
Seniorakademiet Rude Strand 2019 sender en hilsen til vore oldebørn med
ønsket om, at de må få et godt og spændende liv i en bæredygtig verden,
som har løst klimaproblemerne. 

På seniorakademiet vil vi drøfte, hvordan det stigende antal aktive ældre i
Danmark kan bringe deres viden, erfaring og handlekraft i spil - og måske
finde en ny identitet som spydspidser i kampen for
                            *  klima                 *  fællesskab
                            *  demokrati          *  humanisme 
og dermed være med til at forme fremtiden for vore oldebørn. 

Disse spørgsmål tager vi fat på den 14. september på Rude Strand Højskole.

*****
På konferencen uddeles også Rude Strand Prisen, som gives til »en person,
forening, organisation eller virksomhed, som i tale, skrift eller handling har
kæmpet for dannelse, ordentlighed, respekt og tolerance og dermed stimu-
leret vores lyst til at tage aktivt medansvar for demokratiet i Danmark«.

Kære oldebørn!

En én-dags konference, der sætter nyt lys på klimaudfordringen
for aldersgruppen 60+ 

Tid: Lørdag den 14. september 2019 kl.  9 - 17.15
Sted: Rude Strand Højskole, Kystvejen 114, 8300 Odder

Seniorakademiet Rude Strand 2019Praktiske oplysninger

*     Konferencen inkluderer morgenkaffe ved indcheckning, pause-kaffe,
frokost og afslutningsdrinks med sandwich

*     Deltagelse og forplejning er gratis
*     Mulighed for indkvartering på Rude Strand Højskole fra fredag den 13.

september efter kl. 20. Pris: 300 kr. inkl. morgenmad og sengelinned

Med udsigt hen over Kattegat til Tunø og
Samsø ligger Rude Strand Højskole i et af
Danmarks skønneste områder.

Skolen drives af den selvejende institution
Rude Strand Højskole i bygninger lejet af
landsorganisationen Danske Seniorer.

Flere end 2.000 seniorer deltager hvert år
i kurser om bl.a. samfundsforhold, livsfilo-
sofi, historie, litteratur, kultur, motion, sang,
dans og meget mere.

Højskolen er et frit og åbent mødested,
hvor livsglæde, berigende samvær og evnen
til at undre sig er det centrale.

Tilmelding

*     Der er begrænset antal pladser.
      Tilmelding sker derfor efter først-til-mølle princippet
*     Frist: senest 16. august 2019
*     Tilmelding skal ske pr. e-mail med oplysning om navn, adresse,

e-mailadresse, telefonnummer, evt. tilknytning til organisation, kom-
mune m.v. - og om der ønskes overnatning

*     E-mailen sendes til: seniorakademiet@rudestrandhojskole.dk

For yderligere information kontakt tlf. 3073 8343    man-fre kl. 10-13



Inspiration og engagement
Seniorakademiet byder på en stribe inspirerende oplæg om klimaudfor-
dringerne - efterfulgt af workshops, hvor deltagerne aktivt kan engagere
sig i debatten.

Deltagere
Til konferencen er inviteret repræsentanter for bl.a. Folketinget, kommuner, 
seniororganisationer, højskoler - og andre aktive samfundsdebattører.

Arrangør
Seniorakademiet Rude Strand arrangerer konferencen i samarbejde med
Rude Strand Højskole. 
    Bag Seniorakademiet står fhv. direktør i Skandinavisk Film Kompagni,
Jørgen Koldbæk, fhv. sundhedsminister Arne Rolighed, fhv. højskoleforstan-
dere Eva Marie Bach og Aage Augustinus, og højskoleforstanderne Helle
Holvad og Carsten Holvad.

Samarbejdspartnere
Seniorakademiet Rude Strand 2019 er blevet til i et samarbejde med VELUX
FONDEN.

Program
09.00-09.50   Ankomst, morgenkaffe/te og boller

10.00               Velkomst og fælles morgensang v. Helle Bak Holvad og
Carsten Holvad

10.10                Introduktion af dagens tema og program v. Jørgen Koldbæk

10.15-12.25      Oplæg
10.15                *   Peter Tanev, chef for TV2 Vejret
10.45               *   Connie Hedegaard, fhv. EU-kommissær, tidligere miljø-,

klima- og energiminister

11.15-11.30       Pause

11.30               *   Ole Jensen, dr. theol., forfatter, tidl. professor og medlem
af Etisk Råd

12.00              *   Katherine Richardson, professor, Sustainability Science
Center, Kbhs. Universitet

12.30-13.25      Frokost

13.30-13.55      * Thomas Roland, cand. scient i antropologi, CSR-chef i Coop

13.55               Oplæg til workshops v. Jørgen Koldbæk

14.00-14.45      Workshops
                       A. En bæredygtig fremtid
                           Inspirator: Steen Møller, Friland/Grobund
                       B. Seniorer som aktivister
                           Inspirator: Annegrethe Jørgensen,
                           Bedsteforældrenes Klimaaktion
                       C.  Højskolen og klimaet
                           Inspirator: Aage Augustinus, tidl. højskoleforstander

14.45-15.10:      Kaffepause

15.15               Tilbagemelding fra workshops og debat

16.10                Opsummering og afrunding v. Arne Rolighed

16.20               Rude Strand Prisen 2019 uddeles

16.35               Tak for i dag v. Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

16.45-17.15      Afskedsdrinks og sandwich

Bæredygtig dannelse
»Alt for længe har vi naivt håbet, 
at politikere, markedet eller den
teknologiske udvikling kan løse klimakrisen for os. 
Men klimaforandringer er resultatet af vores alle-
sammens almindelige hverdagshandlinger. 
Løsningen er bæredygtig dannelse. Et nyt moralsk kompas, som får
os til at handle anderledes«.

Mads Strarup, vicerektor Københavns åbne Gymnasium 
i kronik i dagbladet Information

*****
»Mange siger, at jeg skal gå i skole i stedet. Men hvorfor skal jeg gå
i skole for at studere til en fremtid, som måske snart ikke findes?
Og hvad er pointen med at lære sig fakta, når de vigtigste fakta ikke
har nogen betydning for vores samfund?«

Greta Thunberg, 16 år, svensk klimaaktivist
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