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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

Kom og vær med på fire dages livgivende højskole fulde af inspiration, fællesskab og hyggeligt samvær.
Vi skal synge sammen fra højskolesangbogen
og høre inspirerende foredrag. Der er udflugt til
Dokk1 og Aros i Aarhus og til et spændende,
moderne landbrug ved Odder.
Samtale og debat er også en vigtig del af at
være på højskole.
Der er selvfølgelig rum til at udveksle meninger
og erfaringer om stort og småt, så vi har mulighed for at blive klogere på os selv og på dette
underlige og fantastiske liv. Vi slutter dagene
med afslutningsmiddag og musikalsk underholdning.
Kurset arrangeres i samarbejde med Lemvig
Landbosenior.

“

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

“

SØNDAG DEN 25. AUGUST

TIRSDAG DEN 27. AUGUST

Kl. 14.00 -15.00 Ankomst og indkvartering.
Kaffe, te og hjemmebagte boller.
Kl. 15.45 Intro til dagene og præsentation
Kl. 17.00 Speeddating og samtale ved Helle Bak
Holvad. Der sættes en ramme, du bliver rykket lidt
rundt, og du får lært flere mennesker lidt bedre at
kende. Det handler bl.a. om at give et lille skub til
at tale om andet end børn, børnebørn og feriemål –
selvom det selvfølgelig også er vigtigt ;).
Kl. 18.00 2 retters aftensmad
Kl. 19.30 Fællessang fra højskolesangbogen
Aftenkaffe, te og lidt sødt.

Kl. 07.20
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00

MANDAG DEN 26. AUGUST
Kl. 07.20 Mulighed for morgenmotion
Kl. 08.00 Morgenmad
Kl. 09.00 Morgensamling ved Helle Bak Holvad
Kl. 10.00 Foredrag ved Carsten Holvad: ”Hvor du
sætter din fod”. Et foredrag med udgangspunkt i et
citat af K.E. Løgstrup, der handler om, at vi altid har
lidt af hinandens liv i vores hånd.
Kl. 12.00 Frokostbuffet
Kl. 13.00 Afgang til Aarhus: Rundvisning på Dokk1.
Bustur omkring Aarhus Ø og Aarhus C, Musikhuset,
Rådhuset m.v. Besøg på Aros kunstmuseum – på
egen hånd.

Mulighed for morgenmotion
Morgenmad
Morgensamling
Foredrag ved Helge Teglgaard: ”Carl og
Jeppe –bondedrenge i storbyen”.
Carl Nielsen og Jeppe Aakjær havde begge
en opvækst langt ude på landet, men blev
naturligt indfanget af kulturlivet i København.
Længslen efter det nære og jordbundne kommer til
udtryk i skabende processer. Samtidig er begge gennem omfattende brev- og dagbogsskriveri rollemodeller i forhold til moderne kønsroller. Samarbejdet
mellem sprogmageren og musikeren bliver rigt illustreret i eksempler fra højskolesangbogen.
Kl. 12.00 Frokostbuffet
Kl. 13.30 Besøg på spændende bedrift ved Odder
(Vejlskovgård). Medbragt kaffe, te og kage

Kl. 18.00 3-retters middag og musikalsk underholdning og mulighed for dans.
ONSDAG DEN 28. AUGUST
Kl. 08.00 Morgenmad
Kl. 09.00 Morgensamling.
Tak for denne gang

Kl. 18.30 2-retters aftensmad
Kl. 20.00 Quiz ved Carsten Holvad.
Aftenkaffe, te og lidt sødt.

