
DAGSPROGRAM 
Kl. 07.20  Mulighed for morgenmotion
Kl. 08.00  Morgenmad
Kl. 09.00  Morgensamling
Kl. 10.00  Foredrag
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 13.30 Mulighed for aktivitet
Kl. 15.00  Kaffe, te og kage
Kl. 15.30 Foredrag
Kl. 18.00  To-retters aftensmad
Kl. 19.30  Aftenarrangement
 Aftenkaffe, te og lidt sødt

MEDVIRKENDE
• David Bugge, lektor i teologi ved Aarhus Universitet
• Peter Aaboe Sørensen, idéhistoriker og adjunkt ved  
 Aarhus Universitet
• Maria Hammershøy, generalsekretær i Caritas Danmark
• Søren Frieboe, komponist, sanger og musiker
• Michael Stubberup, leder af SYNerGAIA
• Anders Laugesen, journalist Danmarks Radio
• Iben Krogsdal, forfatter og salmedigter
• Aage Augustinus, tidl. højskoleforstander
• Lotte Højlund, sognepræst
• Malene Bjerre, journalist
• Willy Egmose, organist 
• Helge Teglgård, musiker og højskolelærer
• Niels Erichsens Trio

KURSUSLEDERE
Heller Bak Holvad og Helge Teglgård

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

www.rudestrandhojskole.dk

Rude Strand er en højskole efter Grundtvigs tanker. 
En af Danmarks smukkest beliggende højskoler lige ud 
til Østjyllands idylliske kyst og med udsigt over Kattegat 
til Samsø, Tunø og Helgenæs.

PRISER
Kr. 4.750,- 
Rabat: 400 kr. pr. person ved enkeltværelse uden 
havudsigt eller i delt dobbeltværelse med havkig.

Gratis bustransport t/r Skanderborg Station
Giv besked ved tilmelding.

”Følg trygt dem, der søger sandheden, men husk at 
flygte fra dem, der har fundet den”. 

En klassisk højskoleuge med plads til tvivl, undring, sto-
re spørgsmål og søgen efter mening. Kompetente og 
passionerede foredragsholdere vil føre os ned i emner, 
som nogen tager for givet og mange stiller spørgsmåls-
tegn ved. 

Vi skal høre oplæg om tro, om videnskab og om tvivl. 
Oplægsholdernes forskellige baggrunde vil give os nye 
perspektiver på livet, døden og kærligheden – med 
plads til refleksion og spørgsmål undervejs. Også på 
dette højskolekursus er der højt til loftet og rum til at de-
battere og blive klogere sammen.  

Mød bl.a. forfatterne Iben Krogsdal, Michael Stubbe-
rup og Anders Laugesen, sognepræst Louise Højlund, 
journalist Malene Bjerre, jazzpianist Willy Egmose samt 
direktør for Caritas Danmark, Maria Hammershøj.

v.1

FORUNDRING
FRYDER

Kursus 13 6 dage 27.3. - 1.4.2023



P R O G R A M

MANDAG DEN 27. MARTS
Kl. 13–14  Ankomst og indkvartering
 Kaffe, te og boller
Kl. 14.45 Præsentation og intro til ugen

Kl. 16.15 Forundring fryder v/ David Bugge
I en let tilgængelig form – og un-
der inddragelse af bl.a. K.E. Løg-
strup, Martin A. Hansen og Karl 
Ove Knausgård – viser foredra-
get, hvordan digtningen og for-
tællingen på forskellige måder 
søger at overvinde den trivialitet, 
der kendetegner vores traditio-
nelle tilgang til verden.

Kl. 19.30  Fællessang fra Højskolesangbogen
 v/ Helge Teglgård

TIRSDAG DEN 28. MARTS
Kl. 10.00 Den beundrende undren
 v/ Peter Aabo Sørensen
Et skarpt og humoristisk fortælling om religionens 
 ud fordring til filosofien hos K.E. Løgstrup og Hannah 
Arendt.

