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Kære kursister
Denne morgens mulighed. Johannes Møllehaves dejlige
morgenhymne er én af vores absolutte favoritter her på
højskolen. Og når vi to går på stranden i de tidlige morgentimer, føler vi nærmest, den er skrevet til dette sted.
Morgen på Rude Strand er for os et dagligt løfte om, at
verden er fantastisk, og at livet vil leves. Morgen på Rude
Strand er taknemmelighed over at måtte være og arbejde
på dette smukke sted. Morgen på Rude Strand minder
os om, at vi hver dag har mulighed for at gå glade og
nysgerrige til livet.
Når vi så drejer os en halv omgang i sandet, vender horisonten ryggen og ser op. Så nærmest omfavnes vi af
en højskole, der hviler tungt og fredsommeligt på Rude
Havbakke. Den udstråler for os ro og historie. Masser af
historie dens forholdsvis unge alder til trods. Vores højskole har netop i år fejret 50 års fødselsdag. Nuvel, den
har et par skrammer hist og pist, men hvad gør det? Når
bare formen er fin, og sjælen og visionen er intakt.
I næsten uafbrudt 50 år er der på dette sted sunget morgensang og aftensang. På dette sted er mennesker gået
modigt og nysgerrigt til hinanden. De har åbnet deres
hjerter og taget imod invitationen til at lytte og lære nyt.
Føjet til forstanden - om man vil.
Vi har været forstandere her igennem de seneste snart
seks år. Det er således lagt i vores hænder at bidrage til
at skabe højskoleliv her, og det har været spændende,
sjovt og hårdt. Lige som det skal være. Men i dag tør vi
også godt sige, at vi nu er nogenlunde dér, hvor vi gerne
ville hen.
”Vores kald i livet ligger dér, hvor vores kræfter og evner
krydser de behov, mennesker og verden har”, sagde
gamle Aristoteles. Vores arbejde – eller måske kald i livet
– må være: At invitere mennesker – unge som gamle –
ind i kloge og kærlige fællesskaber. For her at give dem
mulighed for at vokse i kraft af hinanden og skabe afsæt
og ballast til at gå ud i verden. Det bestræbte vi os på i
mange år som forstanderpar for de unge på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Og det er den samme opga-
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ve, vi har sat os for her på højskolen. Blandt jer seniorer.
Selvom netop vores kursister har mange år på bagen,
så mener vi fortsat, Danmark og verden har brug for jer.
Vi ser seniorer som en omvandrende vidensbank. Med
overskud til stadig at deltage i samfundet og påvirke det.
Vi håber, at I alle har fået noget med hjem, når I forlader
et kursus hos os. Gerne noget, I måske ikke anede, I
skulle bruge. Eller bare lidt mere energi og glæde. En tanke, en sætning, en sang eller måske et andet menneskes
venskab. Kort sagt så ønsker vi hver eneste uge, at I har
mere i kufferten, når I rejser, end da I kom. Og den må
gerne være svær at lyne!
Vi glæder os til at tage godt imod jer. God fornøjelse med
årskataloget.
Kærlig hilsen
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad, forstandere

TYPISK DAGSPROGRAM
Kl. 07.20
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 12.00
Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 18.00
Kl. 19.30

Mulighed for morgenmotion
Morgenmad
Morgensamling
Foredrag / undervisning
Frokost
Mulighed for bevægelse eller pause
Kaffe, te og kage
Foredrag / undervisning
To-retters aftensmad
Aftenarrangement
Aftenkaffe, te og lidt sødt

OM HØJSKOLEN
• Skolen har plads til 69 kursister fordelt på i alt 50 dobbelt- og enkeltværelser med gode senge og indstillelige
hovedgærder og fodender.
• Alle dobbeltværelser har eget bad og toilet.
• Til alle enkeltværelser er der enten eget badeværelse (mod
tillæg) eller delt badeværelse med naboen (standardpris).
• Sengelinned og et sæt håndklæder er på værelserne.
• Teleslynge i foredragssal, spisestue og opholdsstue.
• Højskolen er røgfri. Det er tilladt at ryge udenfor.

EGET KØKKEN
Højskolen har eget produktionskøkken, hvor maden bliver
tilberedt med både kærlighed og smil. Her er indstillingen,
at måltidet skal være et opløftende frirum, hvor både smag,
duft og “noget til øjet” giver en helhedsstemning med overraskelser, som alle ser frem til. Her anvendes i vid udstrækning økologiske basisprodukter, og det meste er hjemmelavet fra bunden. Her tages hensyn til diæter eller andre
kostbehov. Giv gerne besked et par dage før ankomst.

INDENDØRS
• Stor spisestue, stor opholdsstue og foredragssal med
alle AV-midler.
• Bevægelsessal og bordtennisbord.
• Diverse spil og bøger.
• Tv-stue med bibliotek.
sen
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UDENDØRS
• Terrasse med flot udsigt over havet til Helgenæs, Tunø
og Samsø. Kom tæt på med havkikkerten.
• Krolfbaner i parkanlægget ned mod stranden.
• Petanquebane ved terrassen.
• Bred sti med gelænder til stranden.
• Vandrestave og cykler til fri afbenyttelse.

ALT UNDER ÉT TAG
Rude Strand Højskole er naturligvis ældre- og handicapvenlig, men man skal være fuldt selvhjulpen.

HUSK
Badetøj, badehåndklæde og tøj til motion.

PRISER OG INDKVARTERING
Standardprisen er anført ved hvert enkelt kursus. Standardpris dækker indkvartering på enkeltværelse med havudsigt og med delt badeværelse med naboværelset.
Rabat: 400 kr. ved delt dobbeltværelse med havkig.
Rabat: 400 kr. ved enkeltværelse uden havudsigt.
Tillæg: 800 kr. ved enkeltværelse med havudsigt og eget
badeværelse.
Rabat: 300 kr. pr. kursus efter det første ved deltagelse i
flere i samme kalenderår.
Rabat: 20% hvis du ikke bor på skolen. Denne mulighed
gælder også ved kurser med venteliste.

BETALING OG EVT. AFBUD
Efter tilmelding vil du senest fire måneder før kursusstart
modtage et detaljeret program samt opkrævning på
2.000 kr. af kursusprisen.
Det resterende beløb betales 6 uger før kursusstart.
Ved afbud:
Senest 3 uger før kursusstart:
Kursusbetalingen refunderes minus 500 kr. pr. person.
Under 3 uger før kursusstart:
Intet refunderes. Der kan med fordel tegnes afbestillingsforsikring hos f.eks. Europæiske Rejseforsikring.
OBS: Vedrørende afbud, så gælder der andre regler ved
kurser med rejse til udlandet. Ring og hør nærmere.

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

TILMELDING
Via hjemmesiden www.rudestrandhojskole.dk eller e-mail til kursus@rudestrandhojskole.dk
Du er også velkommen til at ringe til kontoret på tlf. 86 55 89 44.
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KURSUSOVERSIGT 2023
Kursus nr.

*

*

*

*

*
*
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Titel

Dato

Dage

Pris

1		

2023 - KOM GODT I GANG

2		

Side

03.01-07.01

5

4.250

6

VI SYNGER 200 SANGE - vinter

09.01-14.01

6

4.750

6

3		

LIVSREJSER OG HØJSKOLE

16.01-21.01

6

4.750

6

4		

MED NORDLYS I ØJNENE - GRØNLAND

23.01-28.01

6

4.850

6

5A

IND I KUNSTEN

30.01-04.02

6

4.850

7

5B

MALEKURSUS OG HØJSKOLE - vinter

30.01-04.02

6

4.950

7

6		

IND I LITTERATUREN

06.02-11.02

6

5.250

7

7A

VITAMINER I VINTERLYSET

13.02-18.02

6

4.750

7

7B

ØJE FOR VELVÆRE

13.02-18.02

6

4.950

7

8		

VORES SMUKKE VERDEN

20.02-25.02

6

4.750

8

9A

BIG BAND OG HØJSKOLE

27.02-04.03

6

4.750

8

9B

KORSANG OG HØJSKOLE - vinter

27.02-04.03

6

4.750

8

10 A

DE STORE RUSSERE - litteratur og musik

06.03-11.03

6

4.850

9

10 B

VELVÆRE VED VANDET

06.03-11.03

6

4.950

9

11		

HVAD ER MENINGEN?

