


Bæredygtighed er på mange dagsordener – også på Brenderup Højskole. Vi har 
bygget et Off-Grid hus, der er andre særlige bygninger på skolen, i skolens liv er 
interpersonel bæredygtighed i højsædet og i skolens daglige liv serveres en stor 
del økologisk mad, der affaldssorteres i 10 forskellige kategorier. Kom for at blive 
inspireret og for at udforske bæredygtighed, ”lære”-dygtighed og ”være”-dyg-
tighed.

En skøn sommeruge, hvor bæredygtighed bliver helt håndgribeligt

Bevidsthed

Hvorfor skal det være så surt, når det faktisk kan være sjovt, forunderligt og 
lærerigt. Klodens problemer får vi i en uendelighed præsenteret lige i fjæset og 
der er ofte mere fokus på det, der er galt end på det, der kan gøres. 

Mærk smattet ler mellem tæerne, få idéer - og mod - til selv at lave noget 
håndgribeligt så du kan leve bæredygtigt, smag på mad du laver fra bunden, 
skærp dine sanser for skovens dufte, lyde og skjulte kræfter, debatér mulige veje 
til bæredygtig livsstil, prøv at sidde musestille og helt alene i strandkanten mens 
solen står op.

I denne uge vil vi præsentere et lille udpluk af muligheder for rent faktisk at tage 
skridt, der er venlige over for vores planet. Målet er at vise nogle positive tilgange 
til en alvorlig situation. Meget af kursets tid vil foregå i det fri. Vi vil også dele 
allerede gjorte erfaringer og debattere, hvordan det er muligt at engagere flere i 
at leve bæredygtigt. Det er nemlig i fællesskab, at der kan flyttes grænser.



HØJSKOLELIVET

Kursusleder 
Peter Mogensen – højskolemenneske 
involveret livets store spørgsmål, naturelsker 
om en hals, hobby-selvbygger, dyrker 
meget af sin mad på egen jord og holder 
får, masser af kurser inden for emner som 
friluftsliv, permakultur og menneskers 
forhold til planeten.

Gæsteunderviser
Steen Møller (halmhusbygger og initia-
tivtager til ”Friland” og ”Grobund”)

Højskolelivet er i sin essens samliv. 
Dagen begynder og slutter i fælles- 
skabet. Efter at vi har indtaget et 
skønt morgenmåltid, mødes vi til 
morgensamling, hvor vi synger et par 
sange, hører en god historie og får 
dagens praktiske detaljer på plads. 
Med mad i maverne og sang i krop-
pen fordyber vi os i dagens program. 
De daglige måltider er en vigtig 
del af det fælles liv på højskolen. 
Maden er ikke kun brændstof. 
Den skal nydes. Kursisterne 
præsenteres for et alsidigt køkken, 
hvor den daglige menu´ står på 
vegetarkost -såvel som kødretter. 
Denne uge er der andre kurser 
på Højskolen, så vi er fælles 
om morgen og aftenarrange-
menter, samt udflugter.

MANDAG 19.30
 Sangaften v. Morten Winther

TIRSDAG 19.30
 Foredrag om Bæredygtighed

 
ONSDAG 9.15
 Udflugt til Faaborg Kunstmuseum

ONSDAG 19.30
 Danseforestilling

PRIS: 
3950 på dobbeltværelse
4450 på enkeltværelse



Programpunkter i løbet af ugen:   

-Byggemand Bob. Prøv at lerpudse en væg - og forstå, hvorfor materialet er som skabt til 
et sundt indeklima. Byg et tørreskab, indfang solens kraft og producer dine egne tørrede 
krydderurter.  

-Samler og jæger. Naturens egne herligheder og andre friske råvarer bruges til at forbere-
de et måltid.

-Helt i skoven. Oplev myriader af liv – fra det helt mikroskopiske til de kæmpestore træer.

-Helt stille. Hvordan får du fat i det nye guld? Det er nemlig trendy – og nødvendigt – 
bare en gang imellem at lukke helt ned for Facebook, Twitter og Breaking News


