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Mulighed for morgenmotion
Morgenmad
Morgensamling
Foredrag/undervisning/udflugt
Frokostbuffet
Kaffe, te og kage
Foredrag/undervisning/udflugt
To retters aftensmad
Aftenarrangement
Aftenkaffe, te og lidt sødt

Kursus 5

6 dage

28.01.– 02.02. 2019

MED NORDLYS I ØJNENE

– GRØNLAND

MEDVIRKENDE
Else Lidegaard, journalist og forfatter
Martin Breum, journalist og forfatter
Nauja Lynge, forfatter
Aaja C. Larsen, politiker og medlem af Folketinget
Rasmus Lyberth, sanger
Karsten Hønge, politiker og medlem af Folketinget
Aviaaja Ezekiassen, arkitekt og designer
Pauline Lumholt, trommedanser og fortæller
Søs Hald, specialkonsulent
Aningaaq-Koret under ledelse af Rona Storch
KURSUSLEDERE
Jørn Holbech, dir. for Det Grønlandske Hus i Aarhus
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad, forstandere
PRIS
4.250 kr.
Rabat: 400 kr. ved enkeltværelse uden havudsigt.
400 kr. ved indkvartering i delt dobbeltværelse.

Rude Strand er højskole efter Grundtvigs tanker.
En af Danmarks smukkest beliggende højskoler
lige ud til Østjyllands idylliske kyst og med udsigt
over Kattegat til Samsø, Tunø og Helgenæs.

Rude Strand Højskole | Kystvejen 114 | 8300 Odder
Telefon | 86 55 89 44
Email | info@rudestrandhojskole.dk
www.rudestrandhojskole.dk

Hvad ved vi egentlig om Grønland? Verdens
største ø og en del af kongeriget Danmark. Et
fascinerende og storslået land højt oppe i det
arktiske.
Se nordlyset, mærk kulden fra indlandsisen,
hør trommen og smag på Grønland – og bliv
lidt klogere på Rigsfællesskabet og på, hvordan
Danmark og Grønland måske skal samarbejde i
fremtiden.
Målet med kurset er at skabe et mere nuanceret billede af Grønland – og skulle der være fordomme, så gør vi op med dem. Indholdet vil
være alt fra foredrag, musik, dans, fortællinger,
mad, debatter og selvfølgelig sang.

“

Kom og vær med
i et muntert, hjertevarmt
og nysgerrigt fællesskab
med masser af vitaminer
til hjerte og hjerne.

MANDAG DEN 28. JANUAR

TORSDAG DEN 31. JANUAR

Kl. 14.00 - 15.00 Ankomst, indkvartering og kaffe
Kl. 15.45 Præsentation og intro til kurset
Kl. 19.30 Fællessang og korsang ved AningaaqKoret under ledelse af Rona Storch

Kl. 10.00 Aaja Chemnitz Larsen: ”10 års jubilæum
for selvstyret – er vi nærmere selvstændighed?”
Den 21. juni 2019 fylder Grønlands Selvstyre 10 år.
Hvad er opnået og er Grønland reelt tættere på
selvstændighed end for 10 år siden? Aaja C. Larsen
giver et personligt indblik ind i hverdagen i Inatsisartut og Folketinget. Aaja er valgt for Inuit Ataqatigiit
i et af verdens største valgkredse og et land fyldt
med kontraster, potentiale og politiske rævekager.
Et af formålene med selvstyreaftalen fra 2009 var
øget lige-værdighed – hvordan kan to så ulige parter
opnå ligeværdighed. Er det overhovedet muligt og
hvorfor er det egentligt vigtigt?
Kl. 15.45 Karsten Hønge: ”Rigsfællesskabet før og
nu”. Rigsfællesskabet skal fornyes og moderniseres.
Vi skal bevare og udvikle et fællesskab, hvor tre små
nationer, tre små folkeslag, læner sig mod hinanden,
og hvor alle parter opnår meget mere ved at være
sammen end vi kan hver for sig. Det kræver respektfuldt samarbejde med udgangspunkt i hinandens
styrker, vores fælles fortid og de utrolig mange
aktuelle, daglige berøringsflader. En ny definition
af Rigsfællesskabet kan ikke vente på ændringer af
Grundloven. Lad os finde måder der supplerer og
udvider Grundloven i stedet for konfrontation.
Kl. 19.30 Filmforevisning: Qivitoq (1956)

