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SOMMARENS KURSER:

• V 18: (5-8 maj) Öppningshelg
 (Kristi himmelsfärd)

• V 25: (17-23 juni) Försommardagar

 (19-23 juni) Feministiskt självförsvar

 (24-26 juni) Midsommarfirande

• V 26: (26 juni-2 juli) Arbetsvecka: Trädgård

 (26 juni-2 juli) Naturskola för barn och feminister

• V 27: (3-9 juli) Amatörteater med Shakespeare

 (3-9 juli) Tecknarkurs

 (3-9 juli) Sång- och musikvecka

• V 28: (10-16 juli) Arbetsvecka: Bygg och Vegan 

 (10-16 juli) Gestalt – Känsla, tanke, kropp och handling 

• V 29: (17-23 juli) Projektvecka

 (17-23 juli) Projektvecka med tema berättande

• V 30: (24-30 juli) Tolvstegsvecka
  OBS! Ingen plats för gäster denna vecka

• V 31: (31 juli-6 aug) Barnläger

• V 32: (7-13 aug) Internationell tangovecka
  OBS! Ingen plats för gäster denna vecka

• V 33: (14-20 aug) På svenska – Swedish for beginners

 (14-20 aug) Folkdans, polska och gammeldans

• V 34: (26-28 aug) Jubileumshelg – Kvinnohöjden 30 år



KVINNOHÖJDEN är en feministisk 
kurs- och gästgård som ligger i byn Stor-
sund strax utanför Borlänge i Dalarna. 
Den ägs och drivs av Kvinnohögskole-
gruppen, som har haft kursverksamhet 
sedan 1981. Alla kvinnor är välkomna 
att gå kurser eller komma som gäst. All 
verksamhet är ideell och bedrivs utifrån 
feministisk pedagogik.

LIVET PÅ KVINNOHÖJDEN
En fristad där kvinnor i alla åldrar och 
med olika bakgrunder, identiteter och 
erfarenheter möts. Vi är homo-, bi- och 
heterosexuella, med eller utan barn, 
från Sverige, Norden och övriga världen. 
Vi blir alla konfronterade med vårt sätt 
att förhålla oss till andra kvinnor, vilket 
kan vara utvecklande, provocerande, 
irriterande och befriande...
Kvinnohöjden strävar efter kvinnors per-
sonliga och samhälleliga frigörelse.
Gården ligger vid sjön Runn. Här finns 
frisk luft och vacker natur att bada, 

paddla, ro, promenera och springa i. Vi 
har flera kursrum, bibliotek, bastu och 
båtar. I husen finns plats för cirka 40 
kvinnor.
Verksamheten blir den vi skapar till-sam-
mans. Alla tar gemensamt ansvar och 
deltar i praktiska sysslor som matlagning 
och städning.

Kvinnohöjdens verksamhet är ideell, 
och drivs utan avlönade kursledare 
eller personal. Därför kan priserna hål-
las låga. 
Kvinnor som har gått kurs kan bli med-
lemmar och hålla kurser och/eller delta i 
verksamheten genom att ingå i någon av 
våra arbetsgrupper, t ex hus-, trädgårds-, 
ekonomi- eller kursprogramsgruppen.

Den löpande verksamheten under 
respektive vecka sköts av våra ”häxor”*,  
kursledare, igångsättare och alla andra 
som bor på Kvinnohöjden den veckan.

*Häxor kallar vi de kvinnor som ansvarar för 
matinköp, ekonomi och administration.
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Åretrunt-öppet på Kvinnohöjden 
Augusti 2016 – juni 2017! 

I höst stänger inte Kvinnohöjden för säsongen. Istället kommer en ny 
”inflyttargrupp” att bo på Kvinnohöjden och hålla husen öppna året 
runt för kursdeltagare och gäster!

Under både hösten, vintern och våren 2016-2017 kommer det att erbjudas 
en mängd spännande helgkurser och gästaktiviteter. 

Håll utkik efter information om kommande program på hemsidan www.kvin-
nohojden.se och vår facebooksida. Eller mejla oss på kvinnohojden@yahoo.se 
så skickar vi information!

• Vill du engagera dig och bli en större del av det kreativa, roliga och 
viktiga vi gör tillsammans på Kvinnohöjden? Det kommer att finnas många 
möjligheter under året: att hålla kurs, komma och delta i arbetsprojekt, ingå 
i en av våra arbetsgrupper, vara 
häxa m.m. Förutom att komma 
som gäst eller kursdeltagare 
förstås! 

