
 

  

 
 

 
Sommerstævnet på Askov Højskole 2022 

Stævnepost 3 – juli 2022 
 
Velkommen til årets sommerstævne 
Adresse og ankomst-info: Se stævnepost nr.1 
Ankomsttid er lørdag d. 23. juli kl. 13-15. Tag hjemmefra i god tid, der er ALTID kø på vejene, og det 
forstyrrer alle, at du kommer for sent. 
Hvis en deltager af vægtige grunde ankommer senere, skal dette meddeles pr. mail til stævneadministrator 
senest mandag d. 18. juli på daos@daos.dk 
Hvis du kommer senere end kl. 15.00, vil det først være muligt at få velkomstkuvert og nøgle til værelset i 
kontorets åbningstid efter aftensmaden. 
 

Værelsesnøgle, velkomstkuvert  
Ved ankomst henvender man sig straks til indtjekning (deltagere i bil kan med fordel efterlade bagage i bilen, 
indtil de ved, hvor de skal bo!). 
Ved indtjekning udleveres en velkomstkuvert med værelsesnøgle, orkesteropstilling, detaljeret prøveplan, en 
folder til personlige aftaler, deltagerliste, evalueringsskema og et navneskilt. Navneskilt skal bæres synligt 
under hele stævnet!  
 

Restbetaling af småbeløb 
Deltagere, som skylder mindre beløb f.eks. pgra af bankgebyrer for overførsel fra udlandet, skal betale 
kontant ved ankomst. Vi kan ikke modtage kort-betalinger. 
 

Nøgledepositum og Ejvin Andersens Fond 
Der opkræves 20 kr. i depositum pr. nøgle. Der kan betales kontant eller med MobilePay. 
Når du afleverer nøglen igen, kan du vælge at få depositum retur eller give beløbet til Ejvin Andersens Fond, 
som hvert år donerer en eller flere fripladser til unge, dygtige, positive, hjælpsomme 
sommerstævnedeltagere det efterfølgende år. 
Det er også muligt at donere penge direkte. Donationer kan lægges i den dertil mærkede boks eller 
indbetales via MobilePay 6384VX Der står EA fond på kvitteringen. 
 

Sengetøj og håndklæder 
Sengetøj/linned og håndklæder indgår i prisen for ophold uanset værelseskategori. Deltagere, som ønsker at 
gøre brug af tilbuddet om massage, skal dog medbringe eget håndklæde. 
 
Problemer på værelset? 
Hvis lyset ikke virker, vandhanen løber, toilettet er stoppet eller lignende skal du henvende dig på 
stævnekontoret i åbningstiden med oplysning om problemets art, og hvilket værelse du bor på. 
Stævneadministrator formidler videre til højskolens servicepersonale hver dag ca. kl. 12.55. 
 

Info om program, stævneafvikling og langt de fleste andre ting 
Vi bestræber os på, at alle informationer står på www.daos.dk under ”Sommerstævnet”. Tjek desuden 
tidligere udgaver af stævneposten. De er sendt ud på mail, men ligger også på www.daos.dk under 
”Sommerstævnet” (nederst på siden ”deltagerinfo 2022”). 
 

Detaljeret prøveplan og orkesteropstilling 
I velkomstkuverten ligger detaljeret prøveplan med fordeling af orkesterprøver/gruppeprøver samt tegninger 
over hver enkelt deltagers placering i orkestrene.  

Under opholdet 
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1) I velkomstkuverten ligger et navneskilt. Det bedes du bære under hele stævnet. Dels er det din 
adgangsbillet til spisesalen, og dels er rart for de øvrige stævnedeltagere at vide, hvem du er. 
2) I velkomstkuverten ligger også en lille programfolder med plads til at skrive dine personlige aftaler. Sørg 
for at have den på dig altid – undtagen under bruseren. 
 

