
I den forgangne uge fik vi både fejret Grundloven og Folketingsvalget. 
Demokratiet er i højsædet og det bliver spændende at se, hvordan de får 
det hele sat sammen på Christiansborg. I denne uge fejrer vi 800 året for 
Dannebrog.

Vi har lavet et helt nyt kursus i uge 41 ”Hvor du sætter din fod”. 
Et klassisk højskoleophold som mange har efterspurgt, i et efterår fyldt med 
en del optagede kurser. Vi skal høre spændende foredragsholdere, som 
f.eks. Jens Sejer Andersen, som bl.a. har skrevet teksten til sangen "Hvor 
du sætter din fod". Af andre interessante foredragsholdere i denne uge 
finder vi Søren Møller, der har været formand for DGI gennem mange 
år. Kaptajn Jespersens barnebarn; Margrethe Neergaard, Natur-Karsten, 
Helge Teglgård og Aage Augustinus.
Se hele programmet på www.rudestrandshojskole.dk.

Vi kunne godt bruge lidt flere golfspillere til uge 31. Vi er pt. 20 tilmeldte.  
Vi vil rigtig gerne nå op på 25-30 deltagere. Så kender I nogen, der nyder 
golfspillet, så få dem sendt afsted til Rude Strand. Her er der foredrag 
med bl.a. Finn Nørbygaard og Peter Bredsdorff-Larsen.

Vi har stort set udsolgt indtil efterårsferien. Derfra til jul er der god plads 
på de mange spændende kurser. Male-, Tysker-, Mortens-kursus, Kor/
Symfoniorkester, Opera, Litteratur og Apopleksi.  Kontoret er klar til at 
tage imod tilmeldinger.

Vi ser frem mod midsommer og en stor Sankt Hans fest i den smukke 
park. Odders borgmester Uffe Jensen skal holde båltalen. Her vil Odder 
Harmoniorkester og Rude Strand koret underholde hver for sig og sam-
men.  Vi håber på tørvejr, men ikke så tørt, at vi ikke må brænde bål.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer – tak for opbakningen til Rude 
Strand Højskole. 

Vi glæder os til at se jer og jeres venner her på højskolen til efteråret.

På personalets vegne 
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

ÅBNE ARRANGEMENTER

JUNI-SEPTEMBER

TORSDAG 20.06 KL. 15.45     
“PH - ballademager, lysmand 

og arkitekt” 
v/ Helge Teglgård

TORSDAG 18.07 KL. 15.30     
“Morgentur på Berlinmuren 

og lidt sporløs” 
v/ Gunnar Kasper Hansen

TIRSDAG 30.07 KL. 10.00     
“Rejs dig og kom igen, stærkere” 

v/ Finn Nørbygaard

TORSDAG 01.08 KL. 10.00     
“Vinderen har altid ret” 

v/ Peter Bredsdorff-Larsen

TIRSDAG 10.09 KL. 10.00
”Tag dig sammen! 

- Disrupt din magelighed” 
v / forfatter og barnebarn af Kaptajn 

Jespersen, Margrethe Neergaard

Fortsættes...

Entre 75 kr. pr. foredrag 

Betaling i døren
Kontant eller MobilePay  

Tilmelding ikke nødvendig

OPSLAGSTAVLEN

TIRSDAG 23.07 KL. 15.30     

Nordisk eftermiddag/aften
“Bellmann, Taube og Cornelis” 

v/ Catarina Bosæus.

Pris: 350 kr. - Tilmelding nødvendig 
- 1 uge før til Rude Strand Højskole
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KURSER
JUNI – AUGUST 2019

Kursus 25  19.06 - 24.06
Midsommer på Rude Strand

UDSOLGT

Kursus 26  25.06 - 30.06
Bridge - Forår UDSOLGT

Kursus 27  01.07 - 05.07
Min bedste ferie UDSOLGT

Kursus 28  06.07 - 16.07
Sommerhøjskole 

LEDIGE DOBBELTVÆRELSER

Kursus 29  17.07 - 27.10
Højsommer på Rude Strand

UDSOLGT

Kursus 31A  29.07 - 03.08
Golf og Højskole 

Kursus 31B  29.07 - 03.08
Smag på Østjylland 

Kursus 32  05.08 - 10.08
Bridge - Sensommer 

UDSOLGT/VENTELISTE

Kursus 33B  12.08 - 17.08
Vandringer 

UDSOLGT/VENTELISTE

Kursus 34A  18.08 - 29.08
På rejse til Færøerne 

UDSOLGT/VENTELISTE

Kursus 34B  18.08 - 29.08
Aarhus - De 5 store 

UDSOLGT/VENTELISTE

 
Sol og vand er altid skønt, men det giver fast arbejde til haveholdet,  
for ukrudtet pibler op om kap med de blomster, der er blevet sået. 
I uge 24 skulle vi meget gerne få første sending af vores ”nye” spisesals- 
stole hjem igen. De gamle stole er blevet slebet ned, har fået ny lak og  
er blevet ompolstret i en ny farve J
 
Det bliver meget spæn-
dende at se det færdige 
resultat, og stor tak til 
”stoleholdet”.
 
Vi har andre spændende 
projekter på tegnebrættet, 
som vi glæder os til at vise 
frem.
 
Vi ses J  
Dennis, pedel

NYT FRA HUSET

AARHUS

SKANDERBORG

ODDER
HORSENS

JUELSMINDE

EBELTOFT

SAMSØ

Her ligger 
Rude Strand Højskole

Frits valgte at søge andre græsgange. Vi ønsker ham rigtig god vind frem 
over.

Efter hans farvel har vi fire kokke valgt at fordele opgaverne mellem os, med 
undertegnede som styrmand. Det kører rigtig rigtig godt!!

Vi har fundet vores pladser, og har masser af gå-på-mod, nye idéer, visioner 
og ambitioner.

De helt store forandringer bliver det dog ikke, da flere af os har været her 
længe – og vi får masser af rosende ord fra vores skønne kursister. 

Køkkenet ønsker alle en rigtig god sommer!

Kim, køkkenchef

NYT FRA KØKKENET
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