 • Är du med i någon kvinno-
grupp eller kvinnoförening?  
Då är ni välkomna att boka in 
er på Kvinnohöjden för egen 
verksamhet och samtidigt ta del 
av Kvinnohöjdens ideologi och 
feministiska pedagogik.  
Kontakta kvinnohojden@yahoo.se  
för mer info! 

Välkommen till ett fantastiskt 
år på Kvinnohöjden tillsam-
mans med oss!

Blivande inflyttarna Agneta B,  
Cia, Monica, Ruth och Agneta P 
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ÖPPNINGSHELG

Den här helgen är vi alla arbetande gäster och vi hjälps åt med att ställa i ordning och vår-
städa husen och trädgården inför sommaren. Under helgen kommer du att kunna lära dig 
hur man sätter på vattnet, var proppskåpen finns och hur trädgården ska tas om hand på 
bästa sätt, och mycket mer. Du väljer förstås själv vad du vill ta del av.
Men vi kommer också att hinna äta gott, mysa tillsammans och elda en och annan brasa.

Tid: 5–8 maj (tors–sön) 
Pris: 450 kr (inkl kost och logi) 
Kontakt: Catherine Grandin, grandincat@hotmail.com 
Monica Högling, monica.hogling@gmail.com
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FÖRSOMMARDAGAR PÅ KVINNOHÖJDEN 

Vi öppnar husen för sommarens alla aktiviteter. Vill du fixa, trixa och feja så det står härliga 
till – kom som arbetande gäst! Vill du hellre arbeta med ett eget projekt eller bara njuta av 
sommarens skiraste flor är du självklart också välkommen som gäst under dessa dagar.

Tid: 17–23 juni (fre–tors)
Pris: Arbetande gäst 150 kr/dygn, gäst medlem 260 kr/dygn, gäst ej medlem 290 kr 
(inkl kost och logi)
Igångsättare: Cia Adelsköld, cia_adelskold@hotmail.com
Monica Högling, monica.hogling@gmail.com17

 - 
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FEMINISTISKT SJÄLVFÖRSVAR 

Grunden i feministiskt självförsvar är att alla 
kvinnor är värda att försvara. Feministiskt själv-
försvar handlar om att ta tillbaka rätten till sin 
egen kropp, om att vända rädsla till handlings-
beredskap. Vi kommer tillsammans att träna på 
att sätta gränser och försvara oss med hjälp av 
tanke, röst och kropp. Vi jobbar med samtal, 
övningar, rollspel, lekar och slagserier. Alla 
övningar är utformade så att det ska passa alla 
kvinnor och det handlar inte om styrka och tek-
nik utan om en vilja och en känsla av att känna 
sig värdefull. Vi kommer även att hinna med att 
sola, bada och umgås.

Tid: 19–23 juni (sön–tors)
Pris: 1 600 kr (inkl kost och logi)
Kontakt: Anija Johansson, anijajohansson@hotmail.com19

 - 
23

 ju
ni

Foto: Lillemor Jernberg



24
 –

 2
6 

ju
ni

7 

26
 ju

ni
 –

 2
 ju

li

ARBETSVECKA: TRÄDGÅRD
Den här veckan kommer vi att jobba med trädgår-
den som ligger på baksidan av stora huset. Där har 
vi nu en örtagård som ska organiseras. Vi kommer 
också att anlägga ett grönsaksland och så frön med 
kort kultur som kan skördas till köket senare under 
sommaren. Vi jobbar 6 timmar per dag enligt 
Kvinnohöjdstraditionen med ”lustprincipen” där 
du själv väljer det du vill jobba med. Eftermiddagar 
och kvällar finns möjlighet till bad i sjön Runn, cy-
kelturer i fin natur och initiativ till egna aktiviteter.

Tid: 26 juni–2 juli (sön–lör)
Pris: 900 kr (inkl kost och logi)

Kontakt: Annika Wedin,  
annika.wedin@hotmail.com

MIDSOMMARFIRANDE
God mat, dans, visor, skogspromenader och 
kanske sommarens första dopp i sjön.  
Välkommen till en skön midsommarhelg!

