
FOR SENIORER

Kære kursister og venner af vores højskole

Det er længe siden, I har fået livstegn og nyt her fra os på 
Rude Strand. Sagen er i sin enkelthed den, at verden omkring 
os alle sammen ændrer sig hele tiden. Og lige som man skri-
ver sit ”Kære…” i toppen af brevet – så er indholdet allerede 
forældet, og budskabet forandret. Men nu er der post.

Det er naturligvis virus, der kaster os rundt i alle uforudsigelige 
retninger, og som vi halser efter og forsøger at håndtere efter 
bedste evne. Hvad der ellers begyndte lyst og godt i juli med 
sommerens og efterårets kurser, fik for alvor kløerne i os her 
på Rude Strand sidst på året.

Som mange af jer vil vide, blev vi selv – forstander og halvde-
len af personalet – ramt af smitten tilbage i oktober. Det betød 
beklageligvis dengang to aflyste kursusuger. Men langt, langt 
værre blev det, da smitten viste sig i voldsom grad blandt vo-
res kursister over to uger i november. 

Selvom ingen havde symptomer eller var syge under op-
holdet hos os, så blev det ulykkeligt bagefter at se, hvor-
dan smittetallene blandt kursisterne bare steg og steg, 
efter de var kommet hjem. Men sikken lettelse for os, når 
vi fik mails og opringninger, da de blev raske igen - og hel-
digvis i rigt mål har mod på at vende tilbage til vores dejlige 
højskole.

Vi sender vores kærligste tanker til jer smittede og jeres pårø-
rende. Med ønsker om fortsat god bedring.

Stor opbakning
Efter smitteudbruddet var vi af alle grunde nødsaget til at afly-
se de følgende kurser. Vi håbede til det sidste at kunne gen-
nemføre kurserne i jul og nytår. Men så tog myndighederne 
en beslutning for os. Heldigvis faktisk.

”Heldigvis” af økonomiske grunde, fordi det betyder, at vi i 
de sidste uger forventer en statslig håndsrækning, så vi kan 
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”Giv os lyset tilbag’
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  Lukket bli´r åbnet og støjen bli’r tyst
  Nu skal der danses og elskes, hvor mørket er lyst” 
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beholde vores dejlige personale. I lighed med den lønhjælp, vi 
modtog i foråret.

Men ellers vil vi være ærlige og fortælle, at årets øvrige Coro-
na-aflysninger har kostet Rude Strand Højskole dyrt. Rigtig 
dyrt. Et år, der ellers så ud til at give et flot overskud med 
nærmest udsolgt på alle højskoleopholdene, tømte i stedet 
den likvide beholdning. Og mere til. Vi har været nødsaget til 
at låne mange penge af organisationer og privatpersoner, der 
vil vores fællesskab det allerbedste. Så! Lige nu er vi sikret 
og klar til 2021. Vi tror på, at Rude Strand kommer ordentligt 
igennem Corona-krisen. Vi er realistiske, vi er optimistiske og 
det er jeres fortjeneste!

For hold nu op for en opbakning, vi har fået hele året! Også 
især her til sidst, hvor vi havde allermest brug for jeres op-
muntring. I har hjulpet os med store og mindre donationer, 
I har meldt jer ind i Venneforeningen, I har ladet os beholde 
jeres kursusbeløb eller ønsket overflytning og udsættelse af 
kurserne. I har holdt os varme med alle jeres søde mails og 
opringninger.

I har kort sagt hjulpet os med at bevare troen på, at vi sam-
men er gode til at løse en vigtig opgave: At alle seniorer hver 
uge året rundt kan vælge at komme på højskole for at lade 
sig berige af kloge ord og hyggeligt samvær i dejlige omgivel-
ser.

Tak.

Meget at se frem til
Skulle man få lyst til at støtte Rude Strand Højskole med småt 
som stort, så har vi til dét formål  nu oprettet en mulighed for 
at læse om og gøre dette på vores hjemmeside under menu-
en ”Donationer”.

