Rude Strand Højskole åbner igen den 3. juli!
Kære alle kursister og venner af vores højskole
Det er med stor glæde og lettelse, vi nu kan meddele jer, at vores kære højskole på Rude
Strand nu gør klar til at åbne for kursister igen.
Alt for længe har der været alt for stille hos os. Men nu kan vi alle sammen igen løfte
hovederne og se lys for enden af mange ugers nedlukning.
Da højskoler kom med i genåbningens fase tre, fik højskolen egentlig lov til at åbne
allerede i begyndelsen af juni. Men vi er blevet enige med vores tre kollegaseniorhøjskoler, Marielyst, Nørre Nissum og Tisvilde om, at vi venter yderligere en måned.
På den måde mener vi at kunne sikre de bedst tænkelige, sundhedsforsvarlige forhold for
vores seniorer.
Når nu vores fællesskab for fremtiden skal nydes med lidt afstand, vil vi gøre alt, hvad der
skal til, for at leve op til de officielle retningslinjer, så man igen trygt og roligt kan glæde sig
til at komme på kursus på Rude Strand Højskole.
Økonomisk set har Corona-krisen i sagens natur været en mavepuster for os - som for al
anden foretagsomhed i dette land. Men vi klarer os. Også takket være et samfund, der
holder hånden under os, når det gælder, så vi heldigvis har kunnet beholde alle vores
dygtige medarbejdere. Det er vi meget taknemmelige for.
I månederne, siden vi lukkede ned sammen med resten af Danmark, har vores pedeller
frisket dobbeltværelserne op, vores frivillige har passet parken og Marie på kontoret har
håndteret alle jeres henvendelser om kurser, der enten måtte aflyses eller udskydes. Og
alt det andet.
Hold nu op, hvor har jeres opbakning været os en stor hjælp. Vi har modtaget utroligt
mange positive henvendelser og forslag til støtte, og vi har – selv med afstand - tydeligt
kunnet mærke, hvor meget, I har heppet på os. Tusind, tusind tak.
Og nu skal vi heldigvis ikke aflyse mere. Nu glæder vi os bare til at se jer, og vi har hørt, I
er SÅ klar til at komme afsted. Både jer, der for længst har sikret jer pladser på
sommerens kurser, I andre, der vil have de sidste pladser hist og pist – og alle jer, der
allerede nu kan gå ind på hjemmesiden og se det store kursuskatalog for efterår og vinter.
Vi har endnu få pladser i uge 28 (Sommerhøjskole), uge 31 (Golf) og uge 33 (Hvad binder
os sammen?). Herefter er der godt nok først ledige pladser efter uge 42, men man er altid
velkommen på venteliste.
Personligt er vi kommet godt igennem nedlukningen. Helle er frisk igen, og hvis man ser
bort fra bekymringerne og alle hvad-nu-hvis´erne, så har vi brugt forløbet til at fylde krop
og sind med positiv energi.

Så nu glæder vi os bare til igen at sige:
”Kom og vær med
i et muntert, hjertevarmt
og nysgerrigt fællesskab
med masser af vitaminer
til hjerte og hjerne”
Med venlig hilsen
på hele personalets vegne
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