13.03-18.03

6

5.350

9

12		

HØJSKOLE I FORÅRSHUMØR

20.03-25.03

6

4.750

9

13		

FORUNDRING FRYDER

27.03-01.04

6

4.750

10

15 A

AARHUS DE 5 STORE - forår

11.04-16.04

6

5.350

10

15 B

FOLKEDANS OG HØJSKOLE

11.04-16.04

6

4.650

10

16		

JEG VÆLGER MIG APRIL

18.04-22.04

5

4.250

10

17		

BEVÆGELSE OG HØJSKOLE

24.04-29.04

6

4.850

11

18		

DEN KOLDE KRIG ER VARM IGEN

01.05-06.05

6

5.250

11

19 A

SENIORDANS OG HØJSKOLE - forår

08.05-13.05

6

4.850

11

19 B

VANDRINGER OG FORTÆLLINGER - forår 1

08.05-13.05

6

4.850

11

20 A

LIVSLYST OG SANGGLÆDE

15.05-20.05

6

4.650

12

20 B

LIVSLYST OG VELVÆRE

15.05-20.05

6

4.650

12

20 C

LIVSLYST OG NATUR

15.05-20.05

6

4.650

12

21 A

REJSE TIL FÆRØERNE

22.05-03.06

13

20.950

12

21 B

VANDRINGER OG FORTÆLLINGER - forår 2

22.05-27.05

6

4.850

12

22		

KROLF OG HØJSKOLE - forår

29.05-03.06

6

4.750

13

23		

DEJLIGE ØSTJYLLAND

05.06-10.06

6

5.100

13

24		

TANKEVÆKKENDE SOMMER

12.06-17.06

6

5.450

13

Bemærk at nogle kurser hurtigt bliver udsolgte, men der er mulighed for at komme på venteliste.
På hjemmesiden www.rudestrandhojskole.dk kan du se, hvilke kurser der er venteliste til.

Kursus nr.

*
*
*
*

*
*
*

*
*
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*
*
*

Titel

Dato

Dage

Pris

Side

25		

MIDSOMMER

19.06-24.06

6

5.550

13

26		

SOMMER, SOL OG SANG

26.06-01.07

6

5.550

13

27		

SOMMERHØJSKOLE 1

03.07-08.07

6

5.550

14

28		

SOMMERHØJSKOLE 2

10.07-15.07

6

5.550

14

29 A

GOLF OG HØJSKOLE

17.07-22.07

6

5.750

14

29 B

HA’ DET GODT

17.07-22.07

6

5.550

14

30		

BRIDGE OG HØJSKOLE 1

24.07-29.07

6

5.950

14

31		

BRIDGE OG HØJSKOLE 2

31.07-05.08

6

5.950

14

32		

SE DIG UD EN SOMMERDAG

07.08-12.08

6

5.450

15

33		

HVAD BINDER OS SAMMEN?

14.08-18.08

5

4.750

15

34		

TANKEVÆKKENDE SENSOMMER

21.08-26.08

6

4.950

15

35 A

REJSE TIL ISLAND

28.08-09.09

13

23.950

15

35 B

VANDRINGER OG FORTÆLLINGER - sensommer 1 28.08-02.09

6

4.950

15

36 A

SENIORDANS OG HØJSKOLE - sensommer

04.09-09.09

6

4.950

16

36 B

VANDRINGER OG FORTÆLLINGER - sensommer 2 04.09-09.09

6

4.950

16

37 A

AARHUS DE 5 STORE - efterår

11.09-16.09

6

5.450

16

37 B

MALEKURSUS OG HØJSKOLE - efterår

11.09-16.09

6

5.650

16

38		

AT UNDRES OG BETAGES

18.09-22.09

5

4.200

16

39		

VI SYNGER 200 SANGE - efterår

25.09-30.09

6

5.050

17

40		

KROLF OG HØJSKOLE - efterår

02.10-07.10

6

4.750

17

41		

HERLIGE HØJSKOLEDAGE

09.10-13.10

5

4.200

17

42 A

MIN BEDSTE EFTERÅRSFERIE 1

15.10-18.10

4

3.750/1.550

17

42 B

MIN BEDSTE EFTERÅRSFERIE 2

18.10-21.10

4

3.750/1.550

17

43		

STROKE OG HØJSKOLE

23.10-28.10

6

4.850

18

44 A

SYMFONIORKESTER OG HØJSKOLE

30.10-04.11

6

4.950

18

44 B

KORSANG OG HØJSKOLE - efterår

30.10-04.11

6

4.950

18

45		

GIV OS LYSET TILBAGE

06.11-11.11

6

4.950

18

46		

TYSKLAND - EUROPAS BANKENDE HJERTE

13.11-18.11

6

5.050

19

47		

NORDATLANTISKE STEMMER

20.11-25.11

6

5.050

19

48		

EN VERDEN AF KLASSISK MUSIK

27.11-02.12

6

5.250

19

51		

JUL PÅ RUDE STRAND

21.12-27.12

7

6.950

19

52		

NYTÅR PÅ RUDE STRAND

27.12-02.01

7

6.950

19

Stjerner markerer de almene klassiske højskolekurser med en blanding af foredrag,
motion, fællessang og udflugter - altså kurser uden særligt tema.
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JANUAR l 2023
03.01-07.01
5 dage
1		

Pris 4.250,-

2023 - KOM GODT I GANG

16.01-21.01
6 dage
3		

Pris 4.750,-

LIVSREJSER OG HØJSKOLE

Mens det rusker over Kattegat, tænder vi lysene inden
døre og luner os ved varme samtaler og højskolesang.
I fællesskab byder vi det nye år velkommen og lader os
inspirere og motivere af engagerede foredragsholdere og
musikere. Tag den varme frakke med til Rude Strand, så
inviterer vi på gåtur i vinterlyset før eftermiddagskaffen.
Velkommen til nytårsdage på højskole, hvor du blandt andre kan møde hospitalsklovnen Nina Gladkova samt Nina
Schriver, der arbejder med at selvstændiggøre kvinder i
Nepal.
Og så skal vi i Musikhuset Aarhus og opleve J.F. Lawtons
ikoniske Askepothistorie, Pretty Woman – The Musical –
med musik af Bryan Adams.
Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad
Holder du af at høre en god fortælling, og interesserer det
dig, hvilken vej vi mennesker tager i livet? Og hvordan vi
håndterer selv alvorlige bump på vejen og måske ligefrem
vokser i vendepunkterne? Så træd ind i højskolelivet og
lad dig underholde og inspirere af spændende menneskers gebærden i livet. Og kom i selskab med forfatterne
bag biografierne, der som litterær genre inviterer os helt
tæt på hovedpersonen.
Mød bl.a. De konservatives leder, Søren Pape Poulsen,
forfatter Kirsten Jacobsen, biskop Henrik Stubkjær, præst
og tidl. kulturminister Mette Bock og forfatterparret Anne
Knudsen og Steen Valgreen-Voigt, der har skrevet biografier om Jens Rosendal og juraprofessor Eva Schmidt. Ugen
tilbyder en udflugt til imponerende Moesgaard Museum
Kursusledere: Louise Brandstrup og Helge Teglgård
23.01-28.01
6 dage
4		
09.01-14.01
6 dage
2		

Pris 4.750,-

Pris 4.850,-

MED NORDLYS I ØJNENE - Grønland

Velkommen til tour de højskolesang, hvor vi skal ud i
alle hjørner af vores kære blå sangbog. På denne rejse
møder vi en perlerække af behjertede, kloge og vidende
højskole- og musikmennesker, som har hver deres helt
egne udlægninger af fællessangen. Og så skal vi besøge
Egmonthøjskolen for at høre om deres vej ind i sangene.
I løbet af ugen bliver der god plads til dine egne favoritter.
Kort og godt: Vi synger med hver med sit næb, af fuld
hals og i vilden sky!
Mød bl.a. komponist Erling Lindgren, sangskriver Janne
Mark, sognepræst Louise Højlund, musikerne Søren Friboe og Sara Grabow samt jazzpianist Willy Egmose.

