
  

 

Højskole for store og små 2018   

Højskole for store og små er et weekendophold, hvor hjertebørn, søskende og forældre kan være sammen i sjove, spændende og givende aktiviteter for både krop 

og sjæl og samtidig møde andre hjertebarnsfamilier. I 2018 finder Højskole for store og små sted den 11. – 13. maj 2018 på Musholm ved Korsør. Familierne 

indkvarteres på familieværelser med eget badeværelset. Musholm ligger i meget naturskønne omgivelser, hvor der er også er mulighed for bl.a. at gå en tur til 

stranden, udendørs leg og boldspil mm. 

Som deltager kan du vælge mellem forskellige aktiviteter, der giver mulighed for både at bruge kroppen, slappe af, grine, men også snakke om det, der kan være 

svært. Størstedelen af aktiviteterne er lagt an på, at børn og forældre deltager og hygger sig sammen. For de børn, der er for små til at deltage i talerum lørdag 

eftermiddag, vil der være børnepasning på stedet af frivillige børnepassere. Der er et helt legerum fyldt med sjove aktiviteter for de mindre børn.  

Det praktiske:  

Højskolen afholdes 11. – 13. maj 2018 på Musholm, Musholmvej 100, 4220 Korsør. Tilmeldingsfrist senest fredag den 2. marts 2018. Du tilmelder din familie ved at 

udfylde det elektroniske skema på http://www.trippus.net/hoejskole2018-webside. Tilmeldingen er åben fra primo januar. Tilmeldingen er bindende og foregår efter 

først til mølle princippet. Der er plads til ca. 30 familier. Kommer der flere tilmeldinger, end der er plads til, opretter vi en venteliste. Ved tilmeldingen afkrydses 

hvilke aktiviteter, I ønsker at deltage i.   

Pris per voksen for at deltage er 500 kr. og pris per barn (0 – 17 år) er 125 kr. Prisen inkluderer mad, overnatning, og undervisning. Transport til og fra Korsør samt 

drikkevarer til maden er for egen regning.  

Der vil være indkvartering i familieværelser med fire eller seks senge. Linnedpakke inkl. håndklæde kan lejes for 99 kr. per person. Såfremt I ønsker at leje linned på 

stedet, registreres dette ved tilmelding og afregnes direkte med stedet. Der er et begrænset antal weekendsenge og høje stole til rådighed på stedet, så medbring så 

vidt muligt gerne det selv. Børn med særlige behov for hjælp eller støtte kan medbringe egen handicaphjælper. På Musholm er der gjort en dyd ud af, at alle med et 

handikap kan være aktivt med i fællesskabet omkring de enkelte aktiviteter, og det er derfor ikke noget problem at komme rundt med en kørestol på området. 

http://www.trippus.net/hoejskole2018-webside


For yderligere oplysninger kontakt Nicoline Steen på mail: opoghop@hotmail.com eller på tlf. 28694563 eller Rikke Morthorst på mail: rikkem@hjerteforeningen.dk / 

tlf. 3366 9942 

  

FREDAG DEN 11. MAJ  

Fra kl. 
16 –   

Ankomst og indkvartering 

18.30 - Middag og hygge.  
Der vil være film og fredagsslik til børnene efter maden.  
Kaffe/the til forældre i pejsestuen 

LØRDAG DEN 12. MAJ 

8 – 9  Morgenmad  

 Aktivitet 1 Aktivitet 2 

9 – 12  Byd livet op til dans  
 
Få sved på panden og et stort smil omkring munden. Det kan man 
nemlig ikke undgå, når danseinstruktør Steen Lund fra Swingtime først 
går i gang. Her kan du lære nye dansetrin, og der vil være udfordringer 
for både store og små. Danseundervisningen går ikke stille for sig, da 
Steen Lunds timer altid er fyldt med god energi og mange grin. Det er 
ingen forudsætning, at man har danset før, da Steen Lund underviser på 
et niveau hvor både børn og voksne kan være med og vil føle sig godt 
tilpas.  
 
