PRIS
Pris kr. 18.900,I prisen er inkluderet alle måltider og entreer.
(Undtagen fortæring på ud- og hjemturen samt 1
frokost og 1 middag på Færøerne).
På Rude Strand Højskole:
Rabat: 400 kr. ved enkeltværelse uden havudsigt.
400 kr. ved indkvartering i dobbeltværelse.
Færøerne: Der må påregnes tillægspris, hvis man
ønsker enkeltværelse.

Kursus 34A

13 dage

18.08.– 29.08. 2019

PÅ REJSE TIL FÆRØERNE

- Et nordatlantisk eventyr med natur, kunst og kultur
Fire dage på højskole - en uge på rejse.

Forbehold:
Vi tager forbehold for ændringer i rejse- og udflugtsplanen som følge af vejrforholdene på Færøerne.
Vi tager forbehold for prisændringer som følge af
ændringer i afgange, nye skatter, afgifter og brændstoftillæg.
Det er nødvendigt at være selvhjulpen og godt
gående.
MEDVIRKENDE PÅ HØJSKOLEN
Anette Jensen, cand.theol. sognepræst
Peter Flejsborg, arkitekt, galleriejer
Annika Hoydal, færøsk skuespiller, komponist og
sanger
Helle Bak Holvad, højskoleforstander.
”Odder Voices” og Catarina Bosæus, dirigent
Bemærk: Dagene på højskolen ligger parallelt
med et cykelkursus. Vi vil derfor have morgensamlinger, aftenarrangementer og enkelte foredrag
sammen.
KURSUS- OG REJSELEDER
Aage Augustinus, cand.mag., tidl. valgmenighedspræst og højskoleforstander
GUIDE PÅ FÆRØERNE
Annika Hoydal
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

Færøerne består af 18 øer og har et indbyggertal på godt 48.000. For et par år siden blev landet kåret som verdens smukkeste øsamfund
og det med god grund. En rejse til Færøerne er
en fantastisk og storslået oplevelse.
På højskolen vil vi forberede os til turen gennem foredrag om færøsk historie, litteratur
og kunst. Vi skal også se film og lytte til sagafortælling. På Færøerne bor vi alle dagene på
et helt nyt hotel i hjertet af verdens mindste
hovedstad Tórshavn. Vi skal besøge Kirkjubøur
med domkirken og kongsbondegården fra
middelalderen. Vi skal på heldagstur til Færøernes næststørste by Klaksvik og de nordligste øer, og vi skal opleve Kingosang. Og meget,
meget mere.

“

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

SØNDAG DEN 18. AUGUST

ONSDAG DEN 21. AUGUST

Kl. 14.00 – 15.00 Ankomst, indkvartering
kaffe, te og boller
Kl. 16.00 Introduktion til kurset ved Helle Bak
Holvad og Aage Augustinus
Kl. 19.30 Sang og fortælling – Helle Bak Holvad
og Aage Augustinus

Kl. 09.00 Morgensamling ved Helle Bak Holvad
Kl. 10.00 ”Glæden ved at være til” ved Aage
Augustinus. Et livsfilosofisk foredrag, der indledningsvis helt bredt vil forsøge at indkredse glæden – ikke glæden ved dette eller hint, men
glæden ved at være til!
Det er imidlertid ikke så let med den glæde:
Nutidens tankegang gør, at talen om de gode
ting er svær, mens talen om elendighed tilsyneladende falder os let. Glæden er ligesom blevet
overladt til børn, spejdere, tumper og naturfolk,
nærmest som om man skal være dum for at
være glad og naiv for at tale om den. Med afsæt
i filosoffen K.E.Løgstrup, der hævder, at det er
vort livs alvorligste forsyndelse, hvis vi går det
glædelige forbi, - at glæden med andre ord er at
betragte som en forpligtelse, vil temaet dernæst
blive belyst gennem fortællingen om tilblivelsen
af den færøske forfatters Jørgen Frantz Jacobsens roman, Barbara.
kl. 15.30 Film: Barbara. Nils Malmros’ filmatisering af Jørgen Frants Jacobsens roman fra 1997

