 2022. 

 

 

 Sådan tilmelder du dig 

Tilmed jer ved at skrive til  
 
sommerhoejskolen@alternativet.dk 
 
Oplys navn og alder på tilmeldte 
 
Adresse, by, telefonnummer 
 
Eventuelt tilkøb af enkeltværelse 
eller sengelinned 
 
Eventuelt om særlige allergener 
 

 

 

 

 

 
Alternativets          

sommer- 
Højskole 

 
Fra 31. juli til 6. august 2022 

på Syd djurs i Jylland 

på Kalø Højskole 

 

Tæt på Ebeltoft og Aarhus 

& tæt på skov og strand 
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Alternativets 
sommer- 
Højskole 

Fra 31. juli til 6. august 2022 

Kalø Højskole,  

Skovridervej 1, 8410 Rønde 

 
Højskolen er den bedste afslutning på ferien 

og den bedste opladning til en ny politisk 

sæson 

 
Et højskoleophold for enlige og par, børn og 

voksne, unge og ældre. 

Vælg mellem 8 workshops hver dag. Deltag i 

Yoga og meditation hver morgen.  

Spis superlækkert vegetarisk i en uge.  

Mød Ås folketingsmedlem, den politiske 

leder, kommunal valgte, flere af partiets 

ordførere og mange andre aktive og få 

indblik i og debat om brændpunkter, som 

vedrører os i samfundet. 

Alt dette i skønne natur omgivelser, tæt på 

vand og strand og skov. 

Workshops og dagens gang 

Hver morgen er der mulighed for 

meditation og Yoga efterfulgt af 

morgenmad med friskbagt alt 

muligt. På bedste højskolemanér 

samles vi til morgen-syngning, 

fortællinger og informationer om 

dagens muligheder og aftaler. 

Sådan kan en dag på højskolen se ud 

Mellem 10 – 12.30 deltager man efter eget 

valg i en workshop eksempelvis om perma-

kultur, psykiatri, EU eller skriveværksted 

for så at samles til frokosten kl.12.30 

Om eftermiddagen 14-16.30 vil der atter 

være workshops f.eks. vil Juma Nellemann 

og Anders Stjernholm holde debat salon om 

tro, Franziska Rosenkilde om madpolitik og 

Sofie Valbjørn om det at være borgmester 

på Fanø. Dagen rundes af med lækker 

vegetarisk mad og hygge til debat med 

Torsten Gejl om aftenen. 

Inspiration til en ny sæson 

På Sommerhøjskolen kan du snakke 

med ligesindede om alt muligt, men 

du får også oplæg om familie- og 

børnepolitik, trafik politik, unges 

trivsel, integration, bæredygtighed 

og væredygtighed, økonomisk 

politik, Alternativets unge, tiny 

houses, tang og muslinger, besøg på 

Grobund og du kan krydre det hele 

med workshops med sang fra hjertet, 

trommer eller bivoks og hygge dig 

om bålet med guitarsang sidst på 

aftenen. Du vil også kunne følge 

debat- og præsentationsteknik, 

konflikthåndtering eller kreativitet i 

politik. Der er aktiviteter for børnene 

hver dag. Du bliver kort sagt rustet 

til en spritny politisk sæson. 

Fællesskab  

På Sommerhøjskolen vil vi vægte 

samværet højt. Vi samles om 

morgenen og til måltiderne. På skift 

vil der skulle hjælpes med opvasken i 

køkkenet og vi hjælpes ad med at 

holde skolen ryddelig. Der vil i de 

forskellige huse man sover i være 

fællesområder og små-køkkener, 

man kan trække sig lidt tilbage i. 

Skolen ligger som en del af Mols 

Bjerge og helt tæt på Napperdams 

lille havn og bademuligheder. Man 

kan snuppe sig en badetur inden 

morgenmad eller efter workshops og 

bare nyde skolens store udearealer 

og pladser. Fredag aften slutter vi 

med en fest, som vi alle arrangerer.    

               


