
FOR SENIORER

Vores højskole 
åbner den 25. april!
Vi åbner med to kurser – og der er plads til dig, hvis du er hurtig

Nu er der ikke længere bare lys for enden af tunnelen. Nu er der lys for 
enden af ugen! Det er ganske vist, at vores højskole åbner for kursister 
igen allerede søndag den 25. april.

Det er en uge tidligere, end vi havde forventet. Så nu står vores dejlige 
personale virkelig sammen om at gøre alt klar til den store dag. Efter fem 
lange måneder må skolen igen summe af sang og latter. Fællesskabet 
omkring de gode foredragsholdere og køkkenets lækre mad skal blom-
stre om kap med foråret.

Vi åbner med hele to kurser. Og da vi ikke vidste, åbningen var så nært 
forestående, så er der pladser at få på begge. Så hvis I – lige som os – 
har ventet med længsel på en levende højskole, så er det bare med at 
hanke op i kufferten og komme afsted.

KROLF OG HØJSKOLE – er for dem, der har lyst til at spille det sociale 
spil på Danmarks smukkest beliggende krolfbane. Og samtidig følge høj-
skolens øvrige program med morgensamlinger, foredrag og fællessang.

FORÅRSHUMØR OG HØJSKOLE er det kursus, der vil emme af gen-
åbning og glæde. Vi skal beriges af humoristiske foredragsholdere, nyde 
musik og fællessang – og så skal vi forkæles af højskoles gode køkken.

I finder udførlig beskrivelse af de to kurser vedhæftet dette brev. 
Selv om det er med meget kort varsel, så håber og tror vi på, I har glæ-
det jer lige så meget, som vi har – og derfor måske har mod på og mu-
lighed for at komme allerede på søndag.

Og så er der lige det med coronapasset. Vi skal alle kunne dokumentere 
en helt frisk og negativ test (ikke over 72 timer gammel) – eller vi skal 
være færdigvaccinerede.

Coronapasset er vores tryghed og vores mulighed for at kunne være 
sammen. Så selvfølgelig klarer vi også det, selvom det umiddelbart kan 
føles lidt bøvlet.

Kære kursister
Vi glæder os rigtig meget til at invitere indenfor! - måske ses vi allerede 
på søndag?
De bedste hilsner
Hele personalet på Rude Strand Højskole
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad, forstandere

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

https://rudestrandhojskole.dk/