Grønland – en verden til forskel. Vi dykker ned i historien
og historier om Grønland og grønlændere for at få større
indsigt i dette fantastiske land og folk. Hør om nogle af
de første polarekspeditioner og nyere ekspeditioner i den
smukke, ekstreme natur. Mød yngre grønlændere fulde
af drivkraft og håb, men også dilemmaer og udfordringer
ved at være vokset op mellem dansk og grønlandsk kultur
og traditioner. Udvinding af Grønlands ressourcer vil også
belyses og debatteres. Vi forsøger at få en mere indgående og nuanceret forståelse for den faktuelle virkelighed,
der er i Grønland og blandt grønlændere i Danmark. Kom
på højskole og mød ligesindede med varme og kærlighed
til Grønland og det grønlandske folk.

Kursusledere: Helge Teglgård og Louise Brandstrup

Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

VI SYNGER 200 SANGE - vinter

6

JANUAR - FEBRUAR l 2023

5A

30.01-04.02

6 dage

Pris 4.850,-

06.02-11.02
6 dage
6		

Pris 5.250,-

IND I KUNSTEN

IND I LITTERATUREN

Tag med på en rejse ind i kunstens verden, hvor vi
fra flere vinkler belyser dens mange forskellige visuelle og kunstneriske udtryk.
Og så spørger vi os selv og hinanden: Skal kunst
være smuk, inspirerende, politisk, nødvendig, he
lende, provokerende eller noget helt andet? Igennem
en række foredrag, oplæg og besøg i byrum og
offentlige institutioner lader vi de mange spørgsmål
og holdninger blive luftet, bearbejdet og måske besvaret.
På en heldagstur til Silkeborg får vi rundvisninger på
Museum Jorn og oplever kunsten på Silkeborg Bad.
Hjemme på højskolen skal vi opleve bl.a. idehistoriker Lars Morell, entertainer Frank Megabody,
litteraturhistoriker Anna Valbjørn Odgaard og Niels
Erichsens Trio.

Hvad er det, litteraturen kan? Et godt bud er måske, at
litteraturen åbner vores øjne for verden ved at vise den
på en anden måde, end vi er vant til. Den verden, vi genkender i en bog, er måske forskudt og fremmed for vores
egen.
Kom og hør forfattere fortælle om deres forfatterskaber og
lad dig inspirere af foredragsholdernes egne ”læsefrugter”.
Mød bl.a. Litteraturhistorikerne Anne Valbjørn Odgaard og
Erik Skyum Nielsen. Forfatterne Anna Elisabeth Jessen,
Birgithe Kosovic, Steen Jørgensen m.fl. – og kom med i
Aarhus Teater, hvor vi skal opleve »Dracula«.

Kursusledere: Carsten Holvad og Peter Flejsborg

Kursusledere: Eva Marie Bach og Aage Augustinus

7A

13.02-18.02

6 dage

Pris 4.750,-

VITAMINER I VINTERLYSET
Mens det endnu er mørkt og koldt derude, varmer
vi os inden døre med spændende og humoristiske
foredrag, hvor vi runder både tro, hukommelse og
mad. Vitaminer i vinterlyset er kurset, der giver os
ekstra krøller og perspektiver med hjem – og måske
nye venskaber i bagagen? Mød bl.a. hukommelsesforsker Katrine Rasmussen, kosthumorist Lise Faurschou Hastrup og de to tidligere højskoleforstandere Lillian Hjorth-West og Ole Toftdal.
På vores udflugt skal vi besøge Aarhus Universitet
og bydelen Aarhus Ø med skyskraberen Lighthouse.
Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

5B

30.01-04.02

6 dage

Pris 4.950,-

MALEKURSUS OG HØJSKOLE
- vinter

7B

13.02-18.02

6 dage

Pris 4.950,-

ØJE FOR VELVÆRE

Her er kurset for dig, der holder af at fordybe dig i
maleprocessen og af at udforske maleriets muligheder – hvad enten du er nybegynder eller øvet. Vi
arbejder i en atmosfære af åbenhed med plads til
samtale. Du må gerne medbringe et foto af dit personlige yndlingssted i naturen.
Kurset ligger parallelt med et kunstkursus, som vi
undervejs vil dele vores glæde ved kunsten med.
Mød bl.a. idehistoriker Lars Morell og entertainer
Frank Megabody – og kom med på udflugt til Silkeborg med Museum Jorn og Silkeborg Bad.

Højskole i velværets tegn. Vi skal dyrke blid yoga,
hensynsfuld pilates, mindfullnes og afspænding. Vi
skal vandre i naturen og spise lækker mad. Under
vejs får du redskaber til bedre søvn, styrkelse af
immunsystemet og øget bevægelighed. Et kursus
for dig, der ønsker velvære i krop og sind. Og ikke er
bange for at blive lidt klogere på nogen eller noget
imens. Mød bl.a. hukommelsesforsker Katrine Rasmussen, kosthumorist Lise Faurschou og kom på
tur til Aarhus Universitet og bydelen Aarhus Ø med
skyskraberen Lighthouse.

Underviser: Finn Have
Kursusleder: Helle Bak Holvad

Underviser: Aase Grønbæk
Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad
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FEBRUAR - MARTS l 2023
20.02-25.02
6 dage
8		

Pris 4.750,-

9A

27.02-04.03

6 dage

Pris 4.750,-

VORES SMUKKE VERDEN

BIG BAND OG HØJSKOLE

Velkommen på et kursus, der vil berøre og begejstre dig.
Sammen skal vi møde alt det smukke, der virker i ude i
verden.
Vi vil lægge arm med pressens negative verdenssyn – og
lære at satse på de konstruktive historier i den nyhedsstrøm, vi er en del af. Vi skal synge de smukkeste sange,
overvære en dejlig klassisk klaverkoncert, tilbydes glad
motion og forkæles af højskolens kokke.
Kom og mød energiske og passionerede journalister,
musikere og andre gode mennesker, der alle vil berige
og måske ligefrem berolige dig med, at verden vist ikke
er helt af lave alligevel… og at alting ikke bare var bedre i
gamle dage.
Ugen inviterer på besøg i topmoderne bladhus i Aarhus.
Mød bl.a. journalisterne Nis Boesdal, Orla Borg og Ulla
Strudsholm, læge og sejler Mikkel Anthonisen, koncertpianist David Strong samt musikhistoriker Søren Jensen.
.
Kursusledere: Louise Brandstrup og Carsten Holvad

Vi skal spille en masse for Big Band. De store klassikere inden for jazz, swing og funk. Og når vi har
øvet os hele ugen, er der koncert for et lille inviteret
publikum.
Kurset ligger parallelt med et korkursus, og det er
derfor oplagt at bruge hinanden til et par af numrene. Ud over musikken skal vi høste af højskolens
øvrige traditioner for fællessang, morgensamlinger
og livsoplysende foredrag, så vi sikrer os lidt godt til
eftertanke, når musikken har lagt sig. Mød bl.a. Niels
Erichsens Trio med sangerinden Karoline Budtz.
Dirigent: Charlotte Katharina Andersen
Kursusleder: Helle Bak Holvad

9B

27.02-04.03

6 dage

Pris 4.750,-

KORSANG OG HØJSKOLE - vinter
Kom og syng i kor. Vidste du, at folk, der synger
sammen, udvikler en særlig samhørighed? Fælles
skab, livsglæde og sund motion for lungerne er der
for de store bonusser ved dette kursus. Vi synger
med to, tre eller fire stemmer, så det er fint, hvis du
har lidt eller nogen erfaring med kornoder. Men det
er ingen forudsætning. Repertoiret er lækre, rytmiske
sange, nordiske visetoner og lidt let klassisk. Og så
vil vi indøve et swingende nummer sammen med Big
Band-kursisterne på det andet kursus. Glæd dig i
øvrigt til Niels Erichsens Trio med sangerinden Karoline Budtz.
Korleder: Helge Teglgård
Kursusleder: Helle Bak Holvad

8

MARTS l 2023
06.03-11.03

6 dage

Pris 4.850,-

DE STORE RUSSERE – litteratur og musik

I skrivende stund – september 2022 - mens russerne fortsat har invaderet Ukraine, er det lidt specielt
at annoncere et kursus med titlen “De store russere”. Når vi gør det alligevel, er det fordi, de elskede
forfattere og komponister fra 1800-tallet ikke bærer
et ansvar for det, der sker i dag. På dette kursus
skal vi beskæftige os med store fortællinger af bl.a.
Dostojevskij og Tolstoj, men også nutidige. Og vi
skal høre om de store komponister - bl.a. Tjajkovskij
og Sjostakovitj - og måske derigennem blive klogere
på den russiske folkesjæl.
Mød bl.a. Musikformidler Mathias Hammer, idehistoriker Peter Aabo Sørensen og lektor David Bugge. Og kom med til introduktion og generalprøve
hos Aarhus Symfoniorkester i Musikhuset i Århus.
Orkestret øver 3 værker før aftenens koncert. Bl.a.
Petrujska af Igor Stravinskij.

