
SOMMERBILLEDSKOLE PÅ 
REJSE - med Sophus Ejler Jepsen
UGE 31 - MANDAG 2. TIL OG MED  FREDAG 6. AUGUST 2021
Ravning, Rødding, Askov, Skibelud Krat, Vejen Kunstmuseum og Troldeparken

I ugens løb afleveres og hentes eleverne forskellige steder, som det fremgår af program-
met nedenfor. Om der er interesse for fælleskørsel, søges den koordineret.

Ugen koster 675 kr. pr. elev (10 pladser tilbage). Heri er inkluderet primitiv overnatning 
mellem mandag og tirsdag, aftensmad mandag samt morgenmad og frokost tirsdag.

ALLE dage skal eleverne medbringer drikkedunk med masser af vand og madpakker til 
mandag, onsdag, torsdag og fredag.

ONSDAG er det vigtigt at HUSKE cykel og cykelhjelm. Medbring alle dage tøj efter vej-
ret, solcreme, regntøj og alt, hvad man ellers kan få brug for!

Vi hører meget gerne fra familier, der vil BAGE KAGE til forsyninger i ugens løb!

RAVNINGTRAPPEN
SET  OVENFRA

RAVNINGTRAPPEN
SET  NEDEFRA

UGEPROGRAM
MANDAG - RAVNING

MØDESTED KL. 9.00
Rastepladsen i Ravninge på grænsen mellem Vejen og Esbjerg Kommune

Vi hjælpes ad med at bære telt, materialer, værktøj, udstyr mm fra rasteplad-
sen ned til Kongeåen og Den botaniserende betontrappe - Ravningetrappen. 
Den har billedhugger Sophus Ejler Jepsen – sommerbilledskolens kaptajn – 
lavet på stedet i 2014.

• Opsætning af telt og kogegrej.
• Harelimen sættes over
• Velkomst, Navneleg og Badge

TEGNEØVELSE #1
TRAPPER, STIGER & STIER
Vi begynder med linjerne i landskabet: Åen og stien Vi undersøger de paral-
lelle linjers sprog og transformerer dem til stiger med trin. Vi giver trinene 
numre eller navne og ser hvordan de kan være billeder på en læringsproces, 
en dannelse eller en rejse. Til slut skal vi arbejde med trapper, trin og rum-
met i en tegning. Alle tegninger hænges på tørresnore i teltet eller samles i 
en mappe i tilfælde af kraftig vind.

Tid til en pause og så i gang med noget praktisk:

Fremstilling af ugens værktøj:
Sådan bygger du din egen sigte
Sådan knuser vi kridt fra Faxe
Sådan rører du en Gesso
Sådan grunderer du dit eget ikon

MØDESTED KL. 9.00



OVERNATNING
Traditionen tro starter Vejen Sommerbilledskole med en primitiv overnat-
ning fra mandag til tirsdag. Det bliver enten et sted i Ravning-området eller 
i Rødding. Vi får bålmad mandag aften ude ved Ravningtrappen. Der arran-
geres fælles transport fra Ravning til Rødding. Vi vender tilbage vedr. kørsel 
mellem Ravning til Rødding. 

TIRSDAG - RØDDING

Vi starter dagen med at folde teltet ud og sætte kogegrej op.

Så giver vi lige ikonerne et ekstra par lag med Gesso og så går vi i gang:

Sådan støber du dine egne gipstavler i forskellige farver

TEGNEØVELSE #2
SÅDAN BYGGER DU DIN EGEN PASSER 
Sådan tegner du en cirkel og konstruerer en sekskant, en trekant, et kvadrat, 
en ottekant.
For de vilde: Sådan konstruerer du det gyldne snit og femstjernen.

MALETIME
De geometriske figurer klippes ud af karton og der gøres forsøg med dem 
som stencil i f.eks. indfarvet gips efterfulgt af Scraffitto

TUR
Lille tur til Frimenigheds kirken hvor vi kigger ind og udenfor ser Niels Han-
sen Jacobsens sten for de unge mænd, der faldt under 1. Verdenskrig.
Måske kan vi lave ”en punktering” af brudfladen på stenens bagside med et 
hjemmebygget punkteringsapparat: lidt som en 3d printer. Nogen hjælper 
med det, mens andre tegner på kirkegården og atter andre går tilbage til 
højskoleengen for at lege og hænge ud i teltet.

