
 

 

Velkommen til eventyrøen  
Familiekursus for ALLE  
9. -15. juli 2023 

Vi glæder os til at dele en EVENTYRLIG uge på Højskolen Mors med jer! 
På tværs af generationer skal vi sammen: lege, lære, eksperimentere, fordybe os, diskutere, 
kreere, danse, synge, bade, vandre, lede efter en skat, hygge og en hel masse mere...  

Kurset er tilrettelagt således, at der om formiddagen er workshops, som dannes på tværs af alder 
og erfaringer. Om eftermiddagen tager vi på skattejagt, vi danser, bader, konkurrerer og hygger. Vi 
skal alle sammen på heldagsudflugt til Hjerl Hede. 
Efter aftensmaden er der - for de voksne, spændende oplægsholdere, fællessang og debatter og 
for børnene vil der være aldersopdelte aktiviteter såsom boldspil, bordtennisturneringer, 
biograffilm, godnatlæsning for de mindste og alt det, som vi sammen - børn og voksne, finder på. 
Hver dag - inden morgenmaden, kan I deltage i morgenyoga.  

Den første dag på højskolen skal I vælge en workshop, som I følger hele ugen. I kan vælge imellem 
disse temaer: Kunst, kor, sport, film og ud-i-naturen. En eller to undervisere står til rådighed på 
hver workshop. Lærerne fungerer som igangsættere med oplæg, undervisning, faglig sparring, 
gode råd og kærlig vejledning i de kreative processer. Det er muligt, at vi deler en workshop i to 
hold alt efter antal kursister og ambitionsniveauer.  

Vores eventyrlige uge kulminerer i et brag af en festdag, hvor vi blandt andet får mulighed for at 
berige hinanden med, hvad vi har bedrevet på de forskellige workshops.  

Kursusleder  

Johannes Guttorm Thomsen: Lærer og filmunderviser på Højskolen Mors Anne Knuth-Winterfeldt: 
Yoga og bevægelses underviser på Højskolen Mors  

 

 



Undervisere  

Christian Juul-Mikkelsen, filminstruktør 
Benjamin Bording, biolog og folkeskolelærer 
Ida Storm, Korleder og musiker 
Frederik Knuth-Winterfeldt, skuespiller og idrætslærer 
Thomas Knuth-Winterfeldt, skuespiller, forfatter og billedkunstner Cecilie Knuth-Winterfeldt, 
danser, kropsterapeut og billedkunstner Anne Knuth-Winterfeldt, yogainstruktør  

Ugeskema 

Kl. Søn. Man. Tirs. Ons. Tors. Fre. Lørdag 

07.30  Morgenyoga Morgenyoga Morgenyoga Morgenyoga Morgenyoga  

08.00 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad 

09.00 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 
09.30 Workshops Workshops Udflugt til 

Hjerlhede 
Workshops Workshops Hjemrejse 

12.00 Middag Middag Middag Middag 

13.00 Ankomst og 
indkvartering 

Vandretur/ 
Folkedans 

Den store 
skattejagt 

Storebadedag Fremlæggelse 

15.00 Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe 

15.30   Frivillige 
aktiviteter 

Forberedelser til 
festen 

18.00 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Festmiddag / 

Festaften 
20.00 Surprise 

koncert – 
Sjov og leg 
for børn og 
teenagere 

Koncert m. 
Mors Rok – 
Sjov og leg for 
børn 

Koncert m. 
Klezmer Duo 
/Sjov og leg for 
børn 

Bålhygge med 
aktiviteter for 
store og små 

Samtalesalon/Sjov 
og leg for børn og 
teenagere 

Beskrivelser af de 5 gennemgående workshops:  

Kor og Sangleg  
Vil du med på sangeventyr? 
I “Kor og Sangleg” skal vi gennem sang og leg rejse til Eventyrøen og udforske sangens eventyrlige 
verden. Vi skal synge sammen og lege med vores stemmer og hinanden, og måske møder vi 
fantasifulde væsner og fantastiske verdener på vores vej. Men hvad der er helt sikkert er, at vi 
først og fremmest skal have det rigtig sjovt sammen! På vores rejse sammen skal vi både synge 
rytmiske sange, vi kender, men også lære nye sange. Vi skal synge flerstemmigt og udforske vores 
stemmer. Måske har du sunget en masse før, eller måske synes du, det kan være 
grænseoverskridende at synge, men bare rolig - alle aldre og stemmer kan være med, og du 
behøver ikke at have prøvet at synge før, du skal bare ville sætte lyd på og lære nyt om din 
stemmes forunderlige muligheder.  