11

13.03-18.03

6 dage

Pris 5.350,-

HVAD ER MENINGEN?
Hvad er meningen med livet? At tænke store tanker? At
dyrke de små glæder? At møde den eneste ene? At udleve sine drømme? At være der for andre, når det gælder?
At se sine børn vokse op? At vågne glad om morgenen
og gå endnu gladere i seng om aftenen?
På dette kursus garanterer vi ikke svar på det hele, men
vi præsenterer kompetente mennesker, der alle kommer
med bud på, hvordan vi finder meningen i en til tider forvirret og usikker tid.
Vi kalder det anvendt livsfilosofi på en højskole med højt til
loftet og langt til horisonten.
Mød bl.a. lektor David Bugge, forfatter og TV-vært Anne
Hjernø, filosof Jakob Birkler, folketingspolitiker Eva Kjer
Hansen, forfatterne Steen Jørgensen og Peter Aabo m.fl.
Ugens udflugt går til Hertha Levefællesskab i Galten, hvor
”almindelige” mennesker bor i tæt og givende naboskab
med voksne udviklingshæmmede.
Kursusledere:
Eva Marie Bach, Aage Augustinus og Jørgen Koldbæk

Foto: Hertha Levefællesskab

10A

Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

10B

06.03-11.03

6 dage

Pris 4.950,-

VELVÆRE VED VANDET
Yoga, body- og mindfullnes, havbad og sund sang
skal vi nyde i denne sanse – og bevægelsesuge,
hvor vi skal møde oplæg og øvelser omkring åndedræt, bindevæv og nervesystem. Desuden skal vi
have højskoleforedrag og fællessang sammen med
deltagerne på kurset ”De store russere” – og nyde at
være på højskole med andre engagerede seniorer.
Kursusleder: Katrine Olsen

20.03-25.03
6 dage
12		

Pris 4.750,-

HØJSKOLE I FORÅRSHUMØR
Velkommen til et kort kursus med spirende forår og livskraftige input til det gode, aktive seniorliv. Ledsaget af
dejlig fællessang fra højskolesangbogen kommer vi langt
omkring i livets temaer, og spændende foredragsholdere
med hjertet på rette sted vil give os ekstra perspektiver
med hjem. Velkommen til gode klassiske højskoledage
med lækker mad og landets bedste havudsigt!
Mød bl.a. marinarkæolog Jørgen Dencker og klaverduoen
Meiniche og Nørager.
Vi skal på heldagstur til Aarhus med Aarhus Rådhus,
Dokk1 og Aarhus Ø med Lighthouse. Og på en eftermiddagstur til Horsens Kunstmuseum.
Kursusledere: Louise Brandstrup og Carsten Holvad
9

MARTS - APRIL l 2023
27.03-01.04
6 dage
13		

Pris 4.750,-

FORUNDRING FRYDER

11.04-16.04
6 dage
15A		

Pris 5.350,-

AARHUS DE 5 STORE - forår
Europæisk kulturhovedstad, ambitiøs byudvikling
og alle de gode popsanges vugge. Lad os sammen
slingre ned ad Vestergade, lukke vores øjne i - og i
det hele taget bare følges ad hjem til Aarhus. Byen
med Danmarks yngste befolkning og landets højeste
boligbyggeri (Lighthouse). Vi skal opleve Kunstmuseet Aros, Aarhus Rådhus, Aarhus Domkirke, Den
Gamle By, Kultur- og Borgerhuset Dokk1 og Moesgaard Museum
Kurset er selvfølgelig garneret med hjemlig højskolehygge, herlige foredrag og berigende samtaler med
andre nysgerrige og livslystne seniorer.
Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

11.04-16.04
6 dage
15B		
”Følg trygt dem, der søger sandheden, men husk at flygte
fra dem, der har fundet den”.
En klassisk højskoleuge med plads til tvivl, undring, store
spørgsmål og søgen efter mening. Kompetente og passionerede foredragsholdere vil føre os ned i emner, som
nogen tager for givet og mange stiller spørgsmålstegn
ved. Vi skal høre oplæg om tro, om videnskab og om tvivl.
Oplægsholdernes forskellige baggrunde vil give os nye
perspektiver på livet, døden og kærligheden – med plads
til refleksion og spørgsmål undervejs. Også på dette højskolekursus er der højt til loftet og rum til at debattere og
blive klogere sammen.
Mød bl.a. forfatterne Iben Krogsdal, Michael Stubberup
og Anders Laugesen, sognepræst Louise Højlund, journalist Malene Bjerre, jazzpianist Willy Egmose samt direktør
for Caritas Danmark, Maria Hammershøj.
Kursusledere: Helle Bak Holvad og Helge Teglgård
18.04-22.04
5 dage
16		

Pris 4.250,-

JEG VÆLGER MIG APRIL
Nu er det helt sikkert forår! Og til lyset over Kattegat inviterer vi både inden- og udenfor til dette korte, klassiske
højskolekursus med herlige foredragsholdere og musikere, gode samtaler, varmt samvær og masser af højskolesang både siddende og stående. I pauserne tilbyder vi
krolf i parken, mild pilates og dans i salen, guidede gåture
og mulighed for at deltage i et hurtigt arbejdende sangkor.
Velkommen til forår på Rude Strand.
Ugen byder på en heldagsudflugt til Fængslet i Horsens
og Horsens Kunstmuseum.
Kursusledere: Louise Brandstrup og Helge Teglgård
10

Pris 4.650,-

FOLKEDANS OG HØJSKOLE
Dans er lutter livsglæde, og på dette kursus kan alle
være med. Om du er nybegynder, øvet eller rutineret har ingen betydning. Alle bliver budt op til dans,
hvad enten du kommer alene, som par eller som en
lille flok venner.
Kurset her ligger parallelt med et Aarhus-kursus,
som vi vil spise, synge og tage på en enkelt udflugt
sammen med. Så har du en partner eller ven, der
ikke danser, kan vedkommende følge Aarhus-kurset,
mens du danser. Og så er I sammen på højskole
alligevel. Folkedansernes udflugt går til Aarhus med
DOKK1 og Aarhus Ø med Lighthouse.
Danseinstruktør: Jan Kirk Todsen
Spillemand: Nathasja Vosgerau Hansen
Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

APRIL - MAJ l 2022
24.04-29.04
6 dage
17		

Pris 4.850,-

BEVÆGELSE OG HØJSKOLE

01.05-06.05
6 dage
18		

Pris 5.250,-

DEN KOLDE KRIG ER VARM IGEN

Bevægelse er livslangt vigtigt for os alle sammen, så her
er et kursus, hvor vi har sammensat et program af forskelligartede former for god og glad motion for mænd og
kvinder. Noget af det, har du nok prøvet før – men du vil
sikkert også møde andre og for dig nye discipliner.
Hver dag begynder med god motion eller et havbad fra
vores egen fine strand. Og så skal vi ellers prøve at træne i
naturen, spille krolf i parken, dyrke pilates og afspænding,
prøve aqua-træning, vandre i sandet, træne vores hjerner
med sang og dans og SMART-træning og meget mere.
Når vi har så har fået pulsen både op og ned, fortsætter
resten af højskoledagen med gode foredrag, fællessang
og masser af dejlig og sund mad i godt selskab.