MANDAG DEN 19. AUGUST
Kl. 09.00 Morgensamling ved Helle Bak Holvad
Kl. 10.00 Færøernes historie ved Aage Augustinus. En fortælling i ord og billeder om
Færøerne fra den første bosætning i
vikingetiden til i dag
Kl. 15.30 Færøsk kunst ved Peter Flejsborg
Færøsk kunst fra Samuel Jonsen
Mikines til i dag, hvor færøsk kunst er
helt fremme i forreste række
Kl. 19.30 Samtalesalon ved Helle Bak Holvad
TIRSDAG DEN 20. AUGUST
Kl. 09.00 Morgensamling ved Aage Augustinus
Kl. 10.00 Færingesagaen i sang og fortælling
ved Annika Hoydal. Det er drabelige og
blodige historier fra vikingetiden om
magt og intriger i årene omkring kristendommens indførelse. Kristendommen mod
hedenskaben, selvstændighed mod samhørighed
med moderlandet Norge. Fortællingen krydres
med sange fra de gamle kvad.
Kl. 15.30 Litteraturen er ung på Færøerne, når der
ses bort fra kvad og folkeviser, som har
flere århundreder på bagen. Den første
roman blev skrevet i 1909. Til gengæld
regnes flere af landets tidlige forfattere
blandt de helt store, nemlig William Heinesen og
Jørgen-Frantz Jacobsen, som har opnået internationalt ry. Også flere af de nulevende forfattere,
Gunnar Hoydal og Jóanes Nielsen er blevet oversat til andre europæiske sprog. Foruden de fire vil
også andre færøske forfattere berøres i foredraget.
Ved Anette Jensen
Kl. 19.30 Nordsøsange - en fortællekoncert.
Nordsøen er det våde nav, Nordeuropa
drejer omkring. Det forbinder de nordatlantiske øer med Skandinavien og de
britiske øer, og vi har krydset det gennem årtusinder i krig og kærlighed.
Af dette væver vi en fortælling af sange og ord. Vi
besynger det farlige sømandsliv, længslen efter
kæresten på den anden side af havet, havet som
skæbne og hjem. Og lytter til fortællinger fra
historien og nutidens forfattere. Ved koret
”Odder Voices”. Dirigent Catarina Bosæus.

kl. 19.30 Færøske sange og fortællinger. Annika Hoydal, der er født og opvokset på Færøerne,
har sammensat et program, hvor hun i sang og
fortælling fører os vidt omkring i det færøske
univers. Oplev en aften med en egen nordatlantisk tone.
TORSDAG DEN 22. AUGUST
Kl. 09.00 Morgensamling ved Aage Augustinus
Rejseforberedelser
Kl. 13.00 Afgang Rude
Kl. 17.00 Afgang Billund
Kl. 18.00 Ankomst Vágár
På vej mod Tórshavn besøger vi Midvaag Kirke,
hvor vi bl.a. set Torbjørn Olsens stærke Kristusbillede samt kirkens øvrige inventar fra Peter
Arrabos tid. Han var gift med den historiske
”Barbara” (Beinta).
Herefter kører vi til Tórshavn, hvor vi bliver indkvarteret på Hotel Havn, hvor vi bor alle dagene.

FREDAG DEN 23. AUGUST

LØRDAG DEN 24. AUGUST

Vi begynder dagen med en gåtur i det gamle
Tórshavn, inkl. Tinganes. Derefter bliver der tid til
at besøge Turistkontoret, den klassiske Jacobsens
Boghandel og andre forretninger på det lokale
strøg. Med bussen kører vi til rundvisning og
frokost i Nordens Hus. Rundvisning i Nordens Hus
kl.11.30 – Herefter frokostbuffet.
Herfra til Kunstmuseet og derfra spadseretur
gennem plantagen, hvor vi bl.a. skal se William
Heinesens hus og møde hans søn, maleren Zakarias Heinesen. Vi skal også se Den Katolske Kirke,
udsmykket af bl.a. Trondur Patursson.
Gåturen fortsætter gennem byen til vores hotel.

