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Kære kursister og venner af vores højskole

Velkommen til dette første informations-brev siden den mørke 
dag i marts, hvor vi – som alle andre – måtte sende største-
delen af vores personale og alle kursisterne hjem. Og velkom-
men også til det første brev siden genoplukning i begyndelsen 
af juli.

Det er nu præcis tre måneder siden, vi med længsel og tak-
nemmelighed lukkede de første kursister ind på højskolen 
til sommerkursus. ”Det er ligesom at komme hjem!” sagde 
kursisterne til os. Og til TV2-programmet ”Så´er det sommer”, 
som fulgte os på åbningskurset.

Hele sommeren og sensommeren har skolen så været fyldt 
med kursister, der på fornemste vis får det hele til at emme 
af højskole og fællesskab, selvom vi selvfølgelig er under-
lagt restriktioner ligesom alle andre. Vi var først og fremmest 
spændte på, hvordan det ville være for vores kursister at spi-
se og synge i faste familiegrupper, og det er gået over al for-
ventning. Tilbagemeldinger fortæller os, at det er både trygt 
og hyggeligt at sidde samme sted, og at man lærer hinanden 
rigtig godt at kende i ”familien”. Når det nu skal være. Og 
ellers håber vi naturligvis på, at det snart igen bliver muligt at 
bevæge sig frit imellem hinanden.

Den store frokost-buffet fra Kim & Co., som mange af jer ken-
der og ser frem til, er erstattet af frokostfade i grupperne. Det-
te fungerer faktisk så godt, at vi tænker at fortsætte på den 
måde. Også når vi bliver ”sluppet fri”” igen.

Alt i alt finder kursisterne sig hurtigt til rette i ”sikkerheds-zo-
nerne”, så de få, men klare regler ret hurtigt ikke fylder alver-
den. Og så håndteres resten ellers med sund fornuft, og det 
rækker, synes vi. Ind til videre.

Så. Hvad der for et halvt år siden truede os på vores eksistens 
og økonomi er i dag vendt til en velbegrundet tro på, at det 
nok skal gå. Ikke mindst takket være vores smukke samfund, 
der med både hjælpepakker og ekstraordinære tilskud hjalp 
os helskindede igennem. Når økonomien på Rude Strand fort-
sat er robust, skyldes det også vores nye status som tilskuds-
berettiget højskole samt mængden af udsolgte kurser.
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Irma Elkjær havde lige været til pilatestræning, da TV2 
fangede hende i højskolens park.

Kim og Mette i køkkenet glæder sig igen over fulde huse 
i spisesalen.

Vores nye kursusprogram for 2021 er i disse dage på 
vej til 4.000 postkasser. Kurserne kan også studeres på  
hjemmesiden rudestrandhojskole.dk

https://rudestrandhojskole.dk/


Den helt store tak skal gives til alle jer, der bakkede os op 
hele vejen. Især ved at finde nye kurser som erstatning for de 
aflyste og for tålmodighed og kæmpe velvilje. Det varmede i 
vores hjerter – og regnskaber.

Også tak til Marie på kontoret, der var der for både jer og 
os igennem hele nedlukningen. Og til vores pedel Dennis og 
hans makker Michael, der brugte ventetiden på at male alle 
dobbeltværelserne. Desuden er vi nu stolte af at kunne sælge 
jer de første 12 enkeltværelser - ombyggede med eget bad 
og toilet. Så noget godt fik vi da ud af ventetiden.

Den 1. august var en festdag på Rude Strand Højskole. Fra 
denne dag kom vi ind under højskoleloven, hvilket blandt an-
det betyder økonomi til at ansætte endnu en højskolelærer. 
Mange af jer har allerede mødt Louise Brandstrup, der ud 
over lærerfunktionen også er journalist og hjælper os med for-
skellige kommunikationsopgaver. Blandt andet med at skrive 
informations-brevet her.

Vi har den store glæde at melde udsolgt for resten af 2020. 
Der er ganske få pladser hist og pist, hvis man kan bo sam-
men på dobbeltværelse. Ligesom det næsten altid er muligt 
at komme på kursus, hvis man kan overnatte uden for skolen, 
hvilket vi naturligvis altid er behjælpelig med at arrangere.

Og så er vores nye katalog med alle kurserne i 2021 på vej til 
jer. Hvis det ikke allerede ligger i postkassen, så kommer det én 
af dagene – ellers bestil et nyt på vores hjemmeside eller ring til 
os på kontoret. Heldigvis går det dejligt hurtigt med tilmeldin-
gerne til næste års kurser, og vi glæder os til at tage imod jeres.

Inviter venner, familie, og dem, ”I spiller kort med” en tur til 
Rude Strand. Eller kom trygt alene. Så skal vi sørge for et 
spændende, rart, muntert og livsoplysende højskoleophold 
på Danmarks smukkeste mødested for seniorer.

Kærlig hilsen
Personalet på Rude Strand Højskole.
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad, forstandere.
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Marie var på skolen under nedlukningen og er nu i  fuld 
gang med bestillinger i 2021.

Louise er journalist og ny 
højskolelærer på Rude Strand.

https://rudestrandhojskole.dk/

