
Glædelig jul!
Vi ser tilbage på et 2019 med masser af glæde. Vi har på Rude Strand 
fået skabt et dejligt sted, hvor rigtig mange glade kursister gerne  
kommer, og hvor vi sammen har fået opbygget et stærkt medarbejder- 
hold, hvor mange ting lykkes.

Tilkendegivelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen om optagelse i det fine 
selskab af godkendte højskoler, som vi fik midt i november, var meget 
kærkommen, og vi glæder os til samarbejdet med de andre seniorhøj- 
skoler og til statstilskuddet fra august 2020.

Vi har i 2019 haft 3.004 kursister fordelt på hele året. Det er rigtig mange 
og mange flere, end der nogensinde har været på Rude Strand. Det gør 
også, at vi har fået en stabil økonomi. Rude Strand Højskole er for alvor 
kommet på landkortet igen. Tillykke til os alle.

Kontoret har haft rigtig travlt de sidste 2 måneder med at tage imod 
bookinger til 2020. Der er allerede solgt over 1.500 pladser og flere kur-
ser er allerede udsolgt. Det er rigtig flot, og vi er meget taknemmelige 
for den store opbakning.

Ledige pladser i januar og starten af februar 2020
Når vi nu skriver, at det går rigtig godt med tilmeldingerne til næste år, 
er det også rigtigt. MEN vi skal have flere til at komme i januar og februar. 
STORT JULEØNSKE:  Når nu så mange af jer, holder så meget af Rude 
Strand Højskole, vil det være en stor hjælp, hvis I ”bare” hver især finder 
ÉN kursist, der vil på kursus i januar eller februar

Her er mulighederne:
7. – 10. januar. Et kort og billigt kursus. Bl.a. for jer, der gerne vil prøve 
at se hvad højskole er for noget. Vi skal høre spændende foredrag af tid-
ligere regionsformand Bent Hansen, musikalske foredrag af Søren Jen-
sen og Helge Teglgaard og på udflugt til Egtmont højskolen i Hou, hvor 
vi hører om deres smukke koncept for voksne med særlige behov. På 
højskolen er hele socialhistorien skildret i et fantastisk vægmaleri på 20x4 
m - malet af Jørgen Bie.
20. – 25. januar. ”Med håbet som drivkraft”. GRATIS BUS TRANSPORT 
fra København, Køge, Slagelse, Odense, Fredericia og Skanderborg. 
Et spændende kursus med store personligheder som foredragsholdere: 
Bl.a. Villy Søvndal, politiker og tidl. udenrigsminister, Kresten Lundsgaard 
Leth, filosof på Aalborg Uni., Thomas Ravn-Pedersen, direktør for Verdens 
Bedste Nyheder, Mikkel Anthonisen, læge der sejler med scleroseramte. 
Desuden Ejvind Nielsen, Helge Teglgaard, Søren Jensen og ikke mindst 
koncert med Louise Svane og Niels Erichsen.
27. jan. – 1. feb.  OM GRØNLAND. Vi skal diskutere Grønlands placering  
i verdenspolitikken. ”Er det absurd”, at nogen overvejer at købe Grønland?  
Kurset arrangeres i samarbejde med Det Grønlandske Hus i Aarhus,  
direktør Jørn Holbech. Mød også Minik Rosing, professor i geologi,  

FREDAG DEN 24. JANUAR KL. 10.00
“Med håbet som drivkraft” v/ Villy 
Søvndal, tidl. udenrigsminister og fhv. 
formand for SF.

ONSDAG DEN 29. JANUAR KL. 10.00
“Natur og kultur som grundlag for Grøn-
lands udvikling” v/ Minik Rosing, verdens-
berømt grønlandsk geolog og professor  
i geologi ved Københavns Universitet.

ONSDAG DEN 5. FEBRUAR KL. 14.30
“Kort over paradis” v/ forfatter Knud Romer.

TIRSDAG DEN 10. MARTS KL. 10.00
"Meningen med politisk engagement"
v/ formand for Kristendemokraterne 
Isabella Arndt.

Fortsættes...