Tid: 24–26 juni (fre–sön) 
Pris: 580 kr (inkl kost och logi)

Kontakt: kvinnohojden@yahoo.se

Foto: Cecila Hassel

Foto: Malin Backström

Foto: Annika Oljeqvist
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AMATÖRTEATER MED 
SHAKESPEARE
Vi leker med Shakespeares En 
Midsommarnattsdröm: smakar på 
ord och rytm, vrider och vänder på 
betydelser, söker kroppens språk 
med eller mot textens, reagerar på 
relationer i dramat. Vi prövar roller 
som ligger långt ifrån eller nära 
oss själva: amazonernas drottning  
Hippolyta, alfernas drottning 
Titania eller den retsamma alfen 
Puck, de förvirrade förälskade paren i den förtrollade skogen och de 
teatersugna hantverkarna. Allt kan hända i denna förväxlingskomedi, och Kvinnohöjdens 
underbara natur är med och leker med oss. 
Några förkunskaper eller tidigare erfarenhet av att spela teater behövs inte.  
Både gamla och nya amatörer är välkomna! Max 8 deltagare.

Tid: 3–9 juli (sön–lör)
Pris: 2 400 kr (inkl kost och logi)
Kontakt: Kerstin Munck, kerstin.munck@comhem.se

NATURSKOLA FÖR BARN OCH FEMINISTER  
Barn och vuxna ger sig ut i naturen på gemensamma upptäcktsfärder. Vi använder alla 
våra sinnen och utforskar, experimenterar och undersöker tillsammans. Vi är nyfikna och 
lär oss av varandra.
Efter middagen är det dags för nattning av de 
mindre barnen, vi sjunger barn- och vaggvisor.  
På kvällarna har vi vuxna tid för diskussioner, 
forumteater och litteraturaftnar.  
Under hela veckan samlas vi i basgrupper där 
vi har möjlighet att ta upp ämnen som till ex-
empel feministiskt föräldraskap. Frågeställning-
ar kan vara: Hur skapar vi ett hållbart samhälle 
och en jämlik värld, hur för vi kampen vidare 
till kommande generationer? 
Vi har plats för max 10 barn. Varje barn 
behöver ha någon vuxen som tar ansvar för 
det. Varmt välkomna! 

Tid: 26 juni–2 juli (sön–lör)
Pris: 2 400 kr (inkl kost och logi) 
Pris barn: 0-3 år gratis, 4-17 år 300 kr,  
dock max 600 kr/vuxen
Kontakt: Sabina Laurent, sablau1@gmail.com 
Josephine Vesterlind, vesterlind@yahoo.se

Foto: Eva M Pettersson
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SÅNG- OCH MUSIKVECKA
Vi bjuder in till en vecka där vi sätter på oss 
sångarluvan och utforskar våra röster, leker med 
olika instrument och experimenterar med texter, 
rytmer och arrangemang så det står härliga till.  

Alla som har lusten är välkomna: du som aldrig 
vågat prova förut, du som är erfaren musiker, 
sångare, korist, du som vill tonsätta din dikt, du 
som vill bygga din egen trum-
ma, du som plinkar ensam på 
din gitarr eller nynnar på en 
glad melodi när du bakar bul-
lar och vill känna kraften i att 
sjunga och musicera tillsam-
mans. Kom och var med oss!  

Tid: 3–9 juli (sön–lör)
Kostnad: 2 400 kr  
(inkl kost och logi)

Vill du tillverka din egen 
trumma så tillkommer  
materialkostnad ca 100 kr.

Kontakt: Berit Welander,  
berit.welander@hotmail.se
Maria Nordgren,  
nordgrenmaria@hotmail.com

TECKNARKURS
Teckning är grunden för allt bildskapande och det finns många ganska lätta knep som ger 
stor effekt. Man har en väldig nytta av att kunna teckna om man vill måla akvarell, olja eller 
akryl. Vi kommer att experimentera med olika sätt att använda pennan (skraffering, streck, 
prickar, hårdare och mjukare stift). Fokus kommer 
att ligga på att teckna människor, vi sitter modell 
för varandra. Vi kommer att prata om människans 
proportioner, ljus och skugga, komposition och hur 
man hittar sitt motiv och sitt eget uttryck. 
Inga förkunskaper behövs!

Tid: 3–9 juli (sön–lör)
Kostnad: 2 400 kr (inkl kost och logi)

Kontakt: Maja Linden, maja.lindn@gmail.com

9

Foto: Lena Einhorn

Foto: Malin Backström
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GESTALT – KÄNSLA, TANKE, KROPP OCH HANDLING

Vill du stanna upp en vecka och få tid att 
reflektera kring ditt liv och dig själv? Vill 
du få hjälp med att utforska dina hinder, 
mönster och styrkor? Gestalt är en exis-
tentiell humanistisk psykoterapiform som 
lämpar sig väl för nyfiket utforskande av 
dig själv. Vi går igenom några av grundbe-
greppen i Gestalt. Vi varvar arbete individu-
ellt och i smågrupper och storgrupp. Vi 
växlar mellan teori och upplevelsebaserade 
övningar. Vi avsätter tid för att smälta 
och integrera det vi gör. Kanske även 
skriva, dansa eller måla. Inga förkunskaper 
behövs, däremot en nyfikenhet att vilja se 
på sig själv.