Les Lanciers 
For deltagere, som ikke tidligere har danset lancier, eller som gerne vil have genopfrisket de fem ture, er der 
instruktion mandag og onsdag i frokostpausen. Se nærmere info på opslagstavlen. 

 
Transport til højskolen 
Der er endnu ledige pladser på den direkte bus med adgang fra Valby Station lørdag d. 23. juli kl. 10.00 og 
afgang fra højskolen lørdag d. 31. juli kl. 9.30. Der er også plads til din cello eller kontrabas i bussen (sammen 
med dig!). Købte billetter refunderes kun i tilfælde af afmelding fra stævnet. PS linket i stævnepost 2 var ved 
en fejl det fra 2021, og derfor virkede det ikke. 
Link til billetkøb https://www.place2book.com/da/sw2/sales/8ul5q4h2ti 
 
Deltagere, som ankommer til Vejen med DSB kan i de fleste tilfælde booke en plustur. Se mere herom i 
stævnepost 2, og brug Rejseplanen for booking. 

 
Introduktionsmøde for nye deltagere 
Se stævnepost nr.2 

  
HUSK nodestativ, noder og gulvbeskytter samt evt pude og nodelampe 
Se stævnepost nr.2 
 

Øvning 
Der må øves på alle værelser kl. 7-13 og kl. 15-24. 
I følgende bygninger må der også øves kl. 13-15: Grønnegården, Gule Hus, Gæstegangen, Lindegården, 
Midgård, Skovgård, Vestgården, Veum anneks samt Sydgården 14-15. 
Der må IKKE øves i middagspausen i: Blågården, Fyrrevænget, Ny Rolighed, Pigegangen, Sydgården (1-12), 
Æblegård og Østgården. 
Der må øves i kammermusiklokaler eller orkestersale, hvis disse er ledige (der kan ikke reserveres til øvning). 
Der må ikke øves på værelserne om natten kl. 24-07. 
Der må ikke øves på gangarealer, badeværelser, i fælles opholdsrum mm uanset tidspunkt. 
 

Kammermusik 
Se stævnepost nr.1 og nr.2 
 

Tutti 
Husk den nye app Tutti, som kan bruges til at finde kammermusikmedspillere. Læs mere i stævnepost 2. 
 

Bladspilorkestre 
Oversigt over bladspilsorkestre findes i stævnepost nr.2 (bemærk: søndag er ændret) samt på www.daos.dk 
under sommerstævne/program/bladspilsorkestre 2022 
  

Natorkestre 
Se stævnepost nr.1 
 

Drikkevarer til måltider  
Der sælges øl og sodavand til rimelige priser fra salgssted ved Festsalen før frokost og før aftensmad. Kontant 
betaling eller MobilePay, ingen kreditkort. 
 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/8ul5q4h2ti
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Nachspiel i Fengers 
Fengers er igen åbent for hygge og salg af drikkevarer sidst på aftenen. Fengers finder du ved at gå ud af 
højskolens hovedindgang og til højre. Lyden er næppe til at tage fejl af! 
 

Højskolens beboere og naboer – ro fra midnat! 
Vi gør opmærksom på, at dele af højskolens personale bor i bygningerne på skolen. Det er de pågældendes 
hjem (og haver!), og vi gør opmærksom på, at der ikke er adgang for stævnedeltagere, lige som 
stævnedeltagere bedes undlade støj, råb, sang og skrål på området aften og nat. 
Din sengetid bestemmer du selv, men gå venligst stille over området og i seng! 
 

Sådan booker du massage – husk eget håndklæde 
Sportsmassørerne Ivan Lund og hans søn David Lund deltager på stævnet fra søndag. De giver massage i 
middagspausen og efter aftenkaffen samt efter aftale. Booking og betaling finder sted på stævnet. Medbring 
eget håndklæde samt helst kontanter til betaling, 110 kr. kontant pr. behandling. Dankort og lignende 
modtages ikke, MobilePay kan eventuelt anvendes. Massagerum er placeret i stueetagen i Lindegården.  
 

