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Kære kursister og venner af vores højskole

”Dét dér, det vil jeg virkelig kalde respekt for maden! Hvor ER 
det flot!”, lød det begejstret fra en af vores kokke.
På Rude Strand er der tradition for, at afslutningsmiddagen 
inviterer til borddækning ud over almindelig højskolemaner. 
Og deltagerne på kurset ”VI SYNGER 200 SANGE” (hvilket 
de gjorde og lidt til!)  var gået helt amok med japanske lam-
per, hyben, træers blade og bær i alle farver, små og store 
æbler, flot foldede servietter, der struttede højt op i luften og 
alskens måder at arrangere levende lys på.
Det er altid en fornøjelse for os i personalegruppen at gå til 
middag med jer kursister den sidste aften. Tak for det!

I har forhåbentlig alle sammen modtaget vores nye, flotte 
katalog over alle vore kurser i 2022. Det er efterhånden en 
gammel nyhed, at vi kun har enkelte pladser tilbage på dob-
beltværelser i indeværende år. Men derfor også en ekstra stor 
glæde at åbne for hele næste år, og med det samme nyde 
den store interesse, der er for at sikre sig en plads i vores fæl-
lesskab her i ”Haven ved havet” som vores musiklærer Helge 
Teglgård kalder os i sin sang.
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Helge Teglgård og deltagerne på kursus RYTMISK 
KOR OG HØJSKOLE afsluttede ugen med en flot 

koncert for alle før festmiddagen.



Til at tage imod de mange opringninger har vi for første gang 
oprettet et rigtigt callcenter, hvor Mette Holtegaard og et 
team af højskolens venner tager op imod 100 opkald hver 
eneste dag!

”Det er helt fantastisk og virkelig hyggeligt at snakke med så 
mange kursister”, fortæller Mette Holtegaard. ”Rigtig mange 
vil prøve højskole for allerførste gang, men de fleste er gen-
gangere. I skal lige have den sødeste historie fra forleden: Én 
af vores trofaste kursister havde booket sit sædvanlige en-
keltværelse. Men da hun var hos os sidst, havde hun fået sig 
en ven, så derfor ønskede hun i stedet et dobbeltværelse!”
Callcentret har åbent hver hverdag fra klokken 9.00 – 12.30 
og igen fra 13.00 – 14.30.

Vores gode kollega på kontoret, Lone Broholt, har vi desvær-
re måttet sige farvel til. Som ny bogholder er ansat Susanne 
Beuschau Hansen, der allerede er tiltrådt. Held og lykke og 
tusind tak til Lone – og velkommen i flokken til Susanne.

Vores kok, Finn Andersen, har opsagt sin stilling til fordel for 
Lyngs Idrætsefterskole. Tak for dig de mange gode og sjove 
år, Finn. Og held og lykke ved Vesterhavet. Så hvis der er no-
gen, der kender en god kok, må I gerne kontakte os.

Tidligere forstander på Rude Strand Højskole, forfatteren og 
læreren Bjarne Nielsen Brovst, er død. Bjarne havde et både 
omfangsrigt og særegent forfatterskab bag sig, hvor han for-
talte historierne om både de finurlige og skæve skæbner og 
eksistenser og de kanoniserede forfattere som H.C. Ander-
sen, Kaj Munk og Morten Nielsen. Han debuterede i 1970 og 
skrev både digte, noveller og romaner, der ofte tog udgangs-
punkt hans eget liv og egne oplevelser.
Bjarne Nielsen Brovst var forstander på Rude Strand Højsko-
le i årene 1980 til 2007. Vi sender de varmeste hilsner til hans 
hustru Gudrun. Bjarne Nielsen Brovst blev 74 år. 

Her hos os på Rude Strand falmer naturen smukt og farve-
rigt omkring os. Der er knap så mange timer på terrassen 
nu, men udsigten over parken og havet er alligevel et billede 
værd. Hver eneste morgen.
Vi ønsker alle et dejligt efterår.

Kærlig hilsen

Personalet på Rude Strand Højskole
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad, forstandere
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Vores nye katalog er 
på gaden, og Mette 

Holtegaard nærmest 
bor i vores callcenter.

Ny medarbejder på 
kontoret. Susanne 

Beuschau Hansen er 
tiltrådt som bogholder.

Denne morgens foto er taget af vores madsnedker, Vinnie 
Østergaard.