Tid: 10–16 juli (sön–lör)
Kostnad: 2 400 kr (inkl kost och logi)

Kontakt: Anna-Sara Rosengren,  
gestalt@annasararosengren.se

ARBETSVECKA: BYGG OCH VEGAN

Vi målar baksidan av paviljongen och tar tag i småprojekt, målar, fixar, snyggar till det som 
behöver göras med husen. Vi lagar och njuter av goda veganrätter till lunch och middag. 
Vi jobbar enligt Kvinnohöjdstraditionen med ”lustprincipen” där du själv väljer vad du vill 
jobba med. På kvällarna finns det tid för basgrupper, musik, dans och annat som vi kan 
bjuda varandra på.

Veganinfo: Lunch, middag och fikabröd m.m. kommer att vara veganskt. Till frukost kom-
mer det att finnas mejeriprodukter 
som ett alternativ till ren vegankost. 

Tid: 10–16 juli (sön–lör)
Pris: 900 kr (inkl kost och logi)

Kontakt: Agneta Persson,  
aagnetap@gmail.com

Brita Christiansen,  
brita.chr@hotmail.com

Catharina Calleman 

Marie Rydh, marie@rydh.se (vegan)
Foto: Kristina Alsegård

Foto: Kerstin Nolin
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PROJEKTVECKA 
Din egen vecka! Du gör det du vill, har lust 
till eller behov av. Större delen av tiden 
arbetar vi med vårt eget, vad det nu kan 
vara; penna, pensel, instrument, nål och 
tråd, den tjocka boken eller kanske studier 
i något som ligger dig varmt om hjärtat. 
Något som det inte finns tid och utrymme 
för i vardagen. I slutet av veckan ges 
tillfälle, för den som vill, att presentera sitt 
projekt.  

Tid: 17–23 juli (sön–lör)
Kostnad: 2 100 kr (inkl kost och logi)

Kontakt: kvinnohojden@yahoo.se
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PROJEKTVECKA MED TEMA BERÄTTANDE 
Här kan författare, serietecknare, konstnärer, filmare, fotografer och vem som helst som 
tampas med en manusprocess eller berättelse i någon form samlas för feedback och diskus-
sioner om gemensamma problem och lösningar. Kanske kan framtida samarbeten komma 
igång? 

Tid: 17–23 juli (sön–lör)
Kostnad: 2 100 kr (inkl kost och logi)

Kontakt: Ingebjørg Jensen, ingis.jensen@gmail.com

Foto: Maria Thiessen 
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TOLVSTEGSVECKA

Under en vecka fyller vi gården med AA-
möten, samtal och samvaro, god vegetarisk 
mat och framför allt tillfrisknande. Vi vänder 
oss till kvinnor som har problem med alkohol, 
både de som lever ett nyktert liv och de som 
har en önskan om att sluta dricka. Vi träffas 
för att ge oss själva och varandra kraft och 
tillförsikt med fokus framåt. 

Tid: 24–30 juli (sön–lör)
Pris: 2 400 kr (inkl kost och logi) 

Kontakt: Olena Wisotski,  
olenaw@hotmail.com 

Anna Lansing, annalansing@hotmail.com

BARNLÄGER
Välkommen på Kvinnohöjdens barnvecka! Under en fartfylld och rolig sommarvecka um-
gås vi tillsammans på Kvinnohöjden, vi praktiserar feministisk pedagogik med basgrupper 
och rundor. Vi badar, skapar, leker och gör utflykter tillsammans. Vi organiserar matlagning 
och aktiviteter tillsammans utifrån barnens ålder och deltagarnas önskemål.  

Tid: 31 juli–6 augusti  
(sön–lör)
Pris vuxna: 2 100 kr 
(inkl kost och logi)
Barn: 0-3 år gratis, 4-17 år 
300 kr, dock max 600 kr  
per vuxen

Kontakt: Bonnie Berggren, 
kob3@spray.se

Arja Magnusson,  
arjamagnusson@hotmail.com

Foto: Kerstin Nolin
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tiINTERNATIONELL TANGOVECKA
Kvinnohöjdens populära tangovecka goes international – nu bjuder vi in tangodansare från 
hela världen!

Vi dukar upp ett smörgåsbord med flera workshops varje dag, instruktörsledda praktikor, 
avslappnade och inkluderande milongor, sam-
tal i större och mindre grupper – om tango, 
feminism, queer, förar- och följarrollerna, 
livet...
Vi fokuserar på kommunikation, samspel och 
närvaro, musikalitet, teknik och kroppskän-
nedom. Tillsammans utforskar vi också vad 
tango på just Kvinnohöjden kan vara.

Vi turas om att föra och följa, och alla dansar 
med alla.

Språk: Engelska och svenska.

Förkunskaper: Du bör ha dansat tango regel-
bundet under minst ett år. (Dock behöver du 
inte ha dansat båda rollerna tidigare.)

Tid: 7–13 augusti (sön–lör)
Pris: 2 400 kr (inkl kost och logi)

Kontakt: Malin Backström,  
malin.backstrom@gmail.com

Lotta Bohlin, lottabohlin@hotmail.com, 
070–770 47 78

Kristin Bjarnadottir, kb.lyng@gmail.com

Henny Stridsberg, henny.stridsberg@gmail.com

Foto: Eunice Moon
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FOLKDANS, POLSKA OCH  
GAMMELDANS 
Garanterat svettigt och mycket dansglädje! Kursen 
vänder sig till både nybörjare och fortsättare. Vi 
lär oss folkdans, eller så kallad uppställningsdans, 
grunderna i polskor och traditionell gammeldans. 
Alla dansar med alla och får prova både förar- och 
följarrollen. 

Det kommer också att finnas plats för egen tid och 
kanske lite sensommarbad. 

Tid: 14–20 augusti (sön–lör)
Kostnad: 2 400 kr (inkl kost och logi)

Kontakt: Annika Wedin,  
annika.wedin@hotmail.com
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PÅ SVENSKA – SWEDISH FOR BEGINNERS 
Learn Swedish together with women from a variety of backgrounds, in a peaceful and 
idyllic spot in the middle of Sweden. Together we will take the first steps into the Swedish 
language. This course is for women who have little or no knowledge of Swedish. During 
the week we will learn the basics for common everyday situations. The course will take 
place both indoors and outdoors in nature. The focus will be on active communication, 
talking, learning and interacting with each other.

Classes will take place between Monday and Friday. Sunday and Saturday are allocated for 
travelling and settling in. 

We all contribute to the 
functioning of the camp by 
doing chores like cooking and 
cleaning. Vi ses!

Date:  
14–20th of August
Price: 2 400 SEK  
(All inclusive)

Contact: Lina Nilsson,  
djsoulflower@gmail.com 

Yvonne Koelling,  
ykoelling@web.de
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Foto: Maria Thiessen



JUBILEUMSHELG – KVINNOHÖJDEN 30 ÅR!
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I år stänger vi inte Kvinnohöjden till vintern och redan det är värt en fest!

När Kvinnohöjden dessutom fyller 30 år så måste vi verkligen slå på stora trumman och 
ställa till med ett riktigt kalas.

Alla initiativ och idéer för festen är välkomna! Har du bilder, minnen, roliga berättelser,  
annat att bidra med, ta gärna kontakt med oss i jubileumsgruppen.

Tid: 26–28 augusti (fre–sön) 
Pris: 580 kr (inkl kost och logi)

Kontakt: Inflyttarna och jubileumsgruppen, kvinnohojden@yahoo.se
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FEMINISTISK PEDAGOGIK
Vår målsättning är att Kvinnohöjdens 
verksamhet ska fungera frigörande, både 
personligt och samhälleligt. Där det finns 
förtryck vill vi göra det synligt och bryta 
det.
Tillsammans skapar vi kvinnor en gemen-
skap som kan fungera som en fristad från 
det yttre synliga förtrycket i samhället, till 
exempel diskriminering på arbetsmarkna-
den, kvinnoförnedrande reklam och våld 
mot kvinnor.
Detta yttre synliga förtryck kan skapa ett 
osynligt inre förtryck i oss själva i form av 
dåligt självförtroende och fördomar mot 
oss själva och andra kvinnor. Självförtrycket 
kan vara svårt att identifiera och sätta 
ord på. Därför arbetar vi med att utveckla 
frigörande arbetsformer.
Vi vill bryta ner det traditionella aukto-
ritetsmönstret och ge utrymme för allas 
erfarenheter. Viktigt är att varje kvinna får 
möjlighet att känna sig trygg, välkommen 
och respekterad i gruppen. En hörnsten i 
vår verksamhet är rundorna, där var och 
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en får säga sin mening utan att bli avbru-
ten eller ifrågasatt. Vi delar också in oss i 
basgrupper, små ledarlösa grupper, där vi 
har möjlighet att fördjupa oss i det som 
känns viktigt.

