
Kære deltager på AUGUKU 2022!

Nu er der ikke længe til, at vi igen a�older augustkursus! Vi glæder os helt vildt til,

du kommer. Derfor sender vi her lidt praktisk om ugens forløb. Det er vigtig læsning

- uanset om du er grøn førstegangs-kursist eller garvet augukuveteran! <3

Ankomst, indkvartering og velkomst

Vi byder jer velkommen på skolen lørdag d. 30. juli fra kl 17.30 i gården. Bemærk at

der afgår gratis busser kl 17:20 fra DGI Aarhus bag Bruuns Galleri til Testrup.

(Værkmestergade 17 - tast 56.149307, 10.206443 på Google Maps eller tryk HER for at

finde frem)

Program og undervisning

Vedhæ�et mailen her findes ugens program. I kursets dagtimer foregår undervisning

på linjefag og workshop. Linjefaget er valgt ved billetkøb. Workshops vælges i

forbindelse med velkomsten lørdag a�en, hvor workshoplærerne præsenterer deres

fag.

https://goo.gl/maps/xhUzJmYYcbpFkD1y9


Foruden undervisningen er programmet spækket med begivenheder af forskellig art;

husgruppemøde, middag på stranden, tour de chambre, midtvejsfesten

mitwegsmotweg, foredrag og kulturcafé! Derudover er der også en bus til stranden

hver dag e�er endt undervisning, hvis man trænger til et hurtigt dyp i sommerheden.

Alle programpunkter forklares grundigt ved ankomst. Har du spørgsmål inden da, så

tøv endelig ikke med at skrive til os.

Pakkelisten

Pak som du lyster til en uges højskole, men husk det vigtigste:

● Sengelinned - Skolen har dyner og puder, men du skal selv medbringe linned.

Har du ikke, kan du leje et sæt af skolen for 100,-kr.

● Badetøj + håndklæde

● Solhat og solcreme

● Praktisk tøj til undervisningen - Nogle af linjefagene skal bevæge sig en del,

workshops ligeså.

● Kontanter - hvis du ikke har mobilepay til baren mm.

● Computer, instrument eller lign - Overvej om du skal have noget med til dit

linjefag. Check også gerne workshopkataloget allerede nu; måske du har noget

derhjemme der er oplagt at have med til din drømmeworkshop

● Tøj til fest - Festmiddag, mitwegsmotweg og tøj og ting, der passer til jeres

tour de chambre-tema!

Elevmødet og hjemrejse

Når Auguku slutter fredag d. 5. august, glider vi direkte over i elevmødet, der varer

frem til søndag. Som deltager på Auguku kan du også deltage på elevmødet via din

Auguku-billet, uanset om du er gammel elev fra et langt hold eller ej. Deltagere på

elevmødet indkvarteres på sovesale/telt, og ankommer fredag a�en. Augukudeltagere

beholder der værelser helt frem til søndag den 7. august. På elevmødet a�oldes

generalforsamlingen, hvor der også er valg til elevforeningens bestyrelse. Man har

kun stemmeret til generalforsamlingen, hvis man er medlem af elevforeningen, men

alle er velkomne til at deltage, uanset medlemskab. Resten af lørdagen går med leg,

fejring af foreningens jubilarer og festmiddag. Startskuddet på festen er i år en

koncert med selveste RIGMOR, der lige har spillet på Roskilde Festival og er aktuelle



med debutalbummet “Glade blinde børn”. Here�er er der fest til den lyse morgen og

søndag afrundes hele programmet med en sangtime og tid til farvel.

Busser

Der afgår busser til Aarhus banegård søndag kl 14.00, med ankomst ca 14.30 og

desuden en bus fra Testrup til København (DGI-byen) som du kan købe billet til HER

Vi ser frem til at lave højskole med jer i sommervarmen og glæder os helt utroligt til

at se jer og alle de kram, idéer og dansetrin I kommer med <3

Vi har samlet al info om Auguku til dig her: https://testrupelev.dk/augukuinfo-2022/

Skulle der alligevel opstå spørgsmål, kan du altid skrive til Besty (elevforeningens

bestyrelse) på tilmelding@testrupelev.dk

Kh

// Besty
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