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Sensommer på Rude byder på masser af solrige dage, hvor
de glade kursister lystigt kaster sig i Kattegats bølger.

Kære kursister og venner af vores højskole
Tak, tak og tusind tak. Året 2022 bliver det hidtil største år
hos os. Først har vi jubilæum, så får vi mulighed for at købe vores egen højskole – og gør det – og nu står vi så her
med armene over hovedet og ser på et rekordår for Rude
Strand Højskole. Lidt flere end 3.100 gode mennesker har
valgt at besøge os i indeværende år. Og flere endnu, hvis
vi tæller ventelisten op, hvor mange af jer står tålmodigt og
håber på en opringning.
Vi synes heldigvis også selv, vi har et dejligt sted her. Og vi
læser med interesse jeres evalueringer hver lørdag. Tak for
hvert og eet af de søde ord – men også tak for en lille opsang her og der. Den er nemlig også vigtig. For vi kan (og
skal) altid lægge os i selen, når vi planlægger og afvikler
vores kurser. Det bestræber vi på at gøre.

Vores fitnessinstruktør John Harry er ikke sen til at invitere
udenfor, når vejret er til det.

Derfor er vi også ekstra ambitiøse og grundige i øjeblikket,
hvor vi sidder med det næste årskatalog i hænderne. På
den ene side skal vi følge med tiden og udvikle os med
den. Og på den anden side skal vi være tro mod årets
kursus-højdespringere her på Rude Strand og levere, hvad
man forventer. Vi prøver at finde balancen.
2023-kurserne er allerede efterspurgte
Allerede i april offentliggjorde vi kurserne frem til juni 2023.
Og rigtig mange har allerede booket en kursus i 2023.
Samtidig ønsker adskillige, der er på vores aktuelle kurser
at blive skrevet op til et tilsvarende næste år. Og det er
jo fantastisk. Men det betyder også, at der allerede nu er
ventelister til enkelte kurser i 2023. Det gælder især for enkeltværelserne.

Vores musiklærer Helge Teglgård tog klaveret med i
bussen til Viborg - et af vores nye udflugtsmål - og så
var der rullende morgensamling.
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Offentliggørelse af resten af 2023
Nu er resten af kursusåret 2023 så ved at være på plads
– og sidst i næste måned lander et nytrykt katalog i jeres
postkasser. Det bliver en fornøjelse at dele det hele med
jer.
Vi vil gerne opfordre til at være nysgerrige og forundringsparate. Prøv for eksempel at søge et andet kursus – eller
måske endda med et andet emne, end man først havde
forestillet sig. Måske får man noget med sig, man ikke
anede kunne være interessant. Og måske kan man endda
på den måde møde en helt anden ”slags” mennesker.
En anden opfordring er at tage af sted som par eller som
vennepar. Det er lettest at få plads på dobbeltværelserne.
Det trykte katalog kommer altså med posten i slutningen
af september, men allerede den 12. september kl. 9.30
kan du finde alle 2023-kurserne på vores hjemmeside.

Flaget skal til tops hver morgen. Ofte er det kursisterne
selv, der tager den skønne tjans.

Flere premierekurser i 2023
Som sagt må vi ikke glemme at forny os her på Rude
Strand, selvom mange af jer lydeligt ser frem til, at det hele
”er som det plejer at være”, når man kommer her. Tak for
det, men vi mener nu, der er plads til begge dele – og vi
HAR så meget på hjerte!
Til næste år kan vi for eksempel se frem til de nye kurser:
DE STORE RUSSERE – 6.-11.3. – vi glemmer Putin og
beundrer de store, russiske forfattere og komponister.

SANS ( sang med en dans) er blevet vældig populært på
vores højskole. Her er det højskolelærer Louise, der har
budt op i pyramidesalen.

BEVÆGELSE OG HØJSKOLE – 24.-29.4. – et sjovt og
sundt kursus med masser af dejlig motion for alle.
EN VERDEN AF KLASSISK MUSIK – 27.11.-2.12. – for
alle, der elsker den klassiske musik og ikke kan få nok.
Disse og alle de andre kan man altså møde på vores hjemmeside allerede fra den 12. september.
Højskoledag den 22. september 9.30-15.30
Alle er velkomne til at opleve en dag på højskole med alt,
hvad det indebærer af livsoplysende foredrag, livgivende
fællessang og lækker forplejning.
Aage Augustinus holder foredrag om Grundtvig og kærligheden, mens Helge Teglgård byder op til fællessang fra
Højskolesangbogen. Læs mere på hjemmesiden: KLIK
HER.
God sensommer og med kærlig hilsen
Personalet på Rude Strand Højskole
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad, forstandere

Én af vores kursister fangede denne solopgang fra terrassen forleden.
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

