Kvinnohöjdens
höstprogram
2020

4-6 september

HÖSTENS ARBETSHELG

11-13 september

POESI I SENSOMMAREN

19 september

MEDLEMSMÖTE

25-27 september

UPPTÄCK NATUREN MED KREATIV NO # 1

2 - 4 oktober

ARBETSHELG: RENOVERA OCH INRED RUM I PAVILJONGEN

9 - 11 oktober

SVAMPPLOCKNING OCH VANDRING
HANDARBETSMYS I FÄRGGRANNA OKTOBER

16 - 18 oktober

PROJEKTHELG

23 - 25 oktober

DAGAR I VÄNLIG SKAPANDE TYSTNAD - MEDITATION OCH MÅLERI

27 - 31 oktober

TÄLJNING, TRÄDEN OCH SKOGEN

6 - 8 november

KVINNOHÖJDEN 2.0 - EN SAMTALSSERIE I 5 DELAR OM KVINNOHÖJDEN OCH
FRAMTIDEN!

DEL 1: KVINNOHÖJDENS HISTORIA + SEPARATISM

13 - 15 november

UPPTÄCK NATUREN MED KREATIV NO # 2

21 november

MEDLEMSMÖTE

27 - 29 november

YOGAHELG - ATT RÖRA SIG STILLA INÅT

4 - 6 december

KVINNOHÖJDEN 2.0. - EN SAMTALSSERIE I 5 DELAR OM KVINNOHÖJDEN OCH
FRAMTIDEN!

DEL 2: FEMINISTISK PEDAGOGIK

11-13 december

ADVENTSPYSSEL OCH BRASA

24 - 27 december

JULFIRANDE

31-3dec/jan

NYÅRSFIRANDE

Kvinnohöjden

KVINNOHÖJDEN är en feministisk kurs-och gästgård som ligger i byn
Storsund strax utanför Borlänge i Dalarna. Den ägs och drivs av
Kvinnohögskolegruppen, 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.
Kvinnohöjden strävar efter kvinnors personliga 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
kanoter och en båt. I husen finns plats för cirka 40 kvinnor. Verksamheten blir
den vi skapar tillsammans. 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 hållas låga. Kvinnor som har gått kurs kan bli
medlemmar 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 helg
sköts av våra ”häxor”*, kursledare, igångsättare och alla andra som bor på
Kvinnohöjden den helgen.
* Häxor kallar vi de kvinnor som ansvarar för matinköp, ekonomi och
administration.

Höstens arbetshelg
Kvinnohöjden förbereds för hösten och vintern. Vi hjälps åt att göra iordning
trädgården, sätta in innanfönster, ta in trädgårdsmöblerna och rusta husen inför
vintern. Vi hinner också med att samtala, äta gott och mysa framför brasan.
När: 4 - 6 sept
Pris: 300 kr (inkl kost och logi)
Kontakt: kvinnohojden@yahoo.se

Poesi i sensommaren
"Dikten är en mycket liten sjöhäst
som betar ord"
- Marie Lundkvist
"Jag sa: Eftersom min mor inte sjöng, sjunger hennes skugga.
Eftersom min mor inte stred, strider hennes skugga. Eftersom
min mor inte skrev, skriver jag” - Athena Farrokhzad

"... Vägarna är lika mycket varandra
som jag skiljer mig åt."
- Pernilla Berglund

Det finns så mycket fantastisk poesi! Poetry slam, tryckta dikter, ekopoesi eller
poesi inläst som podd.
Vi samlas för att lyssna på, läsa och samtala kring poesi. Fokus kommer att ligga
på vad dikterna väcker i oss och hur det går att läsa och skapa rum för poesi.
När: 11-13 september
Pris: 700 kr (inkl kost & logi)
Kontakt: Mikaela Zetterberg, 0728852529, mikaelazetterberg@gmail.com

Upptäck naturen med kreativ NO #1
- En kurs för skolbarn i åk 1 - 5
Kursen kommer ligga över fem helger under läsåret 20/21.
För varje tillfälle kommer det vara ett nytt tema. Gemensamt för kursen är att den berör
stora samband i naturen av väsentlig karaktär för att förstå människans plats i naturen.

