FOR SENIORER

jubilæum 50 år
Hurra for vores højskole!
225 jubilæumsgæster markerede de første 50 år med
seniorhøjskole på Rude Strand.

Strålende solskin og 66 veloplagte kursister tog imod, da
gæsterne ankom til 50 års jubilæumsreception på Rude
Strand Højskole fredag den 11. marts om eftermiddagen.
Kurset denne uge bar titlen, DER ER FORÅR I LUFTEN – OG
JUBILÆUM, og vi skal da lige love for, det levede op til sit
navn!
Med 160 gæster ude fra, alle kursisterne og det samlede personale var højskolen fyldt til sidste stol - og levnede kun plads
til de smukke borde med blomster, boblevand og kokkenes
tryllerier på sølvfade.
Det var en dag, alle vi på højskolen havde set frem til i me-

Operasangerinden Stine Elbæk Gomard sang
Musettas arie fra La Boheme. Hun var bestyrelsens gave til højskolen.
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get lang tid, og som ugens kursister havde varmet op til i de
seneste dage med foredrag og musik målrettet højskolens
særlige fødselsdag.
En sædvanlig veloplagt bestyrelsesformand, Jørgen Koldbæk, åbnede festen og førte os meget passende 50 år tilbage i tiden og frem igen - til fredag den 11. marts, som var
valgt til jubilæumsdagen for Rude Strand Højskole.
Jørgen Koldbæk har netop overtaget tøjlerne efter Arne Rolighed, der ellers stod til den helt store hyldest for sit kæmpestore arbejde for Rude Strands genopståen efter konkursen i
2015. Og for de mange år som formand. Desværre var Arne
Rolighed ramt af corona på jubilæumsdagen, men de mange
gæster sendte på Koldbæks opfordring en stor klapsalve ind
over Århus, som alle var enige om, at Arne kunne høre.
Velkommen i familien!
Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening,
var dagens første taler. Og hun havde både stærke løfter, stor
ros og en kærlighedserklæring med til Rude Strand:
”Velkommen tilbage i familien”, indledte Trinskjær og henviste
til de år efter konkursen, hvor højskolen var sat uden for fællesskabet og dermed det statslige tilskud. ”I har vist jer fantastisk dygtige til at håndtere opgaven med de korte kurser
for nutidens seniorer, der har stigende storpolitisk betydning.
Med ældrechecken fandt I straks plads hos jer, og I var de
første til at åbne efter nedlukningen. I var de modigste. Den
dybeste respekt for, at I åbnede! sagde Trinskjær og fortsatte:
”I manifesterer appetit på nye fællesskaber her på jeres højskole, og skulle I blive ramt igen – så skal vi nok være der for
jer!”
Mette Bock har en særlig plads i højskolens hjerte. Hun var
kirke- og kulturminister og på pletten den gang for fem år
siden, da Rude Strand Højskole fik mulighed for atter at komme ind under højskoleloven. Og så kommer hun ofte forbi
skolen med et foredrag.

Odders borgmester, Lone Jakobi , holdt tale og
fik sig efterfølgende en snak med to af ugens
kursister.

Mette Bock holdt foredrag om morgenen og
jubilæumstale om eftermiddagen.

Personalets gave til arbejdspladsens festdag var
en spritny jubilæumssang.

”Vigtigst for denne højskole er, at den følger med samfundet.
Det var også Grundtvigs kernetanke, at vi lærer hele livet.
Det går først rigtig galt, når vi lægger nysgerrigheden til side”,
sagde Mette Bock blandt andet i sin fine tale.
Vi laver alle sammen højskole
”Her på højskolen taler vi aldrig om, hvad Staten skal gøre
for de ældre. Men om, hvad vi ældre kan bidrage med i samfundet”, sagde forstander Carsten Holvad. Og valgte ellers
at bruge sine 10 minutter på at takke hver og én i det faste
personale på højskolen. Samt Venneforeningen og det store
korps af frivillige, der uge efter uge er med til at give kursisterne den varmeste modtagelse. Dét lige fra en hånd i kuffer-

Ingelise Mikkelsen og Jytte Kristensen arbejdede på højskolen i henholdsvis 42 og 35 år! – og
har derfor været helt uundværlige i samarbejdet
med Eva Marie Bach om den historiske udstilling om Rude Strand Højskole.
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terne til de imponerende blomsterdekorationer, som da også
havde fået en ekstra stor rose i anledning af jubilæet.
Om fællesskabet på Rude Strand sagde forstanderen: ”Når
vi får spørgsmålet: Hvad laver du så? Så svarer alle – ansatte
som frivillige: Jeg laver højskole!”
Personalets gave til arbejdspladsens festdag var i øvrigt en
spritny jubilæumssang. En sang, der blev levende leveret
i kokketøj og som et folkekor af virkelig mange forskellige
stemmer! Højskolens faste lærere, Helge Teglgård og Louise
Brandstrup havde komponeret og forfattet – og Rude Strand
Sangkor sørgede for forstærkning. Og tak for det!
21.050 kr. til Ukraine!
I tre dejlige timer tog det ene smukke ord det andet. Såvel
kursister som kære venner og vigtige samarbejdspartnere gik
på talerstolen – og der blev råbt hele tre gange et trefoldigt
leve for Rude Strand Højskole! Og så skal det nok gå.

Lisbeth Trinskjær er formand for højskoleforeningen og havde de flotteste ord med til Rude og til
forstander Carsten Holvad

Blandt mange af jubilæumsfestens gode indslag og ideer blev
det foreslået at samle ind til ofrene for krigen i Ukraine. Dette
gjorde gæsterne og kursisterne til langt ud på aftenen – og
resultatet endte i det imponerende 21.050,00 kr., der blev
sendt direkte videre til det store indsamlingsshow på tv lørdag aften.
Klokken på slaget 16.00 fløjtede formanden festen af. Og
som en kursist udtrykte det: ”Jeg er imponeret over, som I
kan holde tiden med så mange indslag og sange!” Tak for
rosen. Men sådan er det jo også til daglig. Det er bare sådan
noget, vi kan. Os der laver højskole.

Tidl. forstander Aage Augustinus, forstander
Carsten Holvad og formand Jørgen Koldbæk

Fra alle os til alle jer: Tusind tak for dejlige timer til jer, der var
med til at gøre dagen varm og festlig! Og til alle jer rundt omkring, der sendte os en venlig tanke og et tillykke på afstand.
Vi kunne sagtens mærke varmen.

Den lokale kunstner, Ole Grøn, har malet Venneforeningens jubilæumsgave.

Åbent hus og udstilling
Det er muligt at besøge vores udstilling om Rude Strand
Højskoles historie i forbindelse med åbent hus
torsdag den 28. april kl. 14-16.
Køkkenet serverer kaffe/te og kage for kr. 50,-

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