Vi troede, vi havde lagt den kolde krig bag os. Men Ruslands invasion i Ukraine ændrede alt, og nu står øst og
vest igen skarpt over for hinanden.
Hvorfor er vi endt i en ny kold krig? De spørgsmål diskuterer vi med TV2-korrespondent Ulla Terkelsen, fredsforsker
Jan Øberg, folketingsmedlem og forfatter Marie Krarup,
musiker Arne Würgler, tidligere brigadegeneral Lone Træholt og mange andre.
Vi hører fortællinger, diskuterer, ser film og synger sange
om krig, fred og storpolitik. Trods alvoren bliver der plads
til grin og godt humør undervejs.
På heldagsudflugten skal vi dybt ned i den helt nyåbnede,
atomsikrede regeringsbunker, koldkrigsmuseet REGAN
Vest, i Rebild Bakker – i mange år Danmarks bedst bevarede hemmelighed og vores bedst bevarede koldkrigs-bunker.
Kursusledere:
Peter Kramer, Jørgen Koldbæk og Carsten Holvad

Kursusledere: Helle Bak Holvad og Louise Brandstrup

19A

08.05-13.05

6 dage

Pris 4.850,-

SENIORDANS OG HØJSKOLE - forår
Seniordans er en blanding af traditionel dans, squaredans og linedance. I seniordans er alle med i hver
eneste dans. Man har ikke almindelig dansefatning og
skifter partner flere gange i løbet af en dans.
Seniordans er for alle, der har lyst til at danse til iørefaldende musik. Begyndere såvel som garvede seniordansere vil have fornøjelse af opholdet, der kun kræver
én eneste forudsætning: Lysten til at blive budt op eller
byde op!
Kurset ligger parallelt med et vandrekursus, som vi
vil dele foredrag, fællessang og en hel dag til smukke
Samsø med.
Danseinstruktører: Gitte Mouritzen og Eva Schmidt
Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

19B

08.05-13.05

6 dage

Pris 4.850,-

VANDRINGER OG FORTÆLLINGER
- forår 1
Vi skal vandre gennem de smukkeste øst- og midtjyske
landskaber. Vi går mellem 8 og 12 km hver dag, og dét
i et tempo, der passer de fleste godt. Når vi træder ud
af støvlerne venter resten af højskolelivet med hygge,
lækker mad samt inspirerende foredrag og selvfølgelig
masser af velgørende fællessang. Kurset ligger parallelt
med et seniordans-kursus, som vi vil dele foredrag og
morgensamlinger med.
Vandreturene går til Moesgaard og Marselisborg-skovene, Silkeborg med Slåen Sø, Sletten og Himmelbjerget, Alrø med Blakshøj – og så skal vi en hel dag til
smukke Samsø.
Kursusledere: Louise Brandstrup og Carsten Holvad

11

MAJ l 2023

21A

22.05-03.06

13 dage

Pris 20.950,-

REJSE TIL FÆRØERNE

TRE GANGE LIVSLYST
Kom på højskole og bliv livslysten på mere end én
måde! Her er kursusugen, der forener alt det, vi
mennesker har så godt af. Igennem sang, bevægelse, motion og naturture kommer vi ud i alle hjørner
af krop og sjæl og sind – før vi vender hjem med flot
energi og sikkert en ny sang på læben. Fælles for
disse tre livslyst-kurser er morgensamlinger, foredrag, koncerter og gåture ved skov og strand.

20A

15.05-20.05

6 dage

Pris 4.650,-

LIVSLYST OG SANGGLÆDE
Vi synger muntre, smukke og swingende korsange
med én, to og tre stemmer. Vi lægger vægt på åndedrætsteknik, klang og intonation. Det kræver ingen
korerfaring at deltage på kurset.
Kursusleder: Helge Teglgård

20B

15.05-20.05

6 dage

Pris 4.650,-

LIVSLYST OG VELVÆRE
Masser af energi igennem bevægelse, sund og
lækker mad i godt selskab. Intensivt og varieret yogaprogram med dynamisk bevægelse, afspænding,
træning i nærvær og åndedrætsøvelser.
Kursusleder: Katrine Olsen

20C

15.05-20.05

6 dage

Pris 4.650,-

LIVSLYST OG NATUR
Masser af natur og lækker mad. På vandringer med
naturvejlederen opdager vi dyre- og plantearter, vi
sanker urter og tilbereder lækre måltider fra naturens
eget spisekammer. Undervejs drøfter vi natursyn
med stof til eftertanke.
Kursusleder: Carsten Bundgaard Lambæk

12

En rejse til Færøerne er en fantastisk og storslået
oplevelse. Færøerne består af 18 øer og har et indbyggertal på godt 48.000. Landet er kåret som verdens smukkeste øsamfund og det med god grund!
Hjemme på højskolen vil vi forberede os til rejsen
med foredrag om færøsk historie, litteratur og kunst.
På Færøerne bor vi alle dagene på et helt nyt hotel
i hjertet af verdens mindste hovedstad, Tórshavn. Vi
skal besøge Kirkjubøur, Klaksvik, Suderø. Og meget,
meget mere.
Kursus- og rejseleder: Aage Augustinus

21B

22.05-27.05

6 dage

Pris 4.850,-

VANDRINGER OG FORTÆLLINGER
- forår 2
Kom med på ét af vores populære vandrekurser. Vi
går 8 – 12 km dagligt i al slags dansk forsommervejr og nyder både før og efter højskolelivet hjemme
med foredrag, fællessang og dejlig mad. Pak en lille
rygsæk og et par gode vandresko eller støvler – velkommen til en højskoleuge på to ben! Efter en kort
vandring i lokalområdet går turene til: Moesgaardog Marselisborg-skovene, Skanderborg Sø rundt til
Vestermølle, Egmont Højskolen, Hou – og så skal vi
vandre smukke Tunø rundt på en heldagstur.
Kursusledere: Carsten Holvad og Louise Brandstrup

MAJ - JUNI l 2023

22

29.05-03.06

6 dage

Pris 4.750,-

KROLF OG HØJSKOLE - forår
Krolf er både sport og hygge. Her har du mulighed
for at dyrke spillet på Danmarks smukkest beliggende krolfbaner. Parken ved Rude Strand indeholder
både nemme og udfordrende huller på de tre kuperede baner. Kurset er både for de meget øvede, for de,
der allerede har spillet en del og for nybegyndere.

23

05.06-10.06

6 dage

Pris 5.100,-

Der vil være undervisning for begyndere og turnering
med præmier. Velkommen til hyggelige højskoledage
med foredrag, fællessang og en heldagsudflugt til
smukke Samsø. Kurset arrangeres i samarbejde med
DGI Østjylland.
Kursusleder: Carsten Holvad

25

19.06-24.06

6 dage

Pris 5.550,-

DEJLIGE ØSTJYLLAND

MIDSOMMER

Vær velkommen til klassisk højskole på vej mod de lyse
nætter med solopgang over Kattegat og måske et havbad
fra vores egen smukke badestrand. Vi fejrer, at sommeren
er lige om hjørnet i selskab med spændende foredragsholdere, skøn fællessang fra ”Den Blå” og tryllerier fra højskolens eget køkken. Kurset inviterer på hele tre udflugter:
Vestermølle Museum ved Skanderborg, Egmonthøjskolen
og picnic i Den Økologiske Have ved Odder og en heldagsudflugt til smukke Samsø.

Velkommen til midsommer på Rude Strand og til skønne
dage med høj himmel og lyse nætter. Sammen vil vi tilføje
livet et par nye perspektiver med gode samtaler og livsbekræftende foredrag. Vi vil synge fællessang både ude
og inde, og vi skal på heldagstur til Samsø. Og så skal
vi forkæles ud over det sædvanlige af højskolens herlige
kokke. Sankt Hans aften fejres med stort bål på stranden,
båltale og sang – sammen med de lokale beboere og Rude Strand Sangkor.