Underviser: Steen Lund fra Swingtime (også kendt fra Vild med dans) 

Cirkusskole med Cirkus FlikFlak 
 
Prøv kræfter med alle de klassiske cirkusdiscipliner som fx et-hjulet 
cykel, jonglering, klovnerier, akrobatik, linedans, trylleri, diablo, 
djævlestok, balancetricks og meget, meget mere. Cirkus Flik Flak 
kommer og underviser både børn og forældre, og der er udfordringer 
for alle. Kom og vær med og få et godt grin sammen med familien og 
vennerne. Både børn og voksne kan deltage. 
 
 
 
Underviser: Cirkus Flik Flak 

12 – 13  Frokost 

13 – 16 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livet i familien med et hjertesygt barn (for forældre) 
 
Oplæg af psykolog Charlotte Jensen, som har stor erfaring med at arbejde med familier med et kronisk sygt barn. Charlotte Jensen vil snakke om, 
hvordan I som forældre støtter jeres barn til at kunne mestre sin hjertesygdom bedst muligt, og hvordan I samtidig passer godt på jer selv. 
Charlotte Jensen vil give jer redskaber til at tackle livet og finde nye veje som forælder til et barn med kronisk sygdom.  
Efter Charlottes oplæg vil hun sætte forskellige samtalegrupper i gang, hvor I har mulighed for at snakke sammen og dele både de gode og mindre 
gode oplevelser og erfaringer.   
 
Underviser: Psykolog Charlotte Jensen  - læs mere her: www.charlottejensen.dk 

mailto:rikkem@hjerteforeningen.dk
http://www.charlottejensen.dk/


13-
15.30 
 

Workshops for hhv. hjertebørn og søskende: 
Når man er hjertesyg – eller rask søskende -  kan man have brug for at tale med andre i samme situation. Blandt andet fordi man på nogle 
områder ikke ligner sine jævnaldrende, og fordi der kan være tanker og følelser, der kan synes svære at dele med forældre eller søskende. I 
workshoppen kan børnene/de unge føle sig set og anerkendt på nogle af de udfordringer og vilkår, sygdommen giver; opdage at de ikke er alene, 
genkende noget af sig selv i de andre og få mulighed for nye venskaber. Gruppelederne sørger for at skabe genkendelse i en tryg og rar atmosfære 
og inviterer til både at tale om det gode og det svære i situationen. For søskende og hjertebørn i alderen 9 – 17 år.  
Undervisere: Sygeplejersker fra Hjerteforeningens Rådgivning  
 
Der er børnepasning på stedet for de 0 – 8 årige.   

16-17 Børnepasserne tilbyder rundbold for alle børn (forældre er også velkomne til at være med) 

18.30-
20.00  

Middag  
  

20- Fælles hygge 

SØNDAG DEN 13. MAJ 

8 – 9  Morgenmad  

 Aktivitet 1 Aktivitet 2 

9 – 12  Natur, nærvær og bålmad 
 
I hverdagen kan det være svært at få tid til fordybelse og nærvær med 
sin familie. En tur ud i naturen kan være med til at give den ro, der skal 
til, så man får et lidt større overskud. Naturen omkring Musholm 
indbyder både til et aktivt friluftsliv og rolige naturoplevelser med plads 
til fordybelse, og hele egnen er klar til at blive erobret. 
Kom med på en tur ud i det flotte morænelandskab omkring Musholm 
og oplev naturens beroligende effekt. Både børn og voksne kan deltage 
og være med til at gå på jagt i naturens spisekammer. Formiddagen 
sluttes af med fælles tilberedning af bålmad. 
 
 
Underviser: Instruktører i friluftsliv fra Musholm 

Aktiviteter i hallen 
 
Prøv kræfter med de mange forskellige aktiviteter i hallen. Musholms 
spektakulære multihal har masser af sjove og udfordrende 
aktivitetsmuligheder, hvor I både kan få sved på panden og mærke 
hjertet banke. Det er nu jeres grænse til komfortzonen skal brydes – 
prøv fx den berømte indendørs svævebane, klatrevæggen eller 
udspringstårnet. Hvis et adrenalinkick ikke står øverst på ønskesedlen, 
så er det måske mere noget med en gang el-hockey, hvor I sidder i 
specialbyggede el-kørestole, som altid er sjovt og giver anledning til 
mange grin. 
Alle aktiviteterne er for både børn og voksne. 
 
Underviser: Aktivitetskoordinator Tine Højgaard Jensen m.fl. 

12 – 13  Frokost & farvel  

 