VEGETARISK MAT, ALKOHOL- 
OCH DROGFRI MILJÖ
Vi äter lakto/ovovegetarisk mat, dvs vi 
utesluter kött och fisk. Meddela när du 
anmäler dig, om du är laktos- eller glu-
tenintolerant, vegan el dylikt. Alla deltar i 
matlagning och städning. Kvinnohöjden är 
alkohol- och drogfri.

SÄLLSKAPSDJUR
Du kan ta med sällskapsdjur till Kvinnohöj-
den, kontakta oss för vidare information.

ALLERGIER OCH BOENDE
Vi har försökt sanera vissa rum för kvinnor 
med allergier. Allergirum bör bokas i för-
väg. När det är många kvinnor samtidigt 
på Kvinnohöjden kan du inte räkna med 
ett eget rum. Ta med sänglinne och hand-
duk.



BARN PÅ KVINNOHÖJDEN
Flickor i alla åldrar och pojkar upp till 10 års 
ålder är välkomna till Kvinnohöjden. Vill du 
gå på kurs, och ta med barn, hör av dig till 
kursens kontaktkvinna för att försäkra dig 
om att det fungerar med kursens upplägg 
att ha med barn.  Som kursdeltagare har du 
också möjlighet att ta med en egen barnpas-
sare som kan ta hand om barnet eller barnen 
under kurstid. Barnpassaren betalar då 150 
kr/dygn. Observera att detta gäller endast 
kursdeltagare, alltså inte deltagare på läger, 
arbetsvecka eller projektvecka.

PRISER 
Alla priser inkluderar kost och logi.
Gäst: 290 kr/dygn.
Gäst medlem: 260 kr/dygn.
Barn: 0-3 år gratis, 4-17 år 50 kr/dygn  
(dock högst 100 kr/dygn oavsett antal barn).
Flickor under 18 år betalar 50% av kursav-
giften.
Reservation för eventuella prisändringar.

ANMÄLAN
Du anmäler dig genom att betala in 200 kr 
i anmälningsavgift på plusgiro 2 95 23-8. 
Skriv namn och vilken kurs det gäller. (Denna 
avgift dras sedan av från den totala avgiften.) 
Skicka samtidigt ett mejl till kvinnohojden@
yahoo.se och meddela följande: vilken kurs 
du vill anmäla dig till, dina kontaktuppgifter 

(mejl och telefon), ev kostallergier etc.
Anmälan gäller från det datum du har betalat 
in anmälningsavgiften. Denna är person-
lig, gäller angiven kurs och betalas tillbaka 
endast om kursen ställs in eller om du inte 
får plats. Observera att vissa kurser har ett 
begränsat antal deltagare. 
I mån av plats är gäster välkomna till Kvinno-
höjden. Kontakta Kvinnohöjden för att kolla 
om det finns plats.
Vi försöker minimera kontakthanteringen 
och önskar därför att du betalar in res-
terande kursavgift senast en vecka före 
kursens start. Om du betalar från utlandet 
behöver du följande nummer: IBAN-SE 
1195000099603400295238 BIC-NDEASESS. 

STÖD KVINNOHÖJDEN 
Du kan stödja Kvinnohöjden på många olika 
sätt. Att gå på kurs, delta i arbetsveckor eller 
-helger, dela ut kursprogram, delta på med-
lemsmöten eller vara häxa under någon som-
marvecka är bara några sätt. Du kan också 
bli Storsundsväninna, det vill säga stödja 
Kvinnohöjden ekonomiskt och regelbundet 
betala in ett valfritt belopp på plusgiro 2 95 
23-8. Vill du bli medlem i Kvinnohögsko-
legruppen betalar du 313 kr/kalenderår till 
samma konto.
Är du intresserad av att delta aktivt i Kvin-
nohöjdens verksamhet? Kontakta oss!
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B Föreningsbrev
Avs:

Feministisk kurs- och gästgård
KVINNOHÖJDEN

Storsund 90, 784 78 Borlänge
Tel: 0243-22 37 07
kvinnohojden@yahoo.se