Kursusledere: Helge Teglgård og Louise Brandstrup

Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

24

12.06-17.06

6 dage

Pris 5.450,-

26

26.06-01.07

6 dage

Pris 5.550,-

TANKEVÆKKENDE SOMMER

SOMMER, SOL OG SANG

Det er sommer i Danmark med lyse nætter og frodig natur
overalt. Rude Strand ligger fantastisk smukt ud til Kattegat, og der er masser af mulighed for at tanke op i sind
og krop. Det gør vi på dette klassiske højskoleophold med
livsbekræftende foredrag, fejende fællessang og varmt
samvær. Og så skal vi ud af huset to gange i løbet af ugen.
Først til Aarhus med KØN (Gender Museum Denmark) og
Dokk1 – og siden på en heldagstur til smukke Samsø med
Ballen, Nordby og Issehoved – og et foredrag om bæredygtighed og selvforsyning på Samsø Energiakademi.

Livslystne foredrag, lune nætter og lækker mad. På dette
kursus synger vi de gode gamle sange og de fine, nye fra
Højskolesangbogen. Vi begynder hver dag med frivillig
motion, en rask gåtur eller et frisk havbad fra vores dejlige
sandstrand. Ugen er pakket med fornøjelige foredrag,
musikalske oplevelser og SANS (sang med dans) – og så
inviterer vi på spillemandsmusik og picnic i det grønne.
Ugens udflugt går til Vejle Ådal med Bindeballe og Harald
Blåtands bro. Kaffe ved havnefronten med Olafur Eliassons ikoniske Fjordenhus, »Bølgen« og Sct. Nikolaj Kirke.

Kursusledere: Louise Brandstrup og Carsten Holvad

Kursusledere: Helge Teglgård og Louise Brandstrup
13
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27

03.07-08.07

6 dage

Pris 5.550,-

29A

17.07-22.07

6 dage

Pris 5.750,-

SOMMERHØJSKOLE 1

GOLF OG HØJSKOLE

Kom og bliv ladet op med en række spændende foredrag
og fortællinger, masser af højskolesang, kreativt værksted
og motion. Vi vil sammen nyde sommeren, stranden, havet, de lyse aftener og vigtigst – samværet med hinanden.
For ”Der er nu noget ved livet, som man ikke finder andre
steder”.
Ugen inviterer på en heldagstur til smukke Samsø.

Nyd den østjyske natur og spil golf hver dag sammen med andre passionerede spillere. Her er kurset,
hvor det 19. hul er en smukt beliggende højskole,
der byder på muntre og livskloge foredragsholdere,
livgivende fællessang og lækker mad fra skolens
eget køkken. Vi skal spille fire hele dage og har mulighed for en femte. På banerne i Skanderborg, Odder og Stensballegård.
Kurset er inklusiv greenfees, men uden undervisning.
Der vil være forskellige turneringer med gode præmier i løbet af ugen.
Kurset her er i øvrigt en mulighed for at tage på højskole sammen, selvom partneren eller veninden ikke
er golfspiller. Det ligger nemlig parallelt med et Ha
det godt-kursus, som vi vil have foredrag og fællessang sammen med.

Kursusledere: Eva Marie Bach og Aage Augustinus.

28

10.07-15.07

6 dage

Pris 5.550,-

SOMMERHØJSKOLE 2
Nyd ægte, dansk sommer ved Rude Strand. Og bliv samtidig inspireret, underholdt og måske endda lidt klogere
på livet med hjælp fra vores engagerede og muntre foredragsholdere.
Hele ugen slår vi tonen an til fællessang og vores kokke
vil servere det dejligste sommermad. Julidage på Rude
Strand Højskole byder på godt selskab med andre seniorer i sommerhumør!
Kurset byder på en heldagsudflugt til smukke Viborg med
domkirken og Dollerup Bakker.

Kursusleder: Carsten Holvad

Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

30

24.07-29.07

6 dage

Pris 5.950,-

BRIDGE OG HØJSKOLE 1
Kom og mød en masse dejlige bridgespillere i smukke
rammer ved Rude Strand. Undervisningen bliver niveau
opdelt af vores dygtige bridgeinstruktører, der også afholder turneringer i løbet af ugen.
Ved siden af bridgespillet skal vi selvfølgelig deltage i morgensamlinger og høre spændende højskoleforedrag.
Og så skal vi på udflugt til Marselisborg Slot med skulpturhaven, Mindeparken samt en rundtur på den imponerende Aarhus Containerhavn.
Instruktører:
Jacob Røn, Mathias Bruun og Frederik Bjerregaard
Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

31

31.07-05.08

6 dage

Pris 5.950,-

BRIDGE OG HØJSKOLE 2
Samme indhold som BRIDGE OG HØJSKOLE 1
Instruktører: Jacob Røn, H.C. Nielsen og Knut Blakset
Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad
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29B

17.07-22.07

6 dage

Pris 5.550,-

HA’ DET GODT
En god fornemmelse i krop, sjæl og sind. Her er
kurset, der giver dig rigeligt af alle tre dele. Hver dag
begynder med invitation til morgenmotion og måske
et frisk havbad fra vores egen, fine sandstrand.
Passionerede foredragsholdere vil inspirere os til
sund og nærende mad, mental frihed, god og sjov
motion – og så skal vi lære, hvordan vi træner vores
hjerne.
Vi skal have pulsen lidt op og pulsen godt ned. Vi
skal le højt og prøve at være helt stille. Vi vil gå både
rolige og raske ture, dyrke blid yoga, dejlig pilates og
sjov SANS (sang og dans på samme tid). Alle muskler bliver nemlig rørt på dette kursus. Og hjertet især.
Kurset ligger parallelt med et golfkursus, som vi vil
have foredrag og fællessang sammen med.
Kursusledere: Helle Bak Holvad og Louise Brandstrup

AUGUST - SEPTEMBER l 2023

32

07.08-12.08

6 dage

Pris 5.450,-

SE DIG UD EN SOMMERDAG

34

21.08-26.08

6 dage

Pris 4.950,-

TANKEVÆKKENDE SENSOMMER

Vi nyder sensommeren med en livgivende indsprøjtning
af fællesskab og hyggeligt samvær. Vi skal synge fra
højskolesangbogen og deltage i inspirerende foredrag.
Gode samtaler og livgivende debatter er også en vigtig
del af dét at være på højskole – så vi kan blive klogere på
os selv og på dette underlige og fantastiske liv. Vi runder
ugen af med festmiddag og musikalsk underholdning.
Kurset her byder på to udflugter: Vi skal opleve den
smukke og brostensbelagte købstad, Mariager, med
klostret, salthavnen og Danmarks største gravhøj, Hohøj.
Og vi skal på et spændende besøg på det toneangivende
Aarhus Universitet.
Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

Historisk krønikeskriver, stadsarkivar Søren Bitsch Christensen, sætter scenen til en uge med spændende
fortællinger, studieture til innovative miljøer på Aarhus
Universitet og skyskraber-bydelen Aarhus Ø, kulturhuset
DOKK1 og landets travleste containerhavn med den store
Mærsk Terminal. Dette højskolekursus byder på kunstoplevelser, fællessang fra højskolesangbogen og berigende
foredrag. Plus! - ikke at forglemme - tænksomme stunder
og muntert fællesskab på højskolen med Danmarks måske bedste havudsigt.
Kursusledere: Helle Bak Holvad og Jørgen Koldbæk

35A

28.08-09.09

13 dage

Pris 23.950,-

REJSE TIL ISLAND
I forberedelsesdagene hjemme på højskolen vil vi i
foredrag og fortælling beskæftige os med Islands
historie, kultur, kunst og litteratur.
På Island skal vi opleve den vilde og varierede islandske natur. Snedækkede vulkaner, spruttende
gejsere og vilde vandfald. Vi skal besøge sydlandets
store landbrugsområde og på tur til Vestmannaøerne, som de fleste husker for det voldsomme vulkanudbrud i 1973. Endelig skal blandt andet bo meget
tæt på vulkanen og gletsjeren Eyjafjallajökull, som i
foråret 2010 gjorde sig verdensberømt på grund af
sin voldsomme askesky.
Rejseleder: Torben Rasmussen, tidl. direktør for Nordens Hus i Reykjavik, forfatter til »Turen går til Island«
Kursusleder: Aage Augustinus tidl. højskoleforstander

35B

28.08-02.09

6 dage

Pris 4.950,-

VANDRINGER OG FORTÆLLINGER
- sensommer 1
33

14.08-18.08

5 dage

Pris 4.750,-

HVAD BINDER OS SAMMEN?
Danmark. Den lille prik på verdenskortet med de store
forskelligheder og de mange dialekter. På dette højskolekursus hylder vi det særligt danske i såvel landskaber
som i højskolesangbogen. Vi kigger kærligt på os selv og
hinanden som de flokdyr, vi er – og hygger os inde og ude
på vores dejlige højskole med krolf i parken og passionerede kokke i køkkenet. Velkommen på dansk højskole
i sommerhumør. Ugen inviterer på udflugt til Gl. Estrup
Herregårdsmuseum.

