


Et ugekursus på Brenderup Højskole arrangeret i samarbejde med SIND.
Sommerhøjskoleugen rummer mange forskellige tilbud med interessante 
foredrag, værksteder og ture.
Derudover vil der være morgensamlinger, bålhygge under bøgen, motion 
og andre sociale aktiviteter. Alle emner tager afsæt i livsglædeskabende 
aktiviteter. Vi slutter dagene af med lækker mad og en aftenaktivitet.
SIND’s formål er at skabe foreståelse og tolerance for sindslidende og 
deres pårørende. SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og helbredelse.

Højskoleliv, samvær, værksteder og foredrag

Foredrag og udflugt
Knud Kristensen
holder foredrag og dialog om 
”Psykiatrien anno 2018” 
 
Mogens Seider
holder foredrag om 
”Psykosocial rehabilitering”

Udflugt til Johannes Larsen museet  
i Kerteminde
Om onsdagen tager vi på udflugt til 
Kerteminde. 
I 1901-02 byggede kunstnerparret 
Alhed og Johannes Larsen deres 
hjem på Møllebakken i Kerteminde.
Dette fristed for kunst og kultur satte 
sit præg på udviklingen af kulturlivet i 
Danmark igennem årtier

Kursusleder: 
Joan Sørensen, Brenderup Højskole
Erik Lange, Sind

PRIS: 
3500 på dobbeltværelse
4000 på enkeltværelse
Medlemmer af SIND
1800 i dobbeltværelse
2300 i enkeltværelse



Design og print dit eget stoftryk 
v/ Sofie Guldager Sørensen
På dette værksted skal vi arbejde 
med viskelædertryk, som er en ud-
videlse og nyfortolkning af det vel-
kendte kartoffeltryk. Her får I mulig-
hed for at designe og udskære jeres 
eget stempel, som vil kunne genan-
vendes et utal af gange. I år vil der 
særligt være fokus på t-shirt-prints. I 
kommer til at arbejde med at desig-
ne jeres helt eget personlige print, 
som skal trykkes på en t-shirt. Med-
bring også gerne selv en gammel 
skjorte/t-shirt/bluse fra garderoben 
eller en genbrugsbutik, som I gerne 
vil redesigne eller bare sætte et nyt 
præg på.

Kurveflet 
v/ Joan Sørensen
Pileflet er et gammelt håndværk 
med mange muligheder.
Vi vil arbejde med forskellige, tra-
ditionelle fletteteknikker, men som 
udgangspunkt på fast bund.
Vi vil flette brødkurve og evt. kom-
binere pileflet med andre materia-
ler. Der vil også være mulighed for 
at flette andre mindre ting og/eller 
blomsterstativer til krukker.

Stemmetræning med Drama 
v/Michael Jensen
Stemmetræning kan give dig 
mulighed for at komme i bedre 
kontakt med dine følelser og din 
krop. Du får mulighed for i trygge 
rammer, at arbejde med nogle af de 
problemstillinger livet stiller dig i, 
og at mærke hvad du har inden i, og 
udtrykke det, give det lyd og bevæ-

gelse. I samspil med hinanden prø-
ver vi at udtrykke det der er inden i 
med et strejf af teater eller drama, 
for at blive klogere på os selv.

Hold fast i dine drømme nå dine 
mål.  
v/ Erik Lange 
Det er ikke altid lige nemt at få op-
fyldt sine ønsker og det kan også 
være vanskeligt at opnå ens mål. 
Men ved at arbejde ihærdigt med 
de vigtigste værdier og lægge pla-
ner for målopnåelse, er der gode 
muligheder for succes.

Hvordan oplever jeg mit sind?
v/ Jens Ipsen
Det er meget forskelligt at læse og 
høre om sindet, der er så mange 
meninger og så mange forskellige 
erfaringer. Kan der da ikke findes en 
enkel måde at opleve, observere og 
forstå sindet på. Jeg vil dele mine 
erfaringer og min forståelse med jer.

Værksteder