TIRSDAG DEN 29. JANUAR
Kl. 10.00 ”Hvad ved vi egentlig om Grønland?”
Jørn Holbech, giver en introduktion til aktuelle
problemstillinger i et både historisk, politisk og
kulturelt perspektiv. Er myterne om igloer, hundeslæder og fulde grønlændere sande, og hvordan er
Danmarks selvforståelse som tidligere kolonimagt?
Og kan der pilles ved vores fordomme?
Kl. 14.00 Else Lidegaard: ”Med nordlys i øjnene”.
En personlig beretning fra det Grønland Else Lidegaard har kendt fra hun kom til Grønland i 1953 til
det sidste besøg i 2015. Undervejs vil Else forsøge at
udrydde nogle af de misforståelser som forholdet
mellem Grønland og Danmark lider under, og som
trives – og undertiden dyrkes – på begge sider af Atlanterhavet. Både det at have været koloniherrer og
at have været koloniseret, er en gift i blodet, som det
tager mere end en generation at komme over. Men
skal man videre må man bekæmpe både offer-og
skyldkomplekser.
Kl. 19.30 Trommedans ved Pauline Lumholt
ONSDAG DEN 30. JANUAR
Kl. 10.00 Nauja Lynge: ”Jeg er Nauja”. En grønlandskdanskers bekendelser”. En stærk grønlandskdansk stemme i selvstændighedsdebatten. Nauja
tager udgangspunkt i sin selvbiografiske debatbog
fra 2018. Ærligt og usentimentalt beretter Nauja om
et spændende, men også udfordrende liv som del
af det grønlandske mindretal i Danmark. ”Måske er
det det samme vi vil, så det handler om at prøve at
forstå hinanden”.
Kl. 14.00 Vi skal danse grønlandsk folkedans under
ledelse af Søs Hald
Kl. 15.45 Aviaaja Ezekiassen: ”Hvad definerer det
grønlandske?” Aviaaja giver sit personlige bud på,
hvad der kendetegner det særlige grønlandske.
Samfundet ændrer sig, og bør synet på hvad der er
grønlandsk ikke også ændre sig i takt med dette?
Aviaaja og andre grønlandske unge kæmper med
fordommene udefra, om at det, de laver, ikke bliver
anset som værende grønlandsk.
Kl. 19.30 Aftenarrangement

FREDAG DEN 01. FEBRUAR
Kl. 10.00 Martin Breum: “Hvad tænker toppolitikerne i Danmark om rigsfællesskabets fremtid?”
Hvordan skal man forstå uafhængighedstrangen i
Grønland - og hvilke konkrete spor sætter den i dag?
Hvorfor vil Lars Løkke Rasmussen pludselig investere
700 millioner i lufthavne i Grønland? Og hvorfor fik
dette tilsyneladende generøse tilbud regeringen i
Grønland til at bryde sammen? Og hvorfor al den
ballade om Kinas rolle i Grønland? Martin Breum
udgav tidligere i år “Hvis Grønland river sig løs- en
rejse i kongerigets sprækker” og følger løbende udviklingen bl.a. for Weekendavisen.
Kl. 14.00 Oplæg ved Martin Breum. Herefter paneldebat om det danske og grønlandske samarbejde i
fremtiden.
Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen. Herefter afslutningsmiddag.
Kl. 20.00 Koncert med Rasmus Lyberth

LØRDAG DEN 02. FEBRUAR
Kl. 09.00 Morgensamling. Herefter afrejse.