Sport  
Motion kombineret med leg giver sved på panden og energi i kroppen. 
Vi skal på kurset arbejde med forskellige kendte spil, men i en ny form, hvor vi sammen 
videreudvikler på reglerne. Med udgangspunkt i kendte spil skal vi se, hvad der sker, når vi ændre 



på banens størrelse, antallet af spillere, bolde, boldens størrelse oa. 
Hvad sker der hvis hockeybolden udskiftes med en fodbold og målet udskiftes med en spand? Hvis 
fodbolden udskiftes med en yogabold? Eller håndbold med en fjerbold? 
Kom og leg med!  

 

Kunst  
Kom og vær med på vores eventyrfabrik! 
Her bliver produceret alt fra vilde kostumer, fantastiske masker, hjemmelavede eventyrfigurer 
af dimser og dutter og alt andet mellem himmel og jord! 
Underviserne har baggrund i teatret og med fantasien som kompas stævner vi ud på en eventyrlig 
færd med kreativiteten som motor... 
Ved siden af teatret arbejder Thomas som illustrator og billedkunstner og Cecilie laver Punch 
Needle. Så hvis man også er til at udtrykke sig med pensel, blyant eller nål, vil der være mulighed 
for dette. Sidst på ugen udstiller vi vores værker store som små! Vi glæder os!  

Film  
På denne workshop skal vi producere en eller flere korte fiktionsfilm. Vi arbejder os ind på, 
hvordan vi laver en eventyrfilm, forklædt som et moderne drama, ved at undersøge dramaturgien 
bag de klassiske eventyr og sammenligne dem med helt nye spillefilm. Vi afprøver, hvordan vi 
bruger en masse filmiske virkemidler til at gør vores “eventyr” så interessante som overhovedet 
muligt. Til sidst, når vores produktioner er i “kassen” og klippet færdige, så ruller vi den røde løber 
ud og og på det store lærred viser vi vores film for alle deltagere.  

Ud i naturen  
Vil du med ud og være aktiv i den storslåede og eventyrlige natur, som vi har ved Højskolen Mors? 
Vi skal lave øvelser i, hvordan vi kan (over)leve i det fri, primitivt, men behageligt. Vi bygger, 
samler, samarbejder, konkurrerer, tænder bål, bader - på stranden, i skoven, på højen, i vandet, 
på marken, i træerne og på plænen - alt imens vi lærer om alt det, som vi sammen kan gøre i 
naturen.  

Organiseret leg for de mindste  
De mindste får mulighed for ikke at binde sig til en gennemgående workshop. Hver formiddag vil 
vores fantastiske frivillige tilbyde uforpligtende organiseret leg og hygge.  

Beskrivelser af udvalgte aktiviteter:  

Gennemgående aktiviteter  
Morgenyoga 
- Et tilbud til de morgenfriske om en dejlig start på dagen for både krop og sjæl. Yoga er godt for 
alle; børn såvel som voksne, de smidige såvel som de stivbenede...  

Morgensamling 
Morgensamling med sang og fortælling er en vigtig del af højskolens DNA. Vi lægger vægt på, 
at alle er med og får en god begyndelse på dagen. 



Hver dag møder I en dedikeret fortæller, der sørger for livsbekræftende fællessange og eventyrlige 
fortællinger, der kan vække genklang hos - og begejstre - både børn og voksne...  

Fælles måltider 
Maden på skolen er af høj kvalitet. Overvejende sund, meget varieret, bærerdygtig og til dels 
høstet i vores egen permahave. Dertil kan der købes sodavand, øl og vin.  

Sjov og leg for børn og teenagere 
Der vil udover alle underviserne være en håndfuld frivillige tidligere elever, som kan hjælpe med 
alt af praktisk karakter og som ikke mindst vil stå for en masse sociale aktiviteter for børn og unge. 
Det vil være alt fra lege, boldspil, brætspil, playstation-spil og film i vores biograf, små 
konkurrencer og kreative udfoldelser.  

Godnatlæsning for de mindste 
En af de tilbagevendende tilbud hver aften er godnat-eventyrlæsning for de mindste så forældre 
kan få et frikvarter og deltage i voksen-aktiviteterne.  

Søndag 
Intro til fag og valg af fag 
Underviserne vil komme med en kort, præcis præsentation af, hvad man kan forvente på de 
forskellige workshops. Efterfølgende skal I vælge den workshop, som I ønsker at deltage i hele 
ugen.  

Surprise koncert  

Vi skyder ugen i gang med en lille musikalsk overraskelse...  

Mandag  
Vandretur 
Vandretur til Salgjerhøj, Hanklit og Limfjorden. Vi skal på en dejlig vandretur i omegnen. Nordmors 
har et smukt kuperet terræn. I højskolens umiddelbare nærhed ligger Salgjerhøj, som med sine 89 
m er øens højeste punkt. Herfra er der den smukkeste udsigt over landskabet og fjorden. Ad 
snoede stier og langs fjorden kommer vi til Hanklit. Turen varer et par timer og foregår i et roligt 
tempo.  

Folkedans 
Vi genopfrisker alle de gode gamle danse- og sanglege. Og lærer nye! 
Her kan alle være med i et muntert fællesskab med dyb koncentration og intenst nærvær. Her 
læres rim og remse, takt og tone og tusind trin. Det er bare om at spidse ører og holde tungen lige 
i munden. Det er sjovt, når det hele går i kludder-mutter. Men det er endnu sjovere, når vi 
sammen får legene, sangene og dansene til at fungere.  

Fortællekoncert v. Mors Rok 
Jeppe Aakjær - Liv og sang fra Aakjær til Jenle 
En musikalsk fortælling om digterens liv og værk til velkendte toner såvel som nye 
kompositioner...  



Tirsdag  
Den store skattejagt 
Eventyrligt orienteringsløb, hvor både børn og voksne kan kan være nyttige når opgaverne på de 
mange poster skal løses. Vi skal ud i geografien gennem skov og krat, bakke og dal for sammen at 
forsøge at finde den sagnomspundne skat!  

Koncert og dans med Klezmerduo  

Klezmerdou regnes blandt landet førende indenfor den traditionelle jødiske festmusik, Klezmer. 
Gennem mere end 30 år, har duoen fordybet sig i klezmermusikkens stemningsfulde og 
livsbekræftende univers, som de formidler med humor og smittende livsglæde. Koncerten krydres 
med fortællinger og fællesdans og henvender sig til både store og små.  

Onsdag  
Udflugt til Hjerl hede 
Dagens udflugt går til Frilandsmuseet Hjerl Hede. Det er et af Danmarks bedste museer. Der er 
stemning og liv i museet, når frivillige børn og voksne tager tidstypisk bondetøj på og befolker 
huse og værksteder. Se, føl, duft og smag de gamle traditioner. Via de mange levendegjorte og 
involverende aktiviteter får vi indsigt i bondekulturen og dens livsvilkår, håndværkstraditioner og 
skikke.  

Grill- og bålaften 
Efter en dejlig udflugtsdag tænder vi op i grillen. God mad. Gode drikke. Hyggeligt samvær. Bål og 
snobrød. Strengespil og fællessang  

Torsdag  
Frivillige aktiviteter eller tid på egen hånd - hver for sig og sammen 
En højskoleuge er fyldt med nye indtryk og strukturerede aktiviteter fra morgen til aften. Denne 
eftermiddag imødekommer eventuelle behov for et lille frikvarter, hvor man kan slappe af eller 
vælge at gøre noget på egen hånd eller sammen med nye højskolevenner i mindre grupper... Der 
vil også være mulighed for at deltage i en række frivillige aktiviteter - ikke mindst ugens store 
fodboldkamp som er for alle!  

Store badedag 
Hvis vejret er godt tager vi til stranden, bader, spiller vollyball, strandtennis, fisker efter krabber, 
slikker sol og nyder hinanden.  

Samtalesalon 
En aktiverende, stramt struktureret samtaleform, hvor alle kan komme til orde, skærpe sine 
synspunkter og evne til at lytte til andre. Det handler ikke om at vinde en diskussion, men at 
belyse det valgte emne fra flere vinkler - ikke for at blive enige – men for at blive klogere. Vi tager 
udgangspunkt i vigtige spørgsmål, der ligger os stærkt på sinde.  

Fredag  
sFremlæggelser 



Et festfyrværkeri af film, teater, musik, billeder, udstillinger og kunstværker, som er produceret i 
ugens løb.  

Festforberedelser 
Vi hjælper hinanden med at skabe det store festlokale med pyntede borde. Vi sætter frisuren og 
forbereder os til en eventyrlig aften.  

Fest og festmiddag 
Vi holder et brag af en eventyr fest for hele familien. Vi skal høre eventyrlige indslag og fantastiske 
fortællinger. Der vil være vildt sodavands-disko-dasko for børnene og lækkert dansegulv til langt 
ud på de små timer for alle dem der har husket danseskoene.  

 
 