Kl. 15.30  Videnskab og religion 
 v/ Maria Hammershøy
Siden Tvivlende Thomas i Johan-
nesevangeliet insisterede på bevi-
ser, har kristne stillet spørgsmåls-
tegn ved alt og undersøgt det 
Gudskabte med stor iver. Men 
allerede før det, fra de tidligste 
naturvidenskabelige opdagelser i 
det gamle Egypten og Mesopo-
tamien, hen over grækerne og de 
afgørende islamiske opdagelser indenfor især matema-
tik, astronomi og fysik, og videre til Galileos opdagelser, 
har det været religiøse ledere og trossamfundene som 
har stået for forskning og undervisning. I dette foredrag 
undersøges forholdet mellem tro og videnskab.

Kl. 19.30 Uden ord v/ Søren Frieboe

I musikken er der en forbindelse ind til en dybere forstå-
else for, at vi netop ikke behøver at synes det samme. 
Her er en kontakt til en ordløs accept af vores mangfol-
dighed. 
Derfor skal vi lytte til musikken, hvor noget vil være 
kendt, andet måske fremmed. Og vi skal synge sange 
sammen - og måske blive forundret og rørt og berørt.
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P R O G R A M

ONSDAG DEN 29. MARTS
Kl. 10.00 HjerteKompas - om at genetablere for-
 nemmelsen af og kontakten til helheden 
 v/ Michael Stubberup
Kriserne og dysfunktionerne, 
som vi år for år ser vokse lige for 
øjnene af os, er tæt forbundet 
med vores manglende sans for 
og kontakt med naturen – natu-
ren i os selv og biosfærens store 
natur. Og samtidig har vores art, 
homo sapiens, en dyb og gam-
mel ubevidst viden om bæredyg-
tighed – om at overleve sammen i små grupper indlej-
ret i et lokalt økosystem. Vi er en social art skabt til at 
sanse og være i kontakt på flere niveauer samtidig. Til-
knytning i tryghed og tillid er bærende principper, der er 
automatiseret i overlevelses systemet.
Det paradigmeskifte, vi er midt i, handler derfor bl.a. om 
at genetablere fornemmelsen af og kontakten til helhe-
den. Altså blive bedre til at lytte til os selv, til den anden 
og til øko-systemet for at skabe en helhedsorienteret 
praksis for indre og ydre bæredygtighed.

Kl. 15.30 Med udsigt fra Skurvognen 
 v/ Anders Laugesen
Et foredrag om perspektiver på 
en finurlig, foranderlig og kom-
pleks verden set fra kanten af en 
mark. Om hvordan den sanselige 
forundring, kan åbne livsperspek-
tiver.

Kl. 19.30 Mod og mening v/ Iben Krogsdal

Med en baggrund som billedkunstner, forfatter, salme-
digter og en ph.d. i religionsvidenskab har Iben Krogs-
dal udforsket og skildret danskernes tro, spiritualitet og 
livsopfattelser. Hun samler det hele i en fortælling om 
salmer, sang, mod og mening.

TORSDAG DEN 30. MARTS
Kl. 10.00 Gud og Gagarin
 v/ Aage Augustinus

Det er en skrøne, som mange vil huske: Beretningen 
om det første menneske i rummet, den russiske kos-
monaut Jurij Gagarin, der ved sin tilbagvenden til jor-
den i 1961 skråsikkert skulle have udtalt, at han da ikke 
var stødt på Gud derude i rummet. Måske kan man se 
det som et redigeret ekko af den tyske 1800-talsfilo-
sof Nietzsches både berømte og berygtede ord: ”Gud 
er død!” Nietzsche så den kristne kultur – med Gud i 
centrum – som ikke bare verdensfjern, men også selv-
udslettende. Her til lands kunne fortællingen hedde 
Darwin, Brandes og Vorherre. I 1800-tallets 3 sidste år-
tier tørner naturvidenskaben og kristendommen for al-
vor sammen. Er det uforenelige størrelser? Hvad skal vi 
stille op med Adam og Eva over for ’Big Bang’? Giver 
det overhovedet mening at tale om religion i en verden 
domineret af naturvidenskab?

Kl. 15.30 Simon Grotrian v/ Louise Højlund

Louise Højlund var personlig ven med Simon Grