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DANSK på ASKOV 2.- 22. august 2020  

  

ASKOV HØJSKOLE er en af de ældste danske højskoler og kan se tilbage på mere end 

150 år som en stor grundtvigsk højskole, hvor samtalen er i centrum.   

  

Skolen med den betydningsfulde nationale historie er stadig en vigtig samfundsfaktor, 

nu med et mellemfolkeligt tilsnit. Skolen ligger nær ved motorvej og intercitytog 

forbindelser, mindre end tre timer fra København og tre kvarter fra Billund lufthavn.    

  

På Askov bor og arbejder elever og kursister sammen. Undervisningssproget er dansk 

og kurset er baseret på intensiv danskundervisning hver formiddag, med foredrag og 

udflugter (til bl.a. Ribe, Jelling, Kolding og Århus) om eftermiddagen. Der vil indgå 

traditionelle højskoleelementer som morgensang, sangaftener og optræden, men også 

film, sport og meget andet – ud over tid til samtale, kaffe og hygge.  

  

Kurset bygger på erfaringer gennem tre årtier og ledes af højskole- og universitetsfolk 

med mange års arbejde for dansk sprog og kultur i både Danmark og udlandet.  

  

Tilmelding senest den 19. juni 2020.  

Benyt tilmeldingsblanketten eller internettet   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  
Sommersprogkurset udbydes i regi af Kulturaftaleprogrammet, som er  
finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.  
The Danish Summer Language Course is offered under the Cultural 
Agreement  Program, financed by the Danish Ministry of Higher Education 
and Science.  



     
IMPROVE YOUR DANISH AT ASKOV HØJSKOLE  

In August, 2020, Askov Højskole in Southern Jutland offers instruction in Danish at 

different levels, including near-beginners. The course will include intensive academic 

Danish lessons every day, but also lectures and discussions, excursions, films, singing 

etcetera, enabling you to get better acquainted with both language, culture, and society 

at the well-known residential Askov folk high school with a history dating back to 1865.   

You will find Askov (municipality of Vejen) close to motorways E45 and E20, on the 

railway line Copenhagen-Kolding-Esbjerg, less than 3 hours from Copenhagen, and 40 

minutes from Billund Airport.  

Enrollment by June 19, 2020 Please use the application formula: “tilmeldingsblanket” 

or the internet.   

  

  

  

  

DÄNISCH lernen auf der Askov Højskole  

Askov Højskole konnte 2015 ihr 150jähriges Jubiläum als wichtige gesellschaftliche 

Bildungsstätte markieren. Seit mehr als drei Jahrzehnten bietet die südjütländische 

Heimvolkshochschule Dänischkurse für Ausländer an, in genuin dänischer Umgebung.  

In Askov wohnen und arbeiten die Kursteilnehmer in der Schule. Der Kurs bietet jeden  

Vormittag in verschiedenen Leistungsgruppen einen intensiven akademischen 

Sprachunterricht an, mit nachmittäglichen Vorträgen und Diskussionen,  Ausflügen und 

anderen Aktivitäten wie Singen oder Filme anschauen – ganz abgesehen von den 

gemütlichen Pausen mit Kaffeetrinken und dänischer ”hygge”.   

Askov (Gemeinde Vejen) liegt nahe an der Autobahn Hamburg-Kolding und Kolding- 

Esbjerg, weniger als drei Auto- oder Bahnstunden von Kopenhagen oder Hamburg 

entfernt. Der nächste Flughafen ist Bilund, 40 Minuten entfernt.  

  

Anmeldung bis 19. Juni 2020 – bitte verwenden Sie ”Tilmeldingsblanket” oder Internet.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

  



Dagligt program:  

Morgenmad fra 7.30 (lørdag 08.45 og søndag 9-12), frokost 12.30 (undtagen søndag), 

aftensmad 18.15. Alle hverdage (mandag til fredag) er der morgensang 8.45 og 

kaffepauser både formiddag (10.30-11), eftermiddag og aften.  

  

 

UGE I 
  

Søndag 02.08.  

14-17    Ankomst og eftermiddagskaffe  

18.15    Aftensmad i spisesalen 

19.00    Velkomst og introduktion, præsentation af program, aftenkaffe  

  

Mandag 03.08.  

09.15 Test (til holdinddeling)  

11.00        Præsentation af Askov Højskole ved forstander Rikke Holm   

14.00  Fælles aktivitet på plænen (HBM) 

16.00  Danskundervisning på holdene: Hilserunde (se opslag om holdinddeling) 

19.00  Rundvisning og hyggeaften med sang og kaffe i Fengers Hus 

  

Tirsdag 04.08.  

09.15  Danskundervisning på holdene 

14.00  En introduktion til dansk sprog, identitet og historie ved Kristian Himmelstrup,  

 Helene Biering-Madsen og Robert Zola Christensen 

19.30  Filmtilbud med en kort introduktion til dansk film ved Helene Biering-Madsen 

                  

Onsdag 05.08.  

09.15  Danskundervisning på holdene 

13.15  Alternativ danskundervisning: Samtalende gåtur 

19.30  Meet the Danes – the happiest people in the world ved Robert Zola  

 Christensen (in English) 

  

Torsdag 06.08.  

09.15  Danskundervisning på holdene 

14.00  Gåtur til Vejen med besøg hos borgmester Egon Fræhr, Vejen kommune (KH) 

19.30  Introduktion til Carl Nielsen ved Kristian la Cour  

  

Fredag 07.08.  

09.15  Danskundervisning på holdene 

15.00   Danskundervisning: Øvelser over dansk fonetik ved Robert Zola Christensen 

19.30  Sangaften i Fengers Hus 

 

Lørdag 08.08.  