Vi går mellem 8 og 12 km på vores daglige ture i det
smukke Østjylland. Og når vi sidst på dagen træder
ud af vandrestøvlerne, fortsætter højskolelivet med
fællessang og veloplagte foredragsholdere, der hver
især vil give os inspirerende perspektiver med hjem
fra højskole.
Efter en kort opstartstur i lokalområdet går de fire
vandreture denne gang til: Silkeborg med Slåen Sø,
Sletten spejderlejr og opstigning til Himmelbjerget.
Tunø rundt. Egmont Højskolen til Rude langs strand
en. Moesgaard-skovene med Skovmøllen, Ørnereden, Marselisborg dyrehave og Den Uendelige Bro.
Kursusledere: Carsten Holvad og Louise Brandstrup

Kursusledere: Helge Teglgård og Louise Brandstrup
15

SEPTEMBER l 2023

36A

04.09-09.09

6 dage

Pris 4.950,-

SENIORDANS OG HØJSKOLE
- sensommer
Kan du lide at danse seniordans? Og holder du
af højskolelivet? Så får du det hele på dette kursus. Seniordans er en blanding af traditionel dans,
squaredans og linedance til iørefaldende musik. I
seniordans har man ikke almindelig dansefatning og
skifter partner flere gange i løbet af en dans. Alle er
på gulvet hele tiden. Begyndere såvel som garvede
seniordansere vil have fornøjelse af opholdet, der
kun kræver én eneste forudsætning: Lysten til at blive budt op eller byde op!
Ugen byder på en spændende heldagstur til Viborg
med domkirken og Dollerup Bakker.

37A

11.09-16.09

6 dage

Pris 5.450,-

AARHUS DE 5 STORE - efterår
Europæisk kulturhovedstad, ambitiøs byudvikling
og alle de gode popsanges vugge. Lad os sammen
slingre ned ad Vestergade, lukke vores øjne og i
det hele taget bare følges ad hjem til Aarhus - byen
med Danmarks yngste befolkning og landets højeste
boligbyggeri (Lighthouse). Velkommen til et kursus,
dedikeret til den jyske hovedstad og dens største attraktioner: Kunstmuseet Aros, Aarhus Rådhus, Aarhus Domkirke, Den Gamle By, Kultur- og Borgerhuset Dokk1 og Moesgaard Museum. Kurset er selvfølgelig garneret med hjemlig højskolehygge, herlige
foredrag, berigende samtaler og skøn fællessang.
Kursusledere: Louise Brandstrup og Carsten Holvad

Danseinstruktører: Gitte Mouritzen og Eva Schmidt
Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

36B

04.09-09.09

6 dage

Pris 4.950,-

VANDRINGER OG FORTÆLLINGER
- sensommer 2
Vi går mellem 8 og 12 km på vores daglige ture i det
smukke Østjylland. Og når vi sidst på dagen træder
ud af vandrestøvlerne, fortsætter højskolelivet med
fællessang og veloplagte foredragsholdere, der hver
især vil give os inspirerende perspektiver med hjem
fra højskole.
Efter en kort opstartstur i lokalområdet går vandreturene denne gang til: Viborg på Hærvejen ved
Dollerup Bakker, Wilhelmsborg til Skovmøllen, Rude
- langs stranden til Norsminde og Ajstrup, Alrø og
opstigning til Blakshøj.
Kursusledere: Louise Brandstrup og Carsten Holvad

38

18.09-22.09

5 dage

Pris 4.200,-

AT UNDRES OG BETAGES
Kom med på højskole og mød en perlerække af spændende foredragsholdere, der vil vække til forundring, forandring og fornyet fantasi. Og nyd de gode samtaler og
levende debatter til vores smukke havudsigt. Vi skal synge
og glædes ved musikken – og så skal vi forkæles med
lækker mad fra højskolens egne kokke.
Ugen inviterer på en heldagsudflugt til smukke Samsø.
Mød bl.a. lektor ved Aarhus Universitet, David Bugge,
samfundsdebattør Lars Olsen, idehistoriker Peter Aabo
Sørensen og journalist Malene Bjerre.
Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad
16

37B

11.09-16.09

6 dage

Pris 5.650,-

MALEKURSUS OG HØJSKOLE
- efterår
Maleri og collage
Et kursus for alle der gerne vil fordybe sig i maleri og
collage i en skøn sammenblanding. Kurset egner sig
til både til nybegynderen, der bare er nysgerrig på
egne evner, og til den rutinerede maler.
På kurset arbejdes med akrylmaling på lærred og på
papir i forskellige kvaliteter. Et sjovt, og udfordrende
kursus, der afsluttes med fernisering. Vi skal opleve
højskole, når det er bedst. Faglig inspiration kombineret med almene højskoleinput og dejligt, hyggeligt
og varmt samvær. Vi skal synge fra højskolesangbogen, høre gode fortællinger og spændende foredrag.
Instruktør: Mia Willaume
Kursusleder: Helle Bak Holvad

SEPTEMBER - OKTOBER l 2023

39

25.09-30.09

6 dage

Pris 5.050,-

41

09.10-13.10

5 dage

Pris 4.200,-

VI SYNGER 200 SANGE - efterår

HERLIGE HØJSKOLEDAGE

Velkommen til tour de højskolesang, hvor vi skal ud i alle
hjørner af vores kære blå sangbog. På denne rejse møder
vi en perlerække af behjertede, kloge og vidende højskole- og musikmennesker, som har hver deres helt egne udlægninger af fællessangen. Og så skal vi besøge Egmonthøjskolen for at høre om deres vej ind i sangene. I løbet af
ugen bliver der god plads til dine helt egne favoritter. Kort
og godt: Vi synger med hver med sit næb, af fuld hals og i
vilden sky! Ugen inviterer på yderligere en udflugt: Til Moesgaard Museum med et musikalsk twist.
Mød bl.a. højskoleforstander Søren Launbjerg, forperson for Folkehøjskolernes Forening Lisbeth Trinskjær og
sangskriver Jens Sejer Andersen.

Livet er herligt! Og det skal vi mærke på dette korte kursus, hvor hjerteligheden og humoren er med os igennem
sangene, musikken, de mange forskellige foredrag og
morgensamlinger. Og motionen. Som Viktor Borge sagde:
Latter er den korteste vej mellem mennesker, og det tror
vi på. Velkommen til berigelser og berørelser og en indsigt, du måske ikke vidste, du manglede.
Velkommen til det varmhjertede fællesskab på Rude
Strand Højskole.
Mød blandt andre: Revytekstforfatter Leif Fabricius, Vagabond-forsker Carla Osborg og andre herlige mennesker
Ugen inviterer på en rundvisning i Aarhus Rådhus – et hovedværk i dansk modernisme.

Kursusledere: Helge Teglgård og Louise Brandstrup

Kursusledere: Helge Teglgård og Louise Brandstrup

40

02.10-07.10

6 dage

Pris 4.750,-

42A

15.10-18.10

4 dage

Pris 3.750,-/1.550,-

KROLF OG HØJSKOLE – efterår

MIN BEDSTE EFTERÅRSFERIE 1

Kom og spil krolf på Danmarks smukkest beliggende
krolfbane. Vi tager en efterårsfrakke på og morer os med
det sociale spil på vores tre kuperede baner med både
nemme og udfordrende huller.
Kurset her er både for de meget øvede, de lidt øvede,
og for dem, der bare har lyst til at lære spillet i fællesskab
med andre positive og energiske seniorer. Der vil være
undervisning for begyndere og turnering med præmier.
Velkommen til hyggelige højskoledage med foredrag, fællessang og fremragende mad.
Ugen inviterer på en heldagsudflugt til Viborg med domkirken, Hald Hovedgaard og Dollerup Bakker.
Kurset er arrangeret i samarbejde med DGI Østjylland.