I løbet af dagen i Rødding når vi måske også en travetur langs vandløbet…

AFHENTNING KL. 15.00
På Højskoleengen i Rødding

ONSDAG – ASKOV & 
SKIBELUND KRAT

MØDESTED KL. 9.00
Feilbergs gravsten på kirkegården i Askov.

HUSK cykel, cykelhjelm og drikkedunk

Når i ankommer er Sophus i gang med at punkterer stenen på kirkegården. 
De, der kommer tidligt, kan være med.

Historier om H.F. Feilberg, Koebke og Sønderjylland

Cykeltur til Poul la Cour-møllen i Askov, hvor vi møder Leif, der fortæller om 
den gamle mester, der for over 130 år siden i møllen lavede Vindtunnelstu-
dier, udnyttede vinden og eksperimenterede med brint!

Cykelturen fortsætter til Skibelundkrat. Nu bliver det rigtig spændende: 
Mon de ”punkterede” stykker af de to første sten mon passer med Genfor-
eningsstenen?



De der ikke punkterer hjælper med opsætning af telt og kogegrej

Ikonerne får endnu et par lag med Gesso

Historier om genforening og grænsedragning – 
hvorfor og hvad skal vi med det?

TEGNEØVELSE #3
KNUDER & ARABESKER
Øvelser med knudemønstre, arabeskog dyr og menneskemotiver flettet 
sammen og bundet til hinanden eller hoveder skilt fra kroppen med et 
sværdhug - se også magnussten og modersmål

AFHENTNING KL. 16.00
Ved Genforeningsstenen i den fjerneste østlige ende af Skibelund Krat. 

TORSDAG - MUSEUMS-
PLADSEN I VEJEN

MØDESTED KL. 9.00 
Museumspladsen i Vejen

Forsøg med at kløve en kæmpe sten på Huggepladsen
Forsøg med at knuse sten til skærver og stenmel med flittig brug af sigter i 
mange størrelser
Støbning af fliser med grovere stenmel i cement og gips og fibre og frie eks-
perimenterende blandinger af det hele.

Mere om Scraffitto, Stencils og stuk-maleri med gips

Leg med mønsterbrikker i Skibelundsalen

Adam Cohen Simonsen, der er biofysiker på Syddansk Universitet, har lavet 
en mikroskopopstilling til os i Skibelundsalen. Her kan vi se på ugens fund og 
opdage en verden i verden. Vi kommer til at tale om lys, farver, krystalstuk-
turer og om at gud er i alt – eller er det os selv som H.C. Andersen skriver i 
fortællingen om ”Vanddråben”, eller er det billeder af Sønderjylland, græn-
sedragning eller genforening?!

TEGNEØVELSE #4 
Valg af motiv til ikonen og optegning i det fine kridt.

AFHENTNING KL. 16.00
På Museumspladsen i Vejen. 

FREDAG – TROLDEPARKEN & 
MUSEUMSPLADSEN

MØDESTED KL. 9.00 
Troldeparken i Anlægget 
– benyt P-pladsen i Rosengade, om eleverne sættes af i bil.

Travetur via de syngende sten og gennem betonrøret til Trappebrøndens 
kommende placering

Vi undersøger stedets jordfarver ved at sigte det med vores sigter. 
Vi samler de fineste i små breve til senere.



Så går vi tilbage til Museumspladsen og Skibelundsalen, hvor Adam står klar 
med mikroskopet ved storskærmen, og vi kikker på dagens fund.

IKONMALERI I DET FRI
Med jordprøverne får vi flere nye pigmenter at male med – ud over sten-
støvet, som vi fik produceret dagen før. Nu går vi i gang med at farvelægge 
vores ikon.

Dagen er åben med plads til fordybelse hos Adam ved mikroskopet, møn-
sterbrikkerne i Skibelundsalen og ikonmaleri på Huggepladsen

VIGTIGT Klokken 16 præsenteres ugens op-
levelser og kreationer på Museumspladsen 
for familie og venner.

BILLEDHUGGER NIELS 
HANSEN JACOBSEN...

OG TROLDEN...

GLÆDER SIG TIL AT SE JER PÅ SOMMERBILLEDSKOLE!


