”Giv tid! Og livets træ bli´r grønt
må frosten det end kue,
giv tid! og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.”
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Kære kursister og venner af vores højskole
B.S Ingemanns ”I sne står urt og busk i skjul” er heldigvis stadig
med i den nye udgave af højskolesangbogen. Et smukt billede i
øvrigt på den svære tid, vi gennemlever. Giv tid! Ha´ tålmodighed.
En svær kunst. Ikke mindst for alle os her på højskolen. Giv tid! Og
hvad du drømte om, du skal i sandhed skue. Alt bliver godt igen.
Hos os har vi håbet og troen på, at alt bliver godt igen. Og vi glæder os helt vildt til igen at fylde vores alle sammens dejlige højskole
med glade, livsduelige og nysgerrige voksne mennesker.
Vi ved endnu ikke, hvornår vi får lov at åbne. Eller hvornår vi selv
synes, det føles rigtigt at invitere indenfor fra nær og fjern. Den
seneste melding fra myndighederne siger genåbning af danske
højskoler den 1. marts 2021. Vi tror dog ikke, det gælder os seniorhøjskoler i første omgang. Men med foråret og vaccinerne,
så bliver det snart højskoletid igen.
Højskolens økonomi
Først og fremmest: Vi klarer det! Vi kommer igennem med skindet
på næsen. Rude Strand Højskole er også på landkortet og klar til
kursister, når det igen er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne.
Det, vi kæmper med, er likviditeten. Vi har ikke haft et højskolekursus siden november sidste år, hvilket selvfølgelig har tæret
voldsomt på vores pengekasse. Og vi har først nu i sidste uge
modtaget de første penge fra Slots- og Kulturstyrelsen. Vi har
derfor desværre ikke tidligere haft mulighed for at tilbagebetale jer for kurserne i 2021. Flere af jer spørger – og med rette
- ”Hvorfor får vi ikke vores penge tilbage?” Forklaringen er helt
enkelt den, at vi, som mange andre ”virksomheder”, overlever
på fremtidige betalinger, da vi som nystartet højskole ikke har en
stor kassebeholdning.
Men, men. Vi er blevet stillet i udsigt, at den store hjælpepakke
fra Kulturministeriet kommer om nogle uger, og så vil ALLE, der
ønsker det, få ALLE deres penge retur. Det varer bare lige lidt
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endnu – derfor denne forklaring. Håber, den rækker. Ellers er det
selvfølgelig vigtigt for os at understrege, at de af jer, der har brug
for at få jeres penge tilbage her og nu, endelig skal kontakte os
her på kontoret.
Endelig skal der lyde en KÆMPE TAK til alle I mange, der har fundet
et andet højskolekursus i 2021 eller 2022 som erstatning for det aflyste og dermed ladet jeres penge overføre. Det har selvsagt meget
stor betydning for vores likviditet. Tusind tak.
Mange tilmeldinger
Det går rigtigt godt! Vaccinerne er lige om hjørnet, og vi vandt
verdensmesterskabet i håndbold. Igen.
I takt med, at dagene bliver længere, og bøgen springer ud, så
håber og forventer vi her på Rude Strand, at vi snart skal lave
noget skøn højskole sammen med jer igen. Højskole med både
nærvær og fællessang. Og forhåbentlig til den tid uden mundbind, så vi igen kan se hinanden smile fra øre til øre, når vi mødes om alt det, vi skal opleve i fællesskab.

Vandrekurser er populære. På Rude Strand tilbyder vi nu
fem af slagsen i år.

Vi tror på det – og endnu bedre: I tror på det, kan vi mærke.
Tilmeldingerne til vores kurser strømmer ind og bekræfter os
dagligt i, at lysten til at komme på højskole er lige så stor, som vi
kender den. Måske endda større gætter vi på - efterhånden som
vi slippes løs igen. Nogle kurser i foråret og sommeren er allerede fyldte. På andre er der stadig ledige pladser.
Tøv endelig ikke med at tilmelde jer kurserne i maj og fremover.
Hvis vi selv eller staten aflyser et kursus, får I alle pengene retur.
Og hvis I selv melder afbud indtil tre uger før kursusstart, mister I
kun de 500 kroner.
Mens vi venter
Mens vi venter, har vi ændret lidt i sommerens kursusplan. Vores
kursus, TOUREN – RACERCYKLER OG DEBAT udgår. I stedet
tilbyder vi endnu et vandrekursus i uge 23, hvor turene går til
blandt andet Samsø, Moesgaard skovene og kysten ved Ajstrup
og Norsminde havn. Med dette tilbyder Rude Strand Højskole
hele fem vandreuger om året, men det er forståeligt også populært at gå sine 10.000 skridt (og mere) i godt selskab!

MENS VI VENTER - øver vi de nye højskolesange. Du kan
synge sammen med os på Facebook. Hver uge lægger vi
en ny sang op. Her synger Helle Bak Holvad, Helge Teglgård og Louise Brandstrup ”Det lyser koldt i februar”.
KLIK HER OG SYNG MED

Mens vi venter, synger vores to lærere, Louise Brandstrup og
Helge Teglgård, sammen med Helle Bak Holvad hver uge på
vores facebookside én af de nye sange, der har fået plads i højskolesangbogen. Måske har du lyst til at synge med? Så de nye
sange allerede er kendte, når vi ses på højskole igen.
Mens vi venter… jamen, når der ellers ikke skal handles og håndteres på økonomi, kompensation og taxametertilskud, så går vi
ellers bare rundt og glæder os usigeligt til at se jer trille kufferten
ind på vores dejlige højskole igen! Vi håber, I sammen hver for sig
holder humøret og håbet oppe. Det gør vi!
Kærlig hilsen
Personalet på Rude Strand Højskole
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