
FOR SENIORER

Kære kursister og venner af vores højskole

Det er forår. Alting klippes ned. Der beskæres i budskadser 
og budgetter. Det er årstiden, vi har ventet på – og også her 
på Rude Strand vender vi næserne mod solen og nyder igen 
kursisternes pludren på terrasserne. 
Vores store team af frivillige bakser med at pakke bedene 
med de smukkeste sommerblomster og gøre parken klar til 
vores forårs- og sommergæster.

Vi åbner for bestilling af kurser i første halvdel af 2023
Og så er det også årstiden, hvor vi springer ud med næste 
forårs kursusprogram. For som mange allerede har bemær-
ket, går det forrygende med at besætte pladserne til vores 
kurser i 2022, hvor mange allerede er fuldt belagte og med 
venteliste. Det er vi selvfølgelig utroligt glade for og stolte af – 
men vi vil nu også gerne have, at så mange som muligt fort-
sat har mulighed for at bestille en plads på ét af vores kurser.
Derfor er det dejligt, at vi allerede nu kan åbne for bestilling af 
kurser fra januar til juni 2023. Du kan gå ind på vores hjem-
meside og se, om der er noget, der frister. Eller ringe til Mette 
eller Marie på kontoret, der som altid er behjælpelige med at 
fi nde de ledige pladser. Det gælder i øvrigt også for resten af 
indeværende år, hvor det skam stadig er muligt at komme på 
højskole - måske via venteliste. Og især hvis I er to, der føl-
ges og bor sammen på dobbeltværelse.

Enkeltværelser med eget bad bliver dyrere
Fra 1. januar 2023 hæver vi prisen på vores enkeltværelser 
med eget bad med 200 kroner, så der fra årsskiftet betales et 
tillæg på 800 kr, for disse attraktive værelser.
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Det nye kursuskatalog 2022-23 er netop kommet ind ad 
døren. Du kan bestille et eksemplar på hjemmesiden. Klik 
på billedet her og kom til bestillingsformularen.

Vi glæder os til, at alting igen springer ud. Som her, hvor et 
hold kursister er på besøg i Økologiens Have i Odder.

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


Slut med bus fra København, Sjælland og Fyn
Vi fortæller glad og gerne om nye initiativer, men der er jo og-
så ting, som vi holder op med. Fra årsskiftet 2022-23 stopper 
tilbuddet om opsamlingsbussen fra København, Sjælland og 
Fyn til udvalgte kurser. Tilslutningen har på det seneste ikke 
været så stor, og vi vurderer, at der efterhånden er kommet 
flere alternative transportmuligheder med både direkte tog og 
busser til Aarhus og Skanderborg.
Vi henter og bringer fortsat gratis fra Skanderborg Station ved 
starten og slutningen af alle kurser.

Åbne arrangementer
Med forårets komme har også coronaen givet os vores frihed 
tilbage i den forstand, at vi er klar til at åbne højskolen for an-
dre end vores kursister igen. Det er over to år siden, vi sidst 
har inviteret til foredrag og koncerter for gæster udefra, men 
nu må vi igen! 
Vi har netop overstået påskekurset med gæster til en klassisk 
koncert med David Strong, og det var en stor fornøjelse at 
udvide fællesskabet. Også for vores kursister.
På vores hjemmeside kan du følge med i de åbne arrange-
menter, hvor det næste er højskoledagen den 3. maj og den 1. 
juni et foredrag om Halfdan Rasmussen med Helge Teglgård.

Højskoledag
Den 3. maj er det muligt at deltage i en hel højskoledag sam-
men med kursisterne på ugekurset ”Nyt syn på besættelsen”. 
Her byder Helge Teglgård og Peter Kramer på Alsang og 
kigger bag den officielle fortælling om de store, folkelige pro-
tester i sommeren 1940. 
Desuden er der foredrag med instruktøren bag de to film om 
Hvidstengruppe, Anne-Grethe Bjarup Riis. 
Hele dagen inklusiv frokostbuffet og eftermiddagskaffe koster 
kr. 350,-. Tilmelding senest 28. april er nødvendig. Læs mere 
på hjemmesiden.

Personalenyt
Når I kommer til Rude Strand næste gang, vil I møde to nye 
ansigter. Det er i køkkenet, der er udskiftning denne gang. 
Grethe Vembye har fået nyt job, og Rasmus Højsgaard skal 
tilbage til sit eget til september efter at have vikarieret for os i 
en længere periode. Tak for mad og skønne grin, Grethe og 
Rasmus. Vi vil savne jer!
Men så får vi naturligvis to nye i Rude-køkkenet, og det bliver 
også godt. Næste gang, du kommer til Rude Strand vil du hil-
se på kokkene Louise Hernø og Andreas Ebbesen. Tag godt 
imod dem.

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

Telefontid på kontoret:
mandag-fredag kl. 9.00-11.30 og 13.00-14.30.

Velkommen til nye ansigter i køkkenet Louise Hernø og 
Andreas Ebbesen.

Anne-Grethe Bjarup Riis kan du møde på højskoledagen 
den 3. maj. (Tilmelding nødvendig)

Første åbne arrangement var en klassisk klaverkoncert 
med David Strong.

https://rudestrandhojskole.dk/

