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Kære Læsere

ÅBNE FOREDRAG

Solen skinner over Rude Strand og det går rigtig godt på højskolen. Vores
store opgave lige nu er, at få ansøgningen til højskoleloven færdig før 1. maj.
Det går også godt. Vi er rigtig langt. Her er vores valgte ord som indleder
hele ansøgningen.
Værdigrundlag
Rude Strand Højskoles værdigrundlag bygger på de ideer om livsoplysning,
folkelig oplysning og demokratisk dannelse, som N.F.S. Grundtvig og Kresten
Kold førte frem i den frie højskolebevægelse. Dette værdigrundlag afspejler
sig som en bærende del af alle kurser. Rude Strand Højskole vil gennem sit
virke fremme humanisme, retten til forskellighed, en åben og levende debat,
aktiv deltagelse i det repræsentative demokrati, et folkeligt fællesskab på
tværs af alder, køn, livsanskuelse og etnicitet. Med dette som udgangspunkt
undervises der i et bredt felt af emner herunder litteratur, sprog, fortælling,
historie, musik, kunst, politik, filosofi, bæredygtighed, fysisk udfoldelse og
sundhed. Ordentlighed, dannelse og nærhed vægtes højt i skolens dagligdag. Den enkelte ses som en vigtig del af et aktivt fællesskab båret af samtale,
åbenhed og ligeværd.
Hovedsigte
Liv og lyst er kodeord på Rude Strand Højskole. Vi vil stimulere og inspirere det
enkelte menneske til et liv som aktiv deltager i fællesskabet og demokratiet.
Det sker på kurser med en bred vifte af temaer hvor viden, indsigt og faglighed
formidles i øjenhøjde - og hvor undervisning opleves som lystbetonet aktivitet
båret af engagement, samtale, åbenhed, humor, oplevelser, smil og samvær.
Målet er at vore kursister, i samspil med hinanden, bliver klogere på både sig
selv og på samfundet - og til slut kan vende hjem med ny faglig ballast, styrket
selvværd, livsglæde og mod på tilværelsen. Og måske med nye venskaber.
Et kursus på Rude Strand Højskole har som udgangspunkt
l
et tema – f.eks. besættelsen, Østjyllands historie, sammenhængskraften,
Tyskland i Europa – eller
l
et interesseområde – f.eks. litteratur, kunst, filosofi, musik m.m. – eller
l
en fælles aktivitet – f.eks. vandring, cykling, akvarel maling, dans, krolf,
bridge m.m.

Fortsættes...

MAJ

ONSDAG 01.05 KL. 10.00
“Demokratiets fødsel
– set gennem et æble”
v/ Natur-Karsten

ONSDAG 08.05 KL. 10.00
“Irland efter Brexit”
v/ Michael Böss

TORSDAG 23.05 KL. 10.00
“Et jævnt og muntert virksomt liv
– Grundtvig og livsglæden”
v/ Aage Augustinus

TORSDAG 30.05 KL. 19.30
“Vejret og de danske sange”
v/ Jesper Theilgaard

Entre 75 kr. pr. foredrag
Betaling i døren – kontant
eller MobilePay – tilmelding
ikke nødvendig.
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...fortsat

Målet med de 3 forskellige indgangsvinkler er både at give et værdifuldt og
inspirerende højskoleindhold til erfarne højskolekursister og til nye kursister,
som ikke tidligere har været på højskole. Undervejs i forløbet er der både
undervisning og oplevelser og kursisterne motiveres via samvær, morgensamlinger, fælles højskolesange og foredrag med væsentligt indhold, til at
søge ny viden og større refleksion. Det er samlet højskole omkring livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.
Få pladser tilbage inden sommer

Vi har indtil 1. august kun enkelte ledige pladser på de forskellige kurser.
Det er vi rigtig glade og stolte over. Har du interesse i at komme på højskole
før 1. august, så ring til kontoret og få at vide, hvor der er plads.
Efteråret byder på nogle rigtig spændende kurser

Uge 31: Golf – vi spiller på 5 østjyske baner og hører foredrag af Finn Nørbygaard og Peter Bredsdorff-Larsen. Kurset ligger sammen med ”Smag på
Østjylland”, hvor der skal sankes, laves mad og opleves nogle af de lokale
gårdbutikker.
Uge 41: Sport – Etik og moral med bl.a. tidligere Team Danmark direktør
Michael Andersen, DGi formand Søren Møller, Journalist Fritz Alstrøm,
Professor Verner Møller m.fl.
Uge 43: Spændende kursus om vores store nabo mod syd – Tyskland. Med
Jørgen Koldbæk, Peter Kramer Mikkelsen, Ulla Terkelsen og Sepp Piontek.
Uge 44: Kor eller Symfoniorkester med Kirsten Vaupel og Charlotte Katharina
Andersen.
Uge 45: Mortenskursus. Et 9-dages kursus med Eva og Aage Augustinus.
Uge 46: Opera med Søren Schelling og vi skal i Musikhuset og se Tjajkovskijs’
”Eugen Onegin”.
Uge 47: Apoplexiramte – og deres pårørende.
Uge 49: Litteraturkursus ”Kend dine klassikere”.
Fortæl det til dine venner og familie og vær’ i god tid med tilmeldingerne.
Godt forår til jer alle.

NYT FRA HUSET

Som I kan se på ”før” og ”efter” billedet, så er der
blevet beskåret en hel del på skrænten, og det
skulle meget gerne blive én stor blomstrende
skrænt. Højskolens nye plæneklipper er blevet
taget i brug, og har forvandlet parkens lange græs
til en pæn nyslået plæne. Der er blevet sat fire
plantekasser op på terrassen med diverse urter
som køkkenet kan gå ud og hente, og selvfølgelig
bruge i deres i forvejen dejlige mad.
Dennis, pedel

Kursus 18A
29.04 - 04.05
Seniordans - Forår
UDSOLGT
Kursus 18B
29.04 - 04.05
Vandringer - fortællinger
UDSOLGT
Kursus 19A
Rejse til Irland
UDSOLGT

05.05 - 16.05

Kursus 19B
05.05 - 10.05
På to hjul - cykling
FÅ PLADSER
Kursus 20
13.05 - 16.05
Majdage på højskolen
FÅ PLADSER
Kursus 21
Male-kursus
FÅ PLADSER

20.05 - 25.05

Kursus 22A
28.05 - 02.06
Livslyst og sangglæde
FÅ DOBBELTVÆRELSER
Kursus 22B
28.05 - 02.06
Livslyst og velvære
FÅ DOBBELTVÆRELSER
Kursus 22C
28.05 - 02.06
Livslyst og mad
FÅ DOBBELTVÆRELSER
Kursus 25
19.06 - 24.06
Midsommer på Rude Strand
UDSOLGT

På personalets vegne
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

Så er foråret ved at være på trapperne, og vi har
været et lille smut i haven for at lave lidt plads til
de forskellige ”sommer” vildtblandinger, som vi
har fået anskaffet.

APRIL-JUNI KURSER

FØR

EFTER

Kursus 26
Bridge - Forår
UDSOLGT

25.06 - 30.06

Her bor vi
EBELTOFT

AARHUS

SKANDERBORG

RUDE STRAND
HØJSKOLE
ODDER

HORSENS

SAMSØ

JUELSMINDE
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