
FOR SENIORER

Kære kursister og venner af vores højskole
Vi er kommet godt i gang. Vi er kommet rigtig godt i gang 
endda. Vi er nu snart fire kurser henne, og det har selvfølgelig 
været helt fantastisk dejligt igen at høre snak og latter, sang 
og musik i alle hjørner af vores højskole.
For hvor har her godt nok været stille.
Heldigvis har telefonerne kimet hos Lone, Marie og Mette på 
kontoret. Heldigvis har vi kunnet høre pedellerne Dennis og 
Michael skramle med stiger og malerspande (her er blevet SÅ 
flot. Og pyramidesalen har fået blå himmel) Og heldigvis har vi 
kunnet høre Helge, Helle og Louise øve sig på de nye højsko-
lesange. Mange gode mennesker har givet lyd fra sig her og 
der, men der har nu alligevel manglet noget… Jer!
Men nu er I her. Vi er sammen igen, og glæden og taknem-
meligheden overstråler alt. Selv det lidt kølige forårsvejr. Vi 
har for eksempel lige overstået et vandrekursus i blafrende 
regn-ponchoer og silende regn – men med højt humør på alle 
turene.

Højskole med tests, men uden mundbind
Kort sagt har det på alle måder været en fest at genåbne Ru-
de Strand Højskole. Selv med de forbehold og forsigtigheder 
over for Covid-19, der har været en forudsætning for at rykke 
sammen i fællesskabet igen.
Vi har valgt at tilsætte vores restriktioner en god portion hu-
mor. Allerede ved ankomsten på parkeringspladsen har Helle 
taget imod med et klingende ”Paskontrol!!”, og ugen igennem 
har vi bare forventet, at alle kursister er gået rundt og ”lugtet 
af sprit og været godt negative!” :-)
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Hele personalet har været på førstehjælpskursus

Corona-kontrol med højt humør



Og så har vi været fri for mundbind. Personalet har brugt 
maske, men kursisterne har haft fri. Og der er blevet smilet 
igennem.
To gange i ugen har vi testet os selv og vores gæster. Vi har 
bogstaveligt talt ”sittet og strittet” med hver vores vatpind og 
gået til testen i fællesskab. I bedste højskoleånd. Det har fun-
geret overraskende godt – og nu ser det ud som om, det me-
get snart er et overstået intermezzo. De nye lempelser er lige 
om hjørnet, og vaccinerne ruller, som de skal. Alt bliver godt.

Mange udsolgte kurser
Kursisterne strømmer til. Vi har stort set udsolgt hele vejen til 
oktober. Men alligevel skal man aldrig tøve med at spørge om 
ledige pladser. Der er tit en ekstra seng her og der – ligesom 
dét at stå på venteliste ret så ofte giver et positivt resultat, 
selv om den måske er lang til at begynde med.
Mange af vores kursister, oplever vi, vender tilbage til den 
samme højskolefølelse og i de samme uger igen og igen. Det 
er et dejligt gensyn hver eneste gang. Vores klassiske uger 
med blandet højskoleindhold er stadig de mest eftertragtede 
og derfor de hurtigst udsolgte. Men som eksperterne siger: 
Hold hjernen frisk – prøv noget nyt! Og det kunne måske væ-
re anledningen til at prøve en højskoleuge omkring et særligt 
emne. Som for eksempel:

KAMPEN OM EUROPA – EM I FODBOLD – 13.-19. juni 2021
Højskoleliv med politik og fodboldfest
VEJEN TIL STJERNERNE – 5.-11. september 2021
Højskoleliv med et kig ind i de fjerne galakser
DEMOKRATIETS FESTDAG – 14.-20. november 2021
Højskoleliv med valgfest og livlige debatter

På hjemmesiden finder du vores opdaterede kursusoversigt, 
hvor fra du allerede nu kan tilmelde dig kurser helt frem til 
1. maj 2022. Har du lyst til at modtage vores trykte katalog, 
sender vi det naturligvis gerne.
KLIK HER og se kursusoversigten

Kære venner
Verden åbner sig igen, og vi åbner os mod den. Præcis som 
en højskole skal og kan. Sikkert også derfor er det så givtigt 
og tillokkende at samles i de udviklende fællesskaber, som 
traditionen inviterer til på en højskole. Og måske i særlig kraft 
efter pandemiens begrænsninger.
Vi glæder os til at berige jer, vi glæder os til at forkæle jer. Vi 
glæder os bare til at se jer!

Kærlig hilsen 
Personalet på Rude Strand Højskole
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad, forstandere
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Køkkenchefen er tilbage i sine krydderurter.

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

Nyt katalog med kurser frem til 1. maj 2022 kan nu bestilles.
KLIK HER for bestillingsblanket
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https://rudestrandhojskole.dk/kurser-for-seniorer/
https://rudestrandhojskole.dk/henvendelser-generelt/
https://rudestrandhojskole.dk/

