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skatalog foråret 2022Spændende 
kurser for dig, 
der er 6-12 år

—
Hver torsdag
 eftermiddag  

i 8 uger



Den 3. marts 2022 slår vi dørene op til et 
levende hus med sjove og lærerige kurser 
– for at gøre verden større for de mindste.

Velkommen 
til Kolding    
Børnehøjskole 

Tid
Kurserne afholdes 

torsdag kl. 16.00-18.45 i 8 uger 
fra d. 3. marts til d. 28. april 2022. 

(Vi holder fri i skolernes ferier). 

Vi spiser aftensmad sammen hver gang.

Til efteråret inviterer vi til nye kurser. 

I foråret 2022 kan du vælge mellem tre spændende kurser. På alle kurserne udvikler du 
din kreativitet og din evne til at samarbejde med andre. Du oplever, at du kan mere, end 
du tror – og du bliver en del af et spændende børnehøjskolemiljø. 

Det er bl.a. studerende på videregående uddannelser i Kolding, der er undervisere på 
kurserne. De brænder for at give deres passion for et særligt emne videre til børnene. 
Alle arbejder frivilligt.



Vi gør verden

Det sker ved at lade børn møde 
højskoletankerne om fællesskab, 
dannelse og værdighed. Vi giver 
børnene et frirum, hvor de kan øve 
sig på at være nysgerrige på sig 
selv, på hinanden og på livet.

På Kolding Børnehøjskole kan man 
få venner og være en del af et godt 
fællesskab. Her handler det ikke om at 
være den bedste, største, hurtigste eller 
stærkeste, men om at være noget for 
andre, og derigennem blive til nogen selv.

Kolding Børnehøjskole er oprettet af KFUM 
og KFUK i Kolding, som er en folkekirkelig 
børne- og ungdomsorganisation.

større
for de mindste 



 Kreaboblen

Har du en indre kunstner i 
maven, og har du lyst til at bruge 
din eftermiddag i hyggelige 
omgivelser? 

Så kom og vær med i Kreaboblen, hvor 
vi skal arbejde med former og farver og 
eksperimentere med en masse forskellige 
genbrugsmaterialer. Du kommer til at 
bygge flotte skulpturer, dekorere din egen 
personlige værktøjskasse, lave smykker, 
designe muleposer og meget mere. 

Vi sætter hyggelig musik på og sørger 
for den gode stemning, mens vi sammen 
slipper kreativiteten og fantasien løs og 
skaber ting, vi slet ikke vidste, vi kunne 
skabe.

Du bliver endnu bedre til at være kreativ 
med din hænder, du bliver fortrolig med 
nye teknikker og du lærer at se nye mulig-
heder i forskellige materialer. 

For 6-12 årige
 

Maduniverset
I Maduniverset kommer du til at 
rejse jorden rundt og lære om mad 
fra hele verden. Måske kan du alle-
rede dufte krydderierne i det store 
køkken på Børnehøjskolen …?

Vi skal sammen kreere spændende mål-
tider og sjove snacks. Du møder voksne, 
der vil udfordre dig og lære dig nye tricks 
i køkkenet.

Vores hovedingrediens er nysgerrighed. Vi 
lærer af vores fejl, og vi har det rigtig sjovt 
sammen. 

Du får ind imellem snacks med hjem, som 
du måske kan have med i skole næste dag 
– eller nyde samme med din familie. 

Er du vild med at lave mad og eksperi-
mentere i køkkenet, så er Maduniverset 
lige noget for dig!

For 6-12 årige

Velkommen 
til Kolding    
Børnehøjskole 

kursus 1

kursus 2



BØrneband
1, 2, 3 og 4. Ved du, hvad det vil 
sige at tælle til 4, mens musikken 
spiller? Vil du lære at lave lyde på 
en guitar, spille fede rytmer på 
trommer eller noget helt andet? Så 
er “Børneband” lige noget for dig. 

På kurset kommer du til at prøve mange 
forskellige instrumenter, du udvikler dig 
musikalsk og lærer en masse om musik. 
Vores dygtige undervisere er selv musike-
re og brænder for at give deres passion for 
musikken videre. 

Vi skal spille en masse gode sange sam-
men – og når vi er klar, sætter vi billetter 
til salg og giver et nummer. 

For 9-12 årige

kursus 3 En dag 
på Børnehøjskolen

16:00 
Drop ind til ‘Snack og snak’ 

16:30 
Fællessamling med fællessang, 

fortælling og filosofi

16:45 
Undervisning 

på de forskellige kurser

18:10 
Fællesspisning

18:40
 Fællessamling med fællessang  

og fadervor

18:45 
Tak for i dag og på gensyn



Adresse
Du finder Kolding Børnehøjskole på 
Dalbygade 31, 6000 Kolding 

Pris
Et kursus koster 500-650 kr.
Kontakt os, hvis prisen er en udfordring. 

Tilmelding
Tilmeld dig på koldingbørnehøjskole.dk 
fra d. 10 januar 2022 kl. 12:00.

Sidste frist for tilmelding er d. 9. februar.

Pladserne tildeles efter først-til-mølle 
princippet.
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Læs mere 
koldingbørnehøjskole.dk

Kolding Børnehøjskole

@koldingboernehoejskole

større


