
Så skete det vi har håbet og ventet på…........  Rude Strand Højskole er blevet godkendt som  
Seniorhøjskole fra august 2020 – og er dermed omfattet af højskoleloven. 
I dag er en stor dag for os alle, og vi glæder os til at være en del af de statsanerkendte højskoler.

Følgende er udsendt som pressemeddelelse i dag:

E K S T R A O R D I N Æ R T  N Y H E D S B R E V  F R A 
RUDE STRAND HØJSKOLE

Rude Strand Højskole . Kystvejen 114 . 8300 Odder . Tlf. 86 55 89 44 . info@rudestrandhojskole.dk . www.rudestrandhojskole.dk

En stor tak skal lyde til alle jer som har bidraget til at skolen er kommet så godt i gang igen. 
Denne dag er bestemt også jeres fortjeneste.

Anerkendelse og penge til Rude Strand Højskole
En plads i det gode selskab og en økonomisk salt-
vandsindsprøjtning til seniorhøjskolen ved Rude 
Strand. De to ting har længe stået øverst på ønske- 
sedlen hos bestyrelsesformanden for Rude Strand 
Højskole, tidl. sundhedsminister Arne Rolighed.

Torsdag fik han begge sine ønsker opfyldt. Kultur- 
ministeriet har meddelt, at Rude Strand Højskole  
bliver godkendt som seniorhøjskole, sådan at høj- 
skolen fra august 2020 vil være omfattet af højskole- 
loven. Der betyder, at skolen vil få statsstøtte på  
omkring 2,5 millioner kroner om året. 

– Det er en meget vigtig dag for Rude Strand Høj- 
skole, siger Arne Rolighed. Vi har fået en blåstemp- 
ling af vores højskole, og samtidig bliver vores øko- 
nomi styrket med ca. 25 %. Og det er tiltrængt. 

Højskolen har i sin tre-årige opbygningsfase tiltrukket 
mange markante foredragsholdere og udbudt kurser 
med temaer spændende fra vores forhold til Tysk-
land over yoga og korsang til det store spørgsmål: 
Hvad er meningen med livet? Tilskuddet fra staten vil 
blive brugt til at videreudvikle kurserne og ansætte 
mere personale. 

Et spark bagi
– Danmark har aldrig haft så meget brug for højsko- 
ler som nu, siger Arne Rolighed. Vores dannelse skri- 
ger på at få et los bagi. Tænk hvis vi kunne engagere 
flere ældre i at tage ansvar dér, hvor de bor – for de 
unge, for børnene, for måden vi taler sammen på.

På listen over fremtidsønsker står også en renovering 
af skolens værelser, et nyt tag og en tilbygning med 
flere værelser. 

- Vi håber, at den anerkendelse, vi har fået fra staten 
i dag, vil hjælpe os, når vi søger fonde om støtte til 
renovering, supplerer højskolens forstander, Carsten 
Holvad. Vi har jo landets bedste beliggenhed, men 
vores bygninger trænger til en opgradering.

I 2020 har Rude Strand Højskole 58 kurser på program- 
met. Temaerne er bl.a. 100-året for Genforeningen, 
75-året for Danmarks befrielse, Grundloven, det 
amerikanske præsidentvalg og ikke mindst, at der 
kommer en ny udgave af Højskolesangbogen. 
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