Kom med på en efterårsferie fuld af sjov og ballade. Og
masser af fælles oplevelser. Her bestemmer I selv, hvor
små eller store børnebørn, I vil have med. Og hvor mange!
Vi vil til gengæld bestræbe os på at lave et program, der
rammer alle aldre. Formiddagene er bedsteforældre og
børnebørn hver for sig. Eftermiddage og aftener vil vi bruge sammen. Velkommen på efterårsferie i højskolehumør!

Kursusleder: Carsten Holvad og Helle Bak Holvad

Samme indhold som i MIN BEDSTE EFTERÅRSFERIE 1

Kursusledere: Unge studerende og Carsten Holvad

42B

18.10-21.10

4 dage

Pris 3.750,-/1.550,-

MIN BEDSTE EFTERÅRSFERIE 2

17

OKTOBER - NOVEMBER l 2023

43

23.10-28.10

6 dage

Pris 4.850,-

44A

30.10-04.11

6 dage

Pris 4.950,-

STROKE OG HØJSKOLE

SYMFONIORKESTER OG HØJSKOLE

”At livet, det er livet værd” lyder et par linjer i Højskolesangbogen – og dem tager vi alvorligt på dette kursus,
hvor det handler om apopleksi og om dét at leve med en
hjerneskade. Dagene bliver fulde af inspirerende information og spændende impulser i skønne og varme omgivelser. Der vil være musik, sang og bevægelse på programmet hver dag.
Kurset er arrangeret i samarbejde med Hjernesagen.

Holder du af klassisk musik – og spiller du selv violin,
bratsch, cello, kontrabas, fløjte, obo, klarinet, fagot
eller andre af genrens instrumenter, så er dette kursus lige noget for dig. Vi indstuderer et lille repertoire
i løbet af ugen, og så er der koncert til sidst! Ved siden af musikken er vi på højskole med morgensamlinger, foredrag og fællessang, som vi vil nyde i selskab med korsangs-kursisterne på det andet hold.
Ved tilmelding skal du oplyse hvilket instrument, du
spiller på, samt hvor rutineret, du er.
Bemærk: Det er IKKE et krav at være superrutineret!

Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

Dirigent: Charlotte Katharina Andersen
Kursusledere: Helle Bak Holvad

44B

30.10-04.11

6 dage

Pris 4.950,-

KORSANG OG HØJSKOLE - efterår
Dejlige højskoledage fulde af korsang og følelsen af
at blive en bedre sanger i fællesskab med ligelystne.
Højskolesangbogen og den danske sangskat danner en rød tråd igennem ugen. Kurset kræver ingen
forkundskaber – blot lysten til at synge og synge
flerstemmigt. Ved siden af sangen er vi på højskole
med alt, hvad det indebærer af morgensamlinger og
foredrag, som vi vil nyde i selskab med symfoniorkester-kursisterne på det andet hold.
Korleder: Helge Teglgård
Kursusleder: Helle Bak Holvad

45

06.11-11.11

6 dage

Pris 4.950,-

GIV OS LYSET TILBAGE
Mens det mørkner derude rykker vi sammen om lyslevende foredrag og håbefulde sange fra Højskolesangbogen.
Giv os lyset tilbage er et dejligt, klassisk højskolekursus
med masser af varmt fællesskab, fortællinger i aftenstunden, mild motion og musikalske foredrag. Tag en varm
frakke med og glæd dig til hyggelige og berigende høj18

skoledage både ude og inde på Danmarks smukkeste
mødested for seniorer.
Mød bl.a. tekstforfatterne Lisbeth Smedegaard og Leif
Fabricius og Carla Osborg, der levede blandt vagabonder
for at beskrive deres liv.
Kursusledere: Helge Teglgård og Louise Brandstrup

NOVEMBER - DECEMBER l 2023

46

13.11-18.11

6 dage

48

Pris 5.050,-

TYSKLAND - Europas bankende hjerte

6 dage

Pris 5.250,-

Følg med os ind i musikken! Vi vil sammen udforske en
forunderlig verden af klassiske toner, store følelser og
skønne klange. Vi får kvalificeret assistance af en bred
vifte af mennesker, som arbejder med både komponering,
indstudering, opsætning og udførelse af musikken. På
den måde kan vi lære at lytte til nye lag i musikken, når vi
gennemgår en række udvalgte værker. Det gælder både
de store ”traditionelle” klassikere og den nyere symfoniske
musik.
Vi skal opleve og nyde musikken på nærmeste hold, når
vi får besøg af dygtige solister. Når orkestrene offentliggør
program vil vi også invitere til en af sæsonens koncerter.
Kom og mød bl.a. musikformidler på DR, Mathias Hammer, komponist Line Tjørnehøj, tidl. musikchef for Sønderjyllands og Aarhus Symfoniorkester, Leif Baltherzen
samt Christian Hørbov-Meier, der er dirigent for MidtVest
Ungdomssymfoniorkester, Silkeborg Kammerorkester og
lærer på Orkesterefterskolen Holstebro.

Kursusledere:
Peter Kramer, Jørgen Koldbæk og Carsten Holvad
20.11-25.11

6 dage

EN VERDEN AF KLASSISK MUSIK

Tyskland opfattes af mange som Europas bankende hjerte - økonomisk og kulturelt. Og vi danskere udveksler da
også i stride strømme ideer, eksportvarer, energiforsyninger, turister, studerende, sportsfolk og kriminalromaner
med tyskerne.
Men er der alligevel - så mange år efter Dybbøl, Besættelsen og DDR - en rest af skepsis tilbage mod vort store
naboland mod syd?
Det udforsker vi på dette kursus, hvor vi møder mennesker med spændende holdninger, erfaringer - og ikke
mindst kærlighed og respekt til det særligt tyske.
På ugens udflugt krydser vi grænsen og kører til kulturbyen Flensborg.

47

27.11-02.12

Pris 5.050,-

NORDATLANTISKE STEMMER
Drager man til Færøerne, Grønland og Island møder man
af noget dansk overalt. Det vidner om, hvad man kunne
kalde et skæbnefællesskab.
Vi vil i denne uge række ud til Nordatlanten, fordi der
er nogle værdier, vi kan identificere os med på tværs af
grænser og hav.
Temaer vil være de nordatlantiske relationer i fortid, nutid
og fremtid, de nordatlantiske områders øgede storpolitiske betydning samt ikke mindst færøsk, islandsk og grønlandsk kunst og kultur.

Kursusledere: Søren Jensen og Helge Teglgård

Foto: Jakob Mark

Kursusledere: Eva Marie Bach og Aage Augustinus

51

21.12-27.12

7 dage

Pris 6.950,-

52

27.12-02.01

7 dage

Pris 6.950,-

JUL PÅ RUDE STRAND

NYTÅR PÅ RUDE STRAND

Nyd årets største højtid på højskole. Jul er traditioner og
rart selskab. Det er de sange, vi kender allerbedst, det er
god mad og kirkegang. Til duften af det hele skal vi forkæles med gode foredrag og fortællinger, og vi skal frem
for alt synge. Vi vil nyde lyset over Kattegat om dagen, og
hygge os inden døre, når mørket sænker sig og højtiden
skal hyldes. Velkommen til jul med det hele. Velkommen til
julefest på Rude Strand!

Sammen vil vi fejre årets allersidste dage og følges ad ind
i 2023. Kom med i en dejlig højskoleuge med fællessang
og fortællinger – i varmt selskab med andre seniorer.
Nytårsaften fejres selvfølgelig med nytårstale, lækker nytårsmiddag, champagne og fyrværkeri. Ta’ en god frakke,
varme støvler, hue og vanter med, så vi kan komme en tur
ud i vinterlyset og hilse på 2023. Velkommen til nytårsfest
på Rude Strand!

Kursusledere: Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

Kursusledere: Helge Teglgård og Louise Brandstrup
19
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