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Praktiske oPlysninger
Pris for en uge er kun 3.500 kr. 
inkl. indkvartering, kost og undervisning.

Følg med på vores hjemmeside
www.øerneshøjskole.dk. og på facebook.

Nærmere information og tilmelding til
formand for bestyrelsen, Ditte West, 
på telefon 61 60 34 73 
eller dittewest@dittewest.dk

Danmark er et ørige
Øerne har en særlig plads i danskernes hjerter. 
Vi drages mod de mindre øer, hvor naturen, menneskene 
og dagens rytme opleves anderledes end på fastlandet. 
Vi står af færgen eller kører over broen og fornemmer, at 
der er en særlig livskvalitet på øerne. 

Højskolemiljø 
På Højskolen er frihed, samtale og  fællesskab 
bærende idealer.

Hver dag begynder med morgensang, og om aftenen 
vil der blive lejlighed til at bearbejde dagens oplevelser i 
samvær med hinanden og lokale ”entertainere”.

På Sejerø har vi naturligvis vores egne spillemænd.

Der bliver også lejlighed til at nyde øens natur samt høre 
om øens historie, kultur og erhvervsudvikling.

Ø-entreprenørskab 
Bæredygtig fødevarefremstilling



sommerHøjskolens tema
Kurset behandler emner, der handler om, hvordan vi 
sætter gang i udviklingen på småøer og i landdistrikter.
Der vil være teoretiske oplæg, men deltagerne får 
også lejlighed til at  arbejde i workshops, både med 
fødevarefremstilling og udvikling af projektidéer. 

Ugen afsluttes med en event i Kulturhuset den 4. juli, 
som deltagerne er med til at forberede. 

inDkvartering 
Deltagerne indkvarteres som udgangspunkt i en 
veludstyret hytte på campingpladsen.

Der er mulighed for mod ekstra betaling at booke 
ophold i sommerhus eller ferielejlighed.

målgruPPen er
• alle, der interesserer sig for Bæredygtighed, 
 Entreprenørskab og Fødevarefremstilling. 

• alle, der interesserer sig for bæredygtig 
 erhvervsudvikling. 

• alle, der går med drømmen om at starte egen 
 virksomhed eller dem som er i gang og ønsker 
 fornyet inspiration. 

• eller blot dem, der ønsker en lidt anderledes 
 og mere aktiv sommerferie.

unDervisning 
Undervisningen vil foregå i egnede lokaler på 
campingen, på skolen, i mobilt køkken eller andre 
relevante steder på øen.

Hele øen er Højskolens undervisningsmiljø!

Sejerø er øen med flest solskinstimer!