09.00-18  Heldagstur til Århus, besøg på kunstmuseet Aros og i den Gamle By (KH)   

Aften         Fest i Fengers Hus  



 

UGE II 
  

Søndag 09.08  

Fri. Mulighed for individuelle udflugter, f.eks. til Esbjerg og Fanø. Filmaften  

  

Mandag 10.08.  

09.15  Danskundervisning på holdene 

16.00   Danske medier ved Kristian Himmelstrup  

20.00  Filmtilbud (ved arrangementsgruppen) 

  

Tirsdag 11.08.  

09.15  Danskundervisning på holdene 

15.30-17   Busudflugt til Jellingestenene (RZC) 

20.30  Folkedans 

  

Onsdag 12.08.  

09.15  Danskundervisning på holdene 

16.00    Dansk litteratur ved Kristian Himmelstrup.  

20.00   Forfatteraften ved Kristian Himmelstrup og Robert Zola Christensen 

  

Torsdag 13.08.  

09.15  Danskundervisning på holdene 

16.00        Udenrigs- og udviklingspolitik ved Henning Dochweiler   

19.30  Sangaften i Fengers Hus 

  

Fredag 14.08.  

09.15  Danskundervisning på holdene 

14.00 Velfærdsstaten og det danske uddannelsessystem ved Henning Dochweiler  

19.30       Open mic og kaffe i Fengers Hus 

  

Lørdag 15.08.  

09.30-14 Udflugt til Ribe, Danmarks ældste by (HD) 

16.00      Alternativ danskundervisning: Kommunikative spil i Fengers Hus (HBM) 

20.00 Bar i Fengers Hus (ved arrangementsgruppen) 

  

  

  

  

  

 

  

 

 



UGE III 
  

Søndag 16.08.  Fri. Mulighed for individuelle udflugter, f. eks. til Odense. Aften: 

filmtilbud ved (arrangementsgruppen) 

  

Mandag 17.08.  

09.15  Danskundervisning på holdene 

13.15  Gåtur til Skibelund Krat og retur (i alt ca 5 km) (HBM) 

16.00    Sport eller spil (ved arrangementsgruppen)  

19.30        Besøg af og introduktion til Askov Efterskole  

  

Tirsdag 18.08.  

09.15  Danskundervisning på holdene 

16.00        Dansk quiz (KH) 

19.30  Kreativ skriveaften ved Robert Zola Christensen og Kristian Himmelstrup  

  

Onsdag 19.08.  

09.15  Danskundervisning på holdene 

16.00  Mød to danske folketingspolitikere: Anni Matthiessen (Venstre)    

               og Troels Ravn (Socialdemokratiet).  

19.00:  Sport, film eller spil (ved arrangementsgruppen)    

  

Torsdag 20.08.  

09.15  Danskundervisning i plenum om dansk kunst, arkitektur og design 

13.15  Busudflugt til Trapholt (dansk kunst og design), omvisning i hold (KH) 

19.30    Besøg i danske hjem, hjemmeaften. Der etableres små hold á 4-5 på  

           tværs af holdinddeling  

 

Fredag 21.08.  

09.15  Danskundervisning på holdene 

16.00  Evaluering, diplomer og forberedelse af aftenen, gerne med nationale indslag           

18.15  Festmiddag og afslutning. Fest i Fengers Hus  

  

Lørdag 22.08.  

Efter morgenmaden (8-10) afrejse  

  

 

Programmet er foreløbigt og ret til ændringer forbeholdes.  

                

    

 

 

 

 

 



 

PRAKTISKE OPLYSNINGER  

  

Du ventes til Askov Højskole søndag d. 2. august mellem 14.00-17.00. 

Alle intercitytog standser i Vejen, hvorfra der er tre km til højskolen.  

  

Der er mulighed for at blive hentet på Vejen Station med toget, der ankommer kl. ca. 

15.00 Hvis man ønsker afhentning ved toget kl. 15.00, skal det aftales med skolens 

kontor forud for kursusstarten.  

  

Vi henviser i øvrigt til PM Taxi tlf. 75 36 23 25   

  

Med bil kører man ad Motorvej E20 fra Kolding i retning Esbjerg, afkørsel 68 Vejen. 

Ved ankomsten henvender du dig på kontoret.  

  

Inkluderet i stipendiet er kost, logi, undervisning, ekskursioner, sengetøj, linned 

og håndklæder, vand, kaffe / the, internetadgang med mere. Du har kun udgifter af 

personlig art, som for eksempel telefon.  

  

På Askov Højskole er der adgang til vaskemaskiner og tørretumbler (kr. 20 pr. vask).   

Kurset slutter lørdag 22. august efter morgenmaden (08.00-10.00)   

Velkommen til Dansk på Askov  

   

Undervisere i 2020:  

  

 

Robert Zola Christensen, dansk lektor i Lund, forfatter, tidligere højskolelærer  

  

Kristian Himmelstrup, tidligere dansk lektor i Austin, universitetslærer, forfatter  
 

Helene Biering-Madsen antropolog og underviser i Dansk Sprog og Kultur på Askov 

højskole   
  

Henning Dochweiler, tidligere leder af Det Danske Kulturinstitut i Centraleuropa (Wien) 

og forhenværende forstander på Askov højskole  

 

  

Programmet er foreløbigt og ret til ændringer forbeholdes  

  

  

  

  

  

  
Sommersprogkurset udbydes i regi af Kulturaftaleprogrammet, som er  
finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.  
The Danish Summer Language Course is offered under the Cultural 
Agreement  Program, financed by the Danish Ministry of Higher Education 
and Science.  


