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Kære kursister og venner af vores højskole
Til næste år skal vi holde jul sammen på Rude Strand! Og i 
2022 skyder vi nytåret ind i fællesskab! 

Men lige nu må vi i stedet sende de allerkærligste hilsner til 
vores jule- og nytårskursister, der med kort varsel måtte finde 
andre steder at fejre højtiden, da Danmark desværre måtte 
lukke ned igen. 

Pandemien ER træls, og den vil heller ikke rigtigt gå over. 
Men den skal alligevel ikke forhindre os i at leve et liv i for-
ventning om, at det nok skal gå. Og i troen på, at vi kommer 
igennem det her sammen.

Her hos os vil vi se tilbage på et 2021 med en helt, helt utrolig 
opbakning til vores højskole. Det har været en stor glæde for 
os alle sammen at opleve, hvordan lysten og fornøjelsen ved 
at komme på seniorhøjskole åbenlyst trumfer trangen til at 
blive hjemme og inden døre. Vi kan i hvert fald konstatere, at 
salget af kursuspladser nærmest er stigende under pandemi-
en. Det synes vi, fortæller os ét og andet.

Vi har haft stort set udsolgt på hver eneste kursus i 2021, 
og kommer ud af året med et regnskab, der ser langt bedre 
ud, end vi havde turdet håbe på under den store nedlukning. 
Dette skyldes alene jeres kæmpe deltagelse. TAK til hver og 
én for alle besøgene i 2021 – og for alle de store gaver, vi og-
så har modtaget.
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Vandrerkurserne var også i 2021 blandt vores allermest 
populære. Her foretager kursisterne en alternativ form for 
udstræk efter dagens vandring.

Birgit Bargholz var med på LIVSREJSER OG BIOGRAFI og 
fik sig en snak med Søren Pape Poulsen efter dennes 
livshistorie. En ekstra fødselsdagsgave, viste det sig - da 
Birgit fejrede sin 90 års fødselsdag på dagen!



Vi kan nu se frem mod et 2022 i forventning om, at vi skal 
fejre højskolens 50 års jubilæum til februar. Vi har fortsat en 
tro på, de sidste brikker vil lande, så vi kan blive ejere af vores 
bygninger, som vi lige nu lejer af Danske Seniorer. Og vi vil se 
frem til et år, hvor glade og nysgerrige seniorer med appetit 
på livet vil fylde højskolen uge efter uge.

Vi skal bare lige have lov at åbne igen. Dette sker i bedste 
fald den 17. januar med kurset VI SYNGER 200 SANGE – og 
ellers håndterer vi også en ny situation.

Selvom interessen er overvældende – og flere kurser i 2022 
allerede er udsolgte – er der altid en god chance ved at stå 
på venteliste. Og har man mod på at kombinere et klassisk 
højskolekursus med et særligt tema, så er der for eksempel 
pladser at få på følgende to kurser:

KUNSTENS NØDVENDIGHED, 31/1 – 5/2 2022 Billedkunst-
nere, forfattere, filosoffer og kunstkendere.
KINA – RIGET I MIDTEN AF HVAD?, 19/4 – 24/4 2022 Med 
Kinaeksperter igennem dragens hjemland.

Ring endelig til os på kontoret (efter 3. januar) for ledige plad-
ser, så I allerede nu kan glæde jer til fællesskab og fornyet 
energi i takt med, at foråret er knap så langt væk, og de lyse 
timer bliver flere.

Når du besøger Rude næste gang, vil du få øje på et par nye 
ansigter. Grethe Vembye har erstattet Finn Andersen i køkke-
net, Hanne Odgaard er ekstra hjælp på kontoret og Magnus 
Brandstrup tager sig nu af markedsføring og grafiske udgivel-
ser. Mens Grethe er helt ny i ”familien” på Kystvejen, er Han-
ne kendt fra vores team af frivillige – og Magnus er gift med 
vores højskolelærer, Louise.

Og så har vi da lige lyst til at fortælle, at da vores sidste kur-
sister vinkede farvel i fordøren, rykkede håndværkere ind ad 
bagdøren. På kun en uge lykkedes det at renovere gulvene i 
spisesalen, på værelsesgangene og i Pyramidesalen, så de 
nu står nylakerede og smukke til vi ses igen i 2022.

Kære alle sammen: 
GLÆDELIG JUL og et LYKKEBRINGENDE NYTÅR!

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

Rude Strand Højskoles Venne- og Skolekreds tæller i øje-
blikket tæt på 800 medlemmer. Disse fantastiske venner 
har i årets løb givet os nye gardiner og smarte sengelam-
per på alle værelser. Samt en længe ønsket havkikkert, 
som pedellerne Michael og Dennis har etableret på terras-
sen. Tusind tak for gaverne!

Kontoret er lukket mellem jul og nytår.
Kontoret og telefonerne åbner igen 3. januar.
Telefontiden er mandag-fredag 
kl. 9.00-11.30 og 13.00-14.30.

Kokkeri, kontor og kommu-
nikation! Rude Strand Høj-
skole byder velkommen til 
tre nye i personalegruppen: 
Grethe Vembye i køkkenet, 
Hanne Odgaard og Magnus 
Brandstrup på kontoret.


