
Den 22. oktober fik jeg en lille serviet fra Birgit på kontoret, hvorpå der 
blot stod ”3001”. Det var kursist-tilmelding nr. 3001. Vi havde som vores 
store mål, at nå 3000 kursister i 2019, og det lykkedes!
Vi har i alt 16 pladser tilbage at kunne sælge i dette kalenderår. 
Så stor succes!

Den 15. november får vi brev fra Slots- og Kulturstyrelsen med forhåbent-
lig positiv tilsagn om, at vi optages under højskoleloven igen. Vi lever i 
forventningens glæde.

Vores store 2020 katalog med 57 forskellige kurser er på gaden, og er 
sendt ud til 3000 tidligere kursister og ca. 500, der ønsker vores program 
for første gang.
Det er en meget stor og meget spændende opgave at sammensætte 
et helt års kursustilbud. Hvilke kurser har vi succes med? Hvad sælger 
hurtigt og godt? Hvad vil vi gerne tilbyde i vores mangfoldighed? Er der 
noget til dem som nyder det intellektuelle omkring kunst, filosofi, littera-
tur, politik eller historie. Noget til dem der gerne vil danse, spille musik, 
synge, spille krolf, golf eller bridge og samtidig gerne nyde og opleve 
højskolelivet. Og endeligt noget til dem, der gerne vil opleve dejlige 
Østjylland og Aarhus på vandrefødder, på cykel eller i bus.
Vi vil også gerne dække højtiderne som Jul, Nytår, Påske, Sankt Hans og 
Mortensaften og årstiderne med ”blandede bolsjer”.  
De store rejser i 2020 går til Færøerne med Aage Augustinus og sanger- 
inde og forfatter Annika Hoydal - og til Island med Aage Augustinus og 
Islandseksperten Torben Rasmussen.
Vi håber, at I også oplever en stor mangfoldighed i udbuddet, og at I har 
mod på at prøve andre sider af jer selv, end dem I tror I allerede kender.

Hvordan bliver et årsprogram skabt? Helle og jeg laver den store over-
sigt og spørger nogle af vores trofaste støttere om de vil stå for nogle 
kurser. Journalister og tidl. direktører Jørgen Kolbæk og Peter Kramer 
Mikkelsen, tidligere forstandere Eva Marie Bach og Aage Augustinus og 
højskolelærer og talepædagog Helge Teglgård, er nogle af de dygtige 
engagerede mennesker vi ønsker overtager højskolen, så Helle og jeg 
kan lave nye kurser, forberede os eller holde lidt fri. Ved hvert kursus kan  
I se hvem der er kursusleder.

Vi vil gerne krydre de enkelte kurser med dygtige foredragsholdere 
udefra. Nogle bruger vi flere gange, nogle har vi fået anbefalet og alle 
kommer de med spændende input til stor glæde for kursisterne. Mange 
af disse skal jo kontaktes over et år før de skal holde foredrag. Det er en 
god opgave at finde disse spændende personer og få dem til at binde 
sig så lang tid i forvejen… og samtidig få det hele til at passe sammen i  
et dags- og kursusprogram. Der skal jo også være pausetid, samtaletid, 
gåtur-tid og ikke mindst tid til at nyde de dejlige måltider her på højskolen.
På mange kurser er der også udflugter at finde. Gode udflugtsmål er 
ligeledes en spændende opgave og vi er så heldige at have Samsø, 
Tunø, Alrø, Skanderborg, Horsens og Aarhus lige i vores baghave.  
Mange kursister kommer heldigvis igen, og vi forsøger at finde nye ind-
gangsvinkler til at opleve området på.

ÅBNE ARRANGEMENTER

NOV. - DEC.
TIRSDAG 5. NOVEMBER KL. 15     

“Hurra for Halfdan” 
v/ højskolelærer og pianist 

Helge Teglgård.

TORSDAG 5. DECEMBER 
KL. 9.30-16.15

“SELMA OG SIGRID”

Kl. 09.30 Formiddagskaffe
Kl. 10.00 “Selma Lagerlöf – en stor  
 fortæller med en vældig  
 fantasi”.
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 14.00 ”Sigrid Undset – en stor  
 fortæller og en stærk per- 
 sonlighed”.

Begge foredrag holdes af fortæller  
og forfatter Doris Ottesen.

Pris kr. 400,-
Tilmelding nødvendig 1 uge før 

på tlf. 8655 8944 eller e-mail 
info@rudestrandhojskole.dkFortsættes...

