
FOR SENIORER

Kære kursister og venner af vores højskole
Sikken fest, vi havde i sidste uge! Hold nu op, hvor var det en 
fornøjelse at se kursister og personale i rød-hvide farver bak-
ke op om Danmarks drenge. 

Temakurset KAMPEN OM EUROPA OG EM I FODBOLD blev 
ugen, hvor vi for alvor mærkede friheden, og hvor fælles-
skabet samlede sig om Ulla Terkelsen, Morten Løkkegaard, 
Villy Søvndal og alle de andre EU-kyndige personligheder, 
der besøgte Rude Strand for at forkæle vores kursister med 
indsigt og engagement. Det var en stor, stor fornøjelse at lave 
højskole. Også i den uge!

Dette temakursus var for os endnu et eksempel på, at vores 
kursister føler sig glade, oplyste og berigede, når først fæl-
lesskabet suser derudad. Og så oplever vi alligevel, at disse 
særlige kurser af høj faglighed er liiige knap så hurtigt solgte 
som de klassiske højskolekurser, der er en kendt blanding af 
alt det gode.

Derfor vil vi godt slå lidt på tromme for netop temakurserne, 
som skam OGSÅ indeholder al den dejlige fællessang, de go-
de grin, naturen og vores dejlige mad. Man bliver bare oven 
i købet ekstra klogere på nogen eller noget særligt samtidig 
med. Og det er da kun godt, synes vi jo.
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Ingerlise var kampklar til landskampen mod Belgien

Kokkene Kim og Finn var med til at skabe EM-stemning - og 
serverede stadion-platte til alle i det fri efter kampen.



Eksempler på temakurser med ledige pladser:
DEMOKRATIETS FESTDAG - 14.-20. november 2021
Højskoleliv med valgfest og livlige debatter 
LIVSREJSE OG BIOGRAFI - 21.-27. november 2021
Højskoleliv og kendte personligheders livsrejser
EN VERDEN AF OPERA - 29. november - 5. december 2021
Højskoleliv og det helt særlige ved opera - få pladser
KUNSTENS NØDVENDIGHED - 31. januar - 5. februar 2022
Højskoleliv med billedkunstnere og kunstudflugt til Aarhus 

Vi glæder os til at servere jer et program af stærke foredrags-
holdere på disse kurser.

Temakurset VEJEN TIL STJERNERNE (5.-11. september) har 
vi netop besluttet at udskifte med:
SEPTEMBERS HIMMEL – 5.-11. september 2021
Højskoleliv med tre udflugter og stærke foredrag

Corona fylder kun lidt
I hverdagen på højskolen fylder Corona heldigvis mindre og 
mindre nu. Det er stort set slut med at teste kursister i løbet 
af opholdet, da de fleste er vaccinerede. I denne forbindelse 
skal der lyde en stor tak til Tove Størum og Ann Jeppesen 
for at lade sig uddanne til opgaven med at hjælpe os i vores 
lille testcenter. Det er gået over al forventning og humøret har 
været højt.

Vi har selvfølgelig stadig mulighed for at teste, ligesom vores 
eget personale altid har coronapasset i orden.

Grundlæggende er vi meget glade for lempelserne og mær-
ker tydeligt friheden. Men det er fortsat vigtigt for os at være 
ordentlige og forsigtige. Derfor fastholder vi, at kursisterne 
bliver i de samme grupper i spisesalen og dagligstuen lidt 
endnu. Det betyder nemlig, at vi kan synge her. Men i fore-
dragssalen, hvor vi alle vender i samme retning, er man nu 
velkommen til at sætte sig, hvor man har lyst.

Som en ekstra sikkerhed holder vi også fortsat lukket for 
eksternt publikum til vores foredrag. Foreløbig frem til august, 
og så håber vi, det bliver muligt igen at afholde åbne arrange-
menter på Rude Strand Højskole.

Når vores sommerkursister pludselig ser et nyt ansigt i køkke-
net, så hils på Rasmus Højsgaard! Rasmus er uddannet kok 
og vil hjælpe os sommeren over, så vores faste personale på 
skift kan holde velfortjente ferieuger. 

Til jer, der ikke kommer forbi i løbet af de næste par måneder, 
vil vi ønske en rigtig dejlig sommer. Og vi håber på og glæder 
os til at se jer senere hen på året. Eller til næste år. Du finder 
vores kurser helt frem til maj 2022 på vores hjemmeside. 

Solvarm og venlig hilsen
Forstandere og personale på Rude Strand Højskole
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Desserten bød på et virvar af skønne jordbær, da kursister 
var med til at skabe Masterchef-menu på Rude Strand

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

Katalog med kurser frem til 1. maj 2022 kan bestilles.
KLIK HER for bestillingsblanket
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2. UDGAVE

Forstanderparet Helle Bak Holvad og Carsten Holvad var 
på Samsø med hver sin gruppe kursister - og fandt sam-
men ved Issehoved

https://rudestrandhojskole.dk/henvendelser-generelt/