Undervisningen kommer ha inslag av experiment och praktiska övningar där deltagarna
får använda hela kroppen och alla sinnena i att bygga sin förståelse kring sambanden.
Intentionen är att komma alla fem tillfällen eftersom vi tillsammans upptäcker och bygger
vidare på förståelsen tillsammans.
Helgens tema är: VATTEN

När: 25 - 27 september
Pris: Vuxna 700 kr + barn 100 kr (inkl kost & logi)
Kontakt: Sabina Laurent, 0768115830, sablau1@gmail.com

Arbetshelg: Renovera och inred
rum i paviljongen
Denna arbetshelg ägnar vi oss åt att renovera och inreda
rum i paviljongen. Vi kommer under 6 timmar om dagen
att renovera rum från golv till tak. Vi ska riva tapeter och
golv, vi ska måla tak och fönster, tapetsera, lägga
laminatgolv mm.
Har du tänkt renovera hemma? Ta tillfället i akt och kom
och träna dig först på Kvinnohöjden!

När: 2 - 4 oktober
Pris: 300 kr (inkl kost & logi)
Kontakt: Brita Bugge, britabugge@outlook.com
Annika Wedin, annika.wedin@hotmail.com

Svampplockning och vandring
Vi upptäcker naturen i närheten av kvinnohöjden. Vi vandrar och plockar svamp
tillsammans. I höstens och svampens tecken utforskar vi och lär känna skogen vi
har nära oss. Vi äter lunch i skogen och middag äter vi på kvinnohöjden. På kvällen
samlas vi biblioteket och eldar i
kakelugnen.

När: 9 - 11 oktober
Pris: 700 kr (inkl kost & logi)
Kontakt: Michaela Neumann,
mikkan.neumann@gmail.com

Handarbetsmys i färggranna oktober
Kom med och mys och lär dig något nytt roligt
sätt att handarbeta. Har du till exempel virkat
krokodilmaskor?
Virka, sticka: välj nybörjarknep&knåp eller halsduk,
sjal, mössa, kasse, kudde, mormorsrutor,
amigurumi, strumpor alternativt egen projektidé
eller något du redan börjat på.
Lär dig broderistygn och att laga kläder.
Kursen passar såväl nybörjare som erfarna.
När: 9 - 11 oktober
Pris: 700 kr (inkl kost & logi)
Kontakt: Åsa Öckerman,
asa.ockerman@gmail.com
0708247237

Projekthelg
Din egen helg då du ägnar dig åt det du sällan hinner med i vardagen.
Ta med dig den oskrivna texten, det tomma skissblocket, det halvfärdiga broderiet,
de osorterade bilderna, dragspelet eller klarinetten. Du gör det du vill och har lust
med. Större delen av tiden arbetar vi med vårt eget, och i slutet av helgen ges
tillfälle att, för den som vill, presentera sitt
projekt.

När: 16 - 18 oktober
Pris: 700 kr (inkl kost & logi)
Kontakt: Mikaela Zetterberg, 0728852529,
mikaelazetterberg@gmail.com

Dagar i vänlig och skapande tystnad
Meditation och Måleri
”Meditation helps in creativity. Art is a form of meditation” ~ Unknown ~

Dessa dagar handlar om att vara och att skapa. I tystnad.
Vi startar och avslutar dagen med välviljans
meditation. Sedan ägnar vi dagarna åt
måleri genom att utforska Vedic Arts första
principer på tema välvilja och
självmedkänsla. När vi gått igenom en
princip målar vi under tystnad. Varje dag
avslutas med en kort runda. Målarrummet
är öppet kvällstid för den som vill fortsätta
på egen hand. Till skillnad från traditionella
kurser i måleri hålls inga gemensamma
genomgångar. Dessa dagar är du och ditt
skapande i centrum utan jämförelse med andra.

Du som har eget material är givetvis välkommen att ta med det.
När: 23 - 25 oktober
Pris: 700 kr (inkl kost & logi) + 100 kr i materialkostnad
Kontakt: Gunilla Goldman, gunillagoldman@icloud.com

Täljning, träden och skogen
Tid att tälja tillsammans i vilsamt skapande några
sena höstdagar! Du kan tillverka användbara
föremål eller “bara” tälja för att hitta träets egen
form. När vädret tillåter kommer vi också vara ute i
skogen, både för att hämta material till det vi ska
göra, kanske fälla träd för kommande vedbehov
eller bara för att “se” och vara i skogen. På
kvällarna väntar en brasa i bibliotekets kakelugn.
När: 27 - 31 oktober
Pris: 1400 kr (inkl mat & logi)
Kontakt: Bodil Johansson,
bodil.johansson21@gmail.com
Anki Löfstedt, anncatharine.5@gmail.com