Entre 75 kr. pr. foredrag 

Betaling i døren
Kontant eller MobilePay  

Tilmelding ikke nødvendig

OPSLAGSTAVLEN
N Y T  F R A 

RUDE STRAND HØJSKOLE
ÅBNE ARRANGEMENTER

JANUAR – MARTS

ONSDAG DEN 19. FEBRUAR 
KL. 9.30-16.30 
HØJSKOLEDAG

l “På den anden side”, foredrag  
 v/ Siegfried Matlok, fhv. chefredaktør  
 for Der Nordschleswiger og leder af  
 mindretallets sekretariat i Folketinget.
l “100 årsfamiliehistorie” v/ Anna  
 Elisabeth Jessen, forfatter og jour- 
 nalist.
l Formiddagskaffe, frokost og efter 
 middagskaffe.

Pris: 400 kr.  Tilmelding nødvendig

FREDAG DEN 13. MARTS 
KL. 9.30-16.00 
HØJSKOLEDAG

l “At tænke uden gelænder” v/ Hans- 
 Jørgen Schanz, idéhistoriker og tidl.  
 professor 
l “Den store udfordring” v / Andreas  
 Kamm, tidl. generalsekretær i Dansk  
 Flygtningehjælp. 
l Formiddagskaffe, frokost og efter- 
 middagskaffe.

Pris: 400 kr.  Tilmelding nødvendig
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...fortsat

Aviaja Lumholt, fortæller og performer, Karsten Hønge, MF, Nauja Bianco,  
ejer af Isuma Consulting, Aaja Chemnitz Larsen, MF, Lone Van Deurs, 
arkitekt og forfatter, Thorsten Borring Olesen, professor på Aarhus Univer-
sitet og ikke mindst Ole Jensen, filosof og tidl. medlem af Etisk Råd.

10. – 15. februar. Kunst og filosofi: Hvad driver kunstnere og har vi brug 
for kunst? Kursus med foredrag af bl.a. Lars Morell, Anette Olesen, Antje 
Gimmler, Lisbeth Eugeine Christensen og Martin Pasgaard-Westermann.
Vi skal på Museum Ovartaci, hvor Lars Morell også viser rundt. 

NY højskolelærer fra foråret 2020
Vi søger en højskolelærer, som kan være med til at videreudvikle vores 
fælles skønne sted. Så kender I nogen, der kunne være interesseret  
i at søge denne stilling, kan I se jobopslaget på vores hjemmeside  
www.rudestrandhojskole.dk

Vi gør i øjeblikket hovedrent, lægger nye fliser i et par af badeværelserne, 
renser vores ventilation m.m. Højskolen er pyntet flot op til jul. Havet er 
vildt med hvide skumtoppe. Her er smukt, og vi glæder os til at vores 
mange julekursister ankommer på søndag. 

Glædelig jul. Mange tak for opbakningen og samarbejdet i 2019.

Godt Nytår. Vi glæder os til at se jer alle igen i 2020.

På personalets vegne 
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

KURSER
Vores jule- og nytårskurser er  
alle UDSOLGT - så skal du have 
en plads til julen 2020, anbe-
fales det at booke allerede nu.

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
 UDSOLGT

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

Kursus 6  03.02 - 08.02
Ind i litteraturen 
 FÅ LEDIGE PLADSER

Kursus 7A  10.02 - 15.02
Kunst og filosofi
 LEDIGE PLADSER

Kursus 7B  10.02 - 15.02
Øje for velvære 
 LEDIGE PLADSER

Kursus 8  17.02 - 22.02
Genforeningen 2020 
 LEDIGE PLADSER

AARHUS

SKANDERBORG

ODDER
HORSENS

JUELSMINDE

EBELTOFT

SAMSØ

Her ligger 
Rude Strand Højskole

NYT FRA KØKKENET

Hent det store 2020 katalog  her

Vinnie Dam Overgård er tiltrådt i køkkenet istedet for 
Marianne Møldrup. Vi byder Vinnie velkommen, og hun har 
allerede fundet sig godt til rette i køkkenet. Rigtig glædelig jul! 

Finn  Vinnie   Mette      Kim

d
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