Stævnekoncerter 
Oversigt over stævnekoncerter ligger på hjemmesiden, hvor man også kan læse programnoter om de enkelte 
værker. Der anvendes ikke billetter til koncerterne, og siddepladser er først-til-mølle. 
 

Gæster 
Se stævnepost 2 
  

Underholdning ved afslutningsfesten 
Sommerstævnet slutter med festmiddag og efterfølgende underholdning og dans i festsalen. 
Deltagerne opfordres til at bidrage med sang og musik, spøg og skæmt alt efter lyst og talent. Igen i år er det 
Louise Broch der styrer løjerne. Louise kan kontaktes ugen igennem.  
 

Tidlig afrejse 
Deltagere, som forlader højskolen før 30. juli kl. 8.20 bedes aflevere værelsesnøgle i kassen ved kontoret. 
Hvis man ønsker sit depositum retur, skal nøglen afleveres i middagsåbningen fredag, ellers går beløbet 
automatisk til EA Fond. 
 

Ved afrejse 
1. Flasker såvel med som uden indhold afleveres i Brugsen, ved ølsalget eller hvor de nu hører til. De 

må ikke efterlades i bygningerne! 

2. Service (som faktisk ikke må ikke fjernes fra spisesalen), skal være tilbage til spisesalen senest fredag 

kl. 12. NB Det skal bruge din hjælp! 

3. Alt affald puttes i affaldsposer, som bæres til affaldscontainerne: 

o Sydgården, Blågården og Vestgården: Ved bygningerne 

o Lindegården, Ny Rolighed og Fyrrevænget: Ved Fyrrevængets garage 

o Østgården og Grønnegård: Bag hækken 

o Pigegangen: Køkkenets containere neden for trappen 

o Gule Hus og Gæstegangen: ’Rygerummet’ bag Gule Hus 

o Veum anneks: Ved Lille Veum 

o Skovgård, Midgård og Æblegård: Udenfor SK12, MG27 og ÆG42 

4. Linned tages af dyner/puder/madrasser og puttes sammen med håndklæder i sækkevogne på 

gangen (Skovgård, Midgård, Æblegård) eller i nicher beregnet til opsamling på gangene (øvrige 

bygninger). 

5. Vinduerne lukkes. 
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6. Værelset efterlades ULÅST og nøglen afleveres på Stævnekontoret senest kl. 9.00 lørdag morgen. 

7. HUSK også at tjekke opholdsstuen i den bygning, du har boet i! 

Åbningstider på stævnekontoret 
Stævnekontoret er i daglig kontakt med højskolens servicemedarbejdere, så har du en lampe i udu, en 
løbende vandhane eller tilsvarende, skal du henvende dig på stævnekontoret i åbningstiden. 
Lørdag d. 23. juli kl. 13-15.15 og 18.40-19.00 
Søn- man kl. 12.45-13.15 og 18.45-19 
Tirsdag kl. 12.55-13.15 
Onsdag kl. 12.45-13.15 
Tors-fre kl. 12.45-13.00 
Lørdag d. 30. juli kl. 8.20-9.30 
Stævneadministrator Connie Wilhjelm, tlf 424 425 49. 

 
Savner du flere informationer? 
Brug hjemmesiden www.daos.dk 
 

Kender du Facebookgruppen? 
Hvis du er på Facebook kan du finde gruppen Askov Sommerstævne (DAOS). 
Her er finurlige indlæg, remindere om det ene og det andet i forbindelse med sommerstævnet og opslag om 
arrangementer mm, som kunne have medlemmernes interesse. 
Gruppen er lukket, så du skal anmode om medlemskab, og udefra kommende kan ikke se opslag mm. 
Det er ikke nødvendigt at være medlem af gruppen for at få de informationer om sommerstævnet, som man 
har brug for! 

 

http://www.daos.dk/