Kvinnohöjden 2.0
- En samtalserie i 5 delar om Kvinnohöjden och
framtiden

Del 1 Intro + Separatism
Vi träffas och samtalar kring Kvinnohöjden.
Vad tar Kvinnohöjden avstamp i?
Vad gör Kvinnohöjden till den unika plats den är?
Vad är separatism och varför behövs det?
Med Catharina Calleman går vi igenom
Kvinnohöjdens historia och vad separatism är och
varför det är viktigt för Kvinnohöjden.
I olika samtalsformer samtalar vi sen kring dessa
frågor utifrån individ och struktur.
Det är möjligt att delta digitalt.
När: 6 - 8 november
Pris: 700 kr (inkl kost & logi)
Kontakt: Maggan Kjellin, 0702988931, maggan.kjellin@gmail.com
Michaela Neumann, 0739041112, mikkan.neumann@gmail.com

Upptäck naturen med kreativ NO #2
- En kurs för skolbarn i åk 1 - 5
Kursen kommer ligga över fem helger under läsåret 20/21.
För varje tillfälle kommer det vara ett nytt tema. Gemensamt för kursen är att den
berör stora samband i naturen av väsentlig karaktär för att förstå människans plats
i naturen.

Undervisningen kommer ha inslag av experiment och praktiska övningar där
deltagarna får använda hela kroppen och alla sinnena i att bygga sin förståelse
kring sambanden.
Intentionen är att komma alla fem tillfällen eftersom vi tillsammans upptäcker och
bygger vidare på förståelsen tillsammans.
Helgens tema är: ELEKTRICITET
När: 13 -15 november
Pris: Vuxna 700 kr + barn 100 kr (inkl kost & logi)
Kontakt: Sabina Laurent, 0768115830, sablau1@gmail.com

Yogahelg - att röra sig stilla inåt
En helg i tecken av må gott, yoga, avslappning, meditation
och tystnad.
Inledning och presentation av helgen på fredag kväll. Efter
det träder vi in i tystnaden tills på söndag efter frukosten.
Tystnaden betyder att mobilen stängs av och lämnas, att
boken förblir oläst under dessa timmar, att vi avstår från att
samtala även med tecken språk.
Tystnaden betyder att vi får en möjlighet att landa hos oss
själva utan kommentar. Att hålla om oss i stället för att
underhålla oss.
Du behöver ta med dig ett liggunderlag och en filt, en
sittkudde om du har, stolar finns. Varma sockor rekommenderas och akvarellfärg!
ALLA är välkomna!!
När: 27 - 29 november
Pris: 700 kr (inkl kost & logi)
Kontakt: Catherine Grandin, grandincat@hotmail.com

Kvinnohöjden 2.0
- En samtalserie i 5 delar om Kvinnohöjden och
framtiden

Del 2 Feministisk pedagogik
Vi utgår från samtalen från del 1 och fortsätter
samtalen kring en annan viktigt del av
Kvinnohöjden: feministisk pedagogik. Vad är
feministisk pedagogik?
Tillsammans med Malin Backström tar vi oss
igenom grunderna i feministisk pedagogik och
fördjupar vår kunskaper.
I olika samtalsformer samtalar vi sen kring dessa
frågor utifrån individ och struktur.
Det är möjligt att delta digitalt.
När: 4 - 6 december
Pris: 700kr (inkl kost & logi)
Kontakt: Maggan Kjellin, 0702988931, maggan.kjellin@gmail.com
Michaela Neumann, 0739041112, mikkan.neumann@gmail.com

Adventspyssel och brasa
Vi julpysslar tillsammans, stora som små.
Bakar och skapar! Allt från
pepparkakshus till ljusstöpning. Till
kvällen samlas vi kring ljudet av brasan i
biblioteket där vi läser julberättelser
tillsammans.
När: 11 - 13 december
Pris: 700 kr (inkl kost & logi) + 100kr i
materialkostnad
Kontakt: Michaela Neumann,
mikkan.neumann@gmail.com

Julfirande
Under juldagarna planerar utflyttarna att hålla öppet för gäster. Vi återkommer med
utförligare information senare i höst.