Ellers vil vi glæde os og sammen med resten af Danmark 
(og verden) håbe på et tryggere og mere normalt år i 2021. 
Selvom vaccinen er på vej, må vi vist indstille os på at være 
sammen i sikker afstand til hinanden også fremover. Men ved 
fælles indsats og kærlig opmærksomhed, så skal det nok lyk-
kes os at lave god højskole alligevel.

Og der er virkelig meget god højskole at se frem til på Rude 
Strand i 2021. Jeres tilmeldinger til næste års kurser er hel-
digvis lige så rigelige, som de plejer at være. Enkelte kurser er 
allerede udsolgte. 

Der er størst forespørgsel på vores populære gengangere fra tid-
ligere år. Men husk! Vi bliver aldrig for gamle til at prøve noget nyt. 
Så derfor finder I også flere premiere-kurser i kataloget. Prøv for 
eksempel at kigge på kursus 5, KUNSTENS NØDVENDIGHED, 
hvor kompetente billedkunstnere, filosoffer og skribenter tager os 
ved hånden ind i kunstens betagende verden og viser os de sær-
lige steder i Aarhus, hvor de store værker virker til hverdag.
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Den 12. november fejrede vi den nye højskolesangbog. 
Indkøbt for to flotte donationer. Tusind tak!

Kaffe undervejs på vandreturen mellem Hou og Rude.

Vejret var med os til Ha Det Godt kurset. 
Vi rykkede yogaen til stranden.



Eller kursus 8, som vi har døbt NYHEDER MED HÅB OG 
HANDLING. Her vil politikere, journalister og andet godtfolk 
invitere til livsglade debatter og positive fakta om verden og 
hinanden. Og så skal vi på besøg i et topmoderne mediehus i 
Aarhus.

Årets allerførste kursus, VITAMINER I VINTERMØRKET (5. 
– 9. januar 2021) er et kortere kursus for et mindre antal kur-
sister. Her er endnu ledige pladser at få, og I skal være så vel-
komne! Hvis vi må aflyse, får I selvfølgelig alle pengene igen. 

Ny medarbejder på kontoret
Af nyt fra selve højskolen kan vi lige igen nævne vores restau-
rerede værelsesgang. Nedlukningen sidste forår betød jo og-
så, at vi fik tid til at give 12 enkeltværelser eget bad og toilet. 
Et længe næret ønske fra både kursister og os selv. 

Af personalenyt kan vi fortælle, at I vil møde et nyt ansigt, 
næste gang, I kommer til Rude Strand. Vores nye ”familie-
medlem” hedder Lone Broholt, og er pr. 1. december ansat 
som bogfører og sekretær. Efter mange år på Sjælland mente 
56-årige Lone, det var tid at vende hjem. Hun har nu købt hus 
i Saksild ikke langt fra Tiset, hvor hun er født og opvokset. 
Lone afløser Birgit Friis på højskolens kontor.

Marie og Lone på kontoret går på velfortjent juleferie den 22. 
december, men åbner kontoret for jer igen den 28., 29. og 
30. december klokken 9 – 13. Alle vi andre møder ind igen 
mandag den 4. januar.

Ellers er der kun tilbage at ønske jer alle sammen en glædelig 
jul, et godt helbred og et lykkebringende nytår.  

Vi savner jer!!

Kærlig hilsen
Personalet på Rude Strand Højskole
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad, forstandere
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Rude Strand Højskole
Kystvejen 114, 8300 Odder
Tlf. 86 55 89 44 - info@rudestrandhojskole.dk
www.rudestrandhojskole.dk

Lone Broholt er vores 
nye kollega på kontoret.

NaturKarsten holdt foredrag og plantede et sidste æble-
træ i vores lille æblelund i parken.

https://rudestrandhojskole.dk/

