
FOR SENIORER

Kære kursister og venner af vores højskole
Det har været en forrygende sommer, og den er slet ikke slut 
endnu!

Med fyldte kurser, skønt badevejr og en corona-virus, der har 
artet sig, er vi bare så glade for – og lettede over – at være i 
gang igen. Det er næsten som om, I ikke har været væk, når 
I sådan kommer susende fra hele landet i samme sekund, vi 
åbner igen. TAK!

Selv juni, der til tider var både våd og blæsende, kunne ikke 
tage humøret fra alle vores vandrende kursister, der både 
sang og muntrede sig på skovstierne, selvom sokkerne kun-
ne vrides, når vi kom hjem på højskolen. Et godt billede på, 
at hverken Corona eller det danske vejr kan tage modet fra 
livslystne og videbegærlige seniorer, når muligheden for igen 
at tage på højskole melder sig!

Vi er taknemmelige for at kunne skrive udsolgt på vores kur-
ser nærmest hele året ud. Men det føles også rart, at vi trods 
alt har enkelte ledige pladser på vores november-kurser. Så 
hvorfor ikke gøre den lange og mørke måned både kortere 
og lysere med gode foredragsholdere, fællessange og lækker 
mad?
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Vi har netop overstået to bridgekurser i højt humør. Her 
ses forstander Carsten Holvad sammen med bridge
instruktør Knut Blakset (til højre).

Personalemøde midt i den travle højskolehverdag.



APOPLEKSI OG HØJSKOLE, 26.-30. oktober 2021
Et livsbekræftende kursus for apopleksiramte og pårørende.

MORTENSKURSUS, 7.-13. november 2021
Klassisk højskole med fællessang og foredrag. Og andesteg!

DEMOKRATIETS FESTDAG, 14.-20. november 2021
Hvor vi tænder lys over både november og kommunalvalget.

LIVSREJSER og BIOGRAFI, 21.-27. november 2021
Med bøger og foredrag af Allan Olsen, Søren Pape Poulsen m.f

Ring for ledige pladser, så du allerede nu kan glæde dig til 
fællesskab og varme, når det bliver koldere.

Ud over disse årets sidste pladser, kan du glæde dig til det 
nye katalog 2022, der i skrivende stund er under udarbejdel-
se. Kataloget forventes både trykt, pakket og afsendt sidst i 
september. Hvis du allerede modtager dette nyhedsbrev, be-
høver du ikke forudbestille kataloget. Det kommer automatisk 
til dig.

Som I vil måske vil bemærke til den tid, er vi næste år på 
langt de fleste kurser gået tilbage til seks dages varighed. I 
stedet for syv. Dette for at kunne følge med og dække ind 
som det forholdsvis beskedne personale, I ved, vi er. 

Vores alle sammens musiklærer, Helge Teglgård, har læng-
tes efter at kunne sige det højt: Rude Strand Sangkor må 
synge sammen igen! Og mødes første gang den 23. august 
klokken 16.00. Helge fortæller om den kommende sæson, at 
der stadig er ledige stemmer at få. Nu må man ikke sortere 
efter køn, men det må siges, at især mænd kan påregne at 
begynde eller udvikle en sangerkarriere lige her i Rude Strand 
Sangkor. Så har vi ikke sagt for meget.

Højskolelivet går ellers sin gode gang. Det ene kursus efter 
det andet – spækket med livsoplysning, demokratisk dannel-
se og fællesang – begynder og slutter. Dygtige og livskloge 
foredragsholdere går ind og ud ad dørene, maden er lækker 
og vejret godt det meste af tiden.

Alt er godt. Vi ses på Rude Strand!

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

Forstander Helle Holvad vinder månedens udsigt.

Rude Strand Sangkor gør klar til ny sæson.

De ca. 40 frivillige træder til overalt på skolen. Her er det 
Vagn, der tager en beskidt tjans i kloaksystemet.

https://rudestrandhojskole.dk/