När: 23 - 27 december
Pris: 290 kr/dygn, medlemmar i Kvinnohöjden betalar 260 kr/dygn
Kontakt: Annika Wedin, annika.wedin@hotmail.com Annika Lindqvist,
annikalinkan@live.se

Nyårsfirande
Under nyårsdagarna planerar utflyttarna att hålla öppet för gäster. Vi återkommer
med utförlig information under hösten.

När: 30 dec - 3 jan
Pris: 290 kr/dygn, medlemmar i Kvinnohöjden betalar 260 kr/dygn
Kontakt: Mikaela Zetterberg, mikaelazetterberg@gmail.com
Michaela Neumann, mikkan.neumann@gmail.com

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 en gemenskap som kan fungera som en fristad från det
yttre synliga förtrycket i samhället, till exempel diskriminering på arbetsmarknaden,
kvinnoförnedrande reklam och våld mot kvinnor. Detta yttre synliga förtryck skapar
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 auktoritetsmönstret mellan olika roller 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
en får säga sin mening utan att bli avbruten 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 OCH DROGFRI MILJÖ
Vi äter lakto/ovovegetarisk mat, dvs vi utesluter kött och fisk. Meddela om du är
laktosintolerant, vegan el dylikt. Kaﬀe och te finns. Alla som vistas på skolan deltar
i matlagning och städning. Kvinnohöjden är alkohol- och drogfri.
SÄLLSKAPSDJUR
Du kan ta med sällskapsdjur till Kvinnohöjden, kontakta oss för vidare information.
ALLERGIER OCH BOENDE
Vi har försökt sanera vissa rum för kvinnor med allergier. Allergirum bör bokas i
förväg. När det är många kvinnor samtidigt på Kvinnohöjden kan du inte räkna
med ett eget rum. Ta med sänglinne och handduk!
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. Som kursdeltagare har du
också möjlighet att ta med en egen barnpassare som kan ta hand om barnet eller
barnen under kurstid. Barnpassaren betalar då endast 150 kr/dygn. Observera att
detta gäller endast kursdeltagare, alltså inte deltagare på läger, arbetsvecka eller
projektvecka.
PRISER INKLUSIVE KOST OCH LOGI
Alla priser (även kurspriser) inkluderar kost och logi. Gäst: 290 kr/dygn,
medlemmar i Kvinnohöjden betalar 260 kr/dygn. Barn: 0-3 år gratis, 4-12 år 50 kr/
dygn (dock högst 100 kr/dygn oavsett antal barn). Flickor 13–19 år får 50% rabatt
på pris för kurser, läger och gäst. Reservation för eventuella prisändringar.
Du anmäler dig genom att sätta in 300 kr i anmälningsavgift på plusgirokonto
29523-8. Skriv ditt namn och vilken kurs det gäller. Skicka också ett mejl till

kvinnohojden@yahoo.se och meddela dina kontaktuppgifter, vilken kurs det gäller
samt eventuella allergier eller önskemål om djurrum. Anmälningsavgiften dras
sedan ifrån kursavgiften. Anmälan gäller från det datum som anmälningsavgiften
har bokförts på Kvinnohöjdens plusgirokonto. Anmälan är personlig, gäller angiven
kurs och betalas tillbaka endast om kursen blir inställd eller om du inte får plats.
Kvinnohöjden ersätter inte bokade tågresor om kursen inte blir av, eller om du inte
får plats på kursen. Gäster är välkomna till Kvinnohöjden i mån av plats. Kontakta
Kvinnohöjden i förväg för att kolla om det finns plats. Vi försöker minimera
kontanthanteringen och önskar därför att du betalar in resterande kursavgift senast
en vecka före kursens start.
Om du betalar från utlandet behöver du följande nummer: IBANSE1195000099603400295238 BIC - NDEASESS.
Om du vill bli hämtad med bil i Borlänge, kontakta Kvinnohöjden i god tid. Priset
för hämtning vid Borlänge station är 50 kr enkel resa.
STÖD KVINNOHÖJDEN
Du kan stödja Kvinnohöjden på många olika sätt. Att gå på kurs, delta i
arbetsveckor eller -helger, dela ut kursprogrammet, delta på medlemsmöten eller
vara häxa under någon sommarvecka... Du kan också bli Storsundsväninna, det
vill säga stödja Kvinnohöjden ekonomiskt och regelbundet betala in ett valfritt
belopp till plusgiro 2 95 23-8. Vill du bli medlem i föreningen betalar du in 313 kr/
kalenderår till samma konto.