Entre 75 kr. pr. foredrag 

Betaling i døren
Kontant eller MobilePay  

Tilmelding ikke nødvendig

OPSLAGSTAVLEN

FREDAG 15. NOVEMBER 
KL. 9.30-21.00 

“EN DAG I OPERAENS VERDEN”

Kl. 09.30  Formiddagskaffe
Kl. 10.00  ”Mød operachefen” 
 v/ operachef for Den  
 fynske Opera Thomas Storm.
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 15.45  ”Opera i guldalderens  
 København” v/ operaeks- 
 pert Henrik Engelbrecht. 
Kl. 18.00  Aftensmad 
Kl. 19.30  ”Juan” – filmforevisning.  
 En moderne filmudgave  
 af Mozarts opera Don  
 Giovanni instrueret af  
 Kasper Holten.
Kl. 21.00  Aftenkaffe

Pris: 650 kr.  Tilmelding nødvendig
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...fortsat

I 2020 tager vi bl.a. på Egmonthøjskolen i Hou og hører om deres ene-
stående koncept med de handicappede og ikke mindst høre om Jørn 
Bies imponerende vægmaleri om Danmarks socialhistorie på 20 x 4 m.
Helge Teglgård har skabt en Herregårds-rundtur i Hadsherred, hvor vi 
bliver lukket indenfor. Vi har også en ny god mulighed i Aarhus, hvor vi 
kan få rundvisninger på Aarhus Universitet. Udover disse nye tiltag skal vi 
stadig på Moesgaard, DOKK1, Aarhus Ø, Aros, Den Gamle By, Rådhuset, 
Vestermølle, Samsø, Tunø m.fl.
Helge Teglgård er ansat som lærer på ½ tid. Han vil på langt de fleste 
kurser bidrage med musik, sang, kor og spændende foredrag.
De fleste kurser er lavet helt færdige, nogle næsten færdige og andre 
har vi kun lavet i overskrifter. Efterhånden som kurserne er helt færdige 
kommer de på vores hjemmeside, så der er fortsat meget spændende 
arbejde, før 2020 kursusprogrammerne er endeligt færdige. 
Men det var alligevel en speciel dag, den dag katalogerne ankom til Rude 
Strand, og de frivillige begyndte at pakke i kuverter, og vi kunne køre over 
3000 breve til posthuset… et kæmpe ”flueben” at få sat. 

Ønsker I at få tilsendt 15-20 kataloger, som I kan ligge, hvor I tænker der 
kunne være interesse for det, sender vi dem gerne til jer.
I 2019 oplevede vi, at rigtig mange kurser var udsolgte, og måske derfor 
oplever vi allerede nu, at rigtig mange tilmelder sig… det er jo dejligt.
Vi glæder os til at se jer alle igen her på højskolen. 
Tak for jeres opbakning. 

På personalets vegne 
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

KURSER
NOV. - DEC. 2019

Kursus 46  14.11 - 18.11
Operaens vidunderlige verden 
 LEDIGE PLADSER

Kursus 47  19.11 - 23.11
Apopleksiramte og deres pårørende 
 UDSOLGT

Kursus 49  02.12 - 07.12
Kend dine klassikere 
 LEDIGE PLADSER

Kursus 52A  22.12 - 27.12
Jul på Rude Strand  
 UDSOLGT

Kursus 52B  27.12 - 01.01
Nytår på Rude Strand
 UDSOLGT

Kursus 52C  22.12 - 01.01
Jul og nytår på Rude Strand
 UDSOLGT

JANUAR - FEBRUAR 2020

Kursus 2  07.01 - 10.01
2020 - kom godt i gang
 LEDIGE PLADSER

Kursus 3  14.01 - 17.01
Vinterdage på Rude Strand
 FÅ PLADSER

Kursus 4  20.01 - 25.01
Med håbet som drivkraft
 LEDIGE PLADSER

Kursus 5  27.01 - 01.02
Med nordlys i øjnene - Grønland 
 LEDIGE PLADSER

AARHUS

SKANDERBORG

ODDER
HORSENS

JUELSMINDE

EBELTOFT

SAMSØ

Her ligger 
Rude Strand Højskole

NYT FRA HUSET

Hent det store 2020 katalog  her
Download Rude Strand sang  her
Hør Rude Strand sangen  her

Tak til alle de frivillige som deltog i havedagen i oktober
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Rude Strand Højskole . Kystvejen 114 . 8300 Odder . Tlf. 86 55 89 44 . info@rudestrandhojskole.dk . www.rudestrandhojskole.dk

https://rudestrandhojskole.dk/wp-content/uploads/2019/10/Kursus-katalog-Rude-Strand-Højskole-2020_4.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A334778d7-0a49-4b09-969a-98c1a25e5807
https://www.youtube.com/watch?v=RqlDlfDJJ_g&feature=youtu.be