Formiddag: Bus til Færøernes gamle bispesæde
Kirkjubøur med Magnuskatedralen.
I Kirkjubøur får vi fortælling af Kongsbonden og
formiddagskaffe.
Eftermiddag: Vi tager til Nolsoy. Afgang fra Tòrshavn.
Kl. 12.30: Vi spiser frokost og besøger fuglemanden Jens Kjeld. Vi sejler tilbage kl. 16.50
Kl. 19.30: Møde med ledende færøsk politiker

Jacobsens Boghandel

Nordens Hus

SØNDAG DEN 25. AUGUST
Heldagstur: Det nordligste Østerø, til bygden
Funning, hvor der er mulighed for gudstjeneste
Frokost: Medbragte madpakker i bygdehuset, hvor
fårehyrde m.m. Samál Pétur fortæller. Derpå
den nordligste bygd Gjogv, hvor vi beser den fantastiske naturhavn. Der vil være mulighed for en
rask lille tur i fjeldet. Vi kører ad fjeldvejen tilbage
til Tórshavn.

MANDAG DEN 26. AUGUST

TIRSDAG DEN 27. AUGUST

Formiddagen til fri disposition i Tórshavn.
Frokost for egen regning.
Eftermiddag:
Bus til Færøernes Nationalmuseum med Frilandsmuseet i Hoyvik. Evt. besøg på det
fine grafiske værksted Steinprint, hvor der er
mulighed for at købe nutidig færøsk kunst.
KL. 15.30: Bussen kører os til Kirkebø, hvorfra vi
tager turen over fjeldet til Tòrshavn til fods.
Aften: Friaften – middag for egen regning.

Heldagstur med bus til Nordøerne. Vi besøger
Gøtu Kirke, der er udsmykket af Trondur Patursson. Derefter kører vi via Klaksvik til det nordligste
Færøerne, Vidareidi.
Middag på Hotel Nord. Herefter kører vi til Klaksvik, hvor bl.a. vi besøger den imponerende Christianskirke – tegnet af arkitekt Peter Koch, inspireret af færøske bygdekirker og ruinen i Kirkjubøur, indviet i 1963. I Christianskirken skal vi bl.a.
se Joakim Skovgaards alterbillede samt Edward
Fugloys nye udsmykning i kælderen.
Vi er tilbage i Torshavn hen på aftenen. (Vi spiser
vores medbragte madpakker i Klaksvik).
ONSDAG DEN 28. AUGUST
Formiddag: Vestmanna, hvor vi skal på sejltur til
de spændende klipper og grotter.
Frokost i Vestmanna kl. 11.00! – herefter sejltur fra
kl. 12.00 – 14.00.
Eftermiddag: Vi kører til den fine bygd Saksun
på Streymoy. Her bliver der mulighed for en lille
spadseretur i den særprægede dal og besøg på
kongsgården, der er indrettet som museum.
Derpå kører nordpå på Streymoy til Haldarsvík,
hvor vi ser den fine kirke med Torbjørn Olsens
parafrase over Leonardo’s ’Den sidste nadver’.
Derpå kører vi til Tjørnuvik, hvor vi kl. 19.00 skal
opleve Kingosang i kirken med efterfølgende
færøsk middag i bygdehuset og færøsk dans, inden vi sidst på aftenen returnerer til Tórshavn.
TORSDAG DEN 29. AUGUST
Efter morgenmad kører vi til lufthavnen:
Kl. 13.25 Afgang fra Færøerne
Kl. 16.15 Ankomst Billund
Ca Kl. 18.00 Rude Strand

