FOR SENIORER

informerer

Én af højskolens frivillige, Ingrid Pedersen, førte an igennem
rapsmarkerne på vores nye vandrerute i nærområdet.
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Kære kursister og venner af vores højskole
Og netop VORES højskole kan nu tages helt bogstaveligt,
da Den selvejende institution Rude Strand Højskole den
12. juni har underskrevet købsaftale på alle bygninger på
Kystvejen 114! Det har længe været vores højeste ønske
at eje bygningerne, og nu er det lykkedes.
Tusind tak til Danske Seniorer, der købte bygningerne efter
konkursen i 2015, og som i tæt samarbejde har hjulpet os
til ejerskabet af bygningerne. Dette er en stor og vigtig milepæl i vores fortsatte opbygning af højskolen. Tak!
Som kursist på Rude Strand vil man nok ikke lige med det
samme mærke den store forandring. Og dog! Allerede i år
vil vi udskifte 40 senge. Og DET kan mærkes, er vi ret sikre
på. Ellers påtænker vi forbedringer og ombygninger, der
vil gøre vores højskole både bedre og mere tidssvarende.
Selvfølgelig i respekt for skolens særlige ånd. Den skal vi
nok værne om.
Hver uge et nyt hold kursister
Ellers er vi bare utrolig glade for opbakningen fra jer allesammen. Hver eneste lørdag siger vi farvel og ganske ofte
på gensyn til over 60 glade kursister, der fortæller, at de
føler sig forkælede og fyldt op på den gode måde. Mange
vender hjem med god energi og nye venskaber i bagagen.
Og hver mandag siger vi goddag og velkommen til et nyt
hold, der skal have den samme oplevelse hos os.

Endelig! Den selvejende institution Rude Strand Højskole ejer nu selv alle bygningerne. En milepæl i skolens
nyere historie

Vi har fået etableret den fineste krydderurte-have foran
højskolen. Her er det kokkene Vinnie og Andreas, der
henter grønt til menuen.
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Ledige dobbeltværelser i 2022
Nogle af vores kursister vælger at tage på højskole som
par eller sammen med en ven eller veninde. Vi kan med
glæde sige, at vi stadig har ledige dobbeltværelser til flere
af kurserne i 2022, det drejer sig om ugerne 40, 41, 42,
43, 45, 47 og 48.
Men ellers vil vi opfordre til at være nysgerrig på kurserne i
første halvår af 2023, hvor vi allerede har åbent for tilmelding. Prøv for eksempel:
Livsrejser og biografi i januar, hvor vi skal lytte til spændende menneskers livsfortællinger og møde forfatterne til
bøgerne om dem, vi beundrer.
Vores smukke verden i februar, hvor vi med hjælp fra
dygtige journalister og varmhjertede personligheder vil
opdage, at verden har det meget bedre, end vi måske går
rundt og frygter. Og vi skal møde de ildsjæle, som gør en
forskel derude!
De store russere i marts, hvor vi skal beskæftige os med
de store fortællinger af bl.a. Dostojevskij og Tolstoj og lytte
til musik af Tjajkovskij og Sjostakovitj.

Festlig aften i højskolens park i 2021. Torsdag den 23.
juni fester vi igen - og alle er velkomne!
Odders borgmester, Lone Jakobi,
holdt tale i forbindelse med vores
jubilæum tidligere på året. Nu vender hun tilbage og holder båltalen
sankthansaften.

Disse temakurser er naturligvis også omfavnet af rigeligt
med fællessang, gode samtaler og vidunderlig mad i en let
og humoristisk atmosfære her på Danmarks smukkeste
mødested for seniorer.
Sankthansaften
Lad os slutte dette brev med en invitation til midsommerfest her i parken og på stranden ved vores højskole.
Sankthansfesten var efter to år med corona tilbage sidste år med besøg af 800 naboer, kursister og venner.
Sommerglade gæster kom med picnickurven under armen
og nød bål, sang og taler i fællesskabet til udsigten over
Kattegat. Det gør vi selvfølgelig igen. Selve arrangementet,
som bliver til i samarbejde med Rude Strand Grundejerforening, begynder klokken 20.30 den 23. juni. Rude Strand
Sangkor underholder, Odders borgmester, Lone Jakobi,
holder båltalen – og DU er hermed inviteret!
God sommer og med kærlig hilsen.

Når hendes majestæt Dronningen ellers ikke ferierer på
Marselisborg i Aarhus, er vores kursister altid velkomne
til at komme helt tæt på skulpturerne i haven.

Personalet på Rude Strand Højskole
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad, forstandere
Telefontid på kontoret:
mandag-fredag kl. 9.00-11.30 og 13.00-14.30.
Rude Strand Højskole
Kystvejen 114, 8300 Odder
Tlf. 86 55 89 44 - info@rudestrandhojskole.dk
www.rudestrandhojskole.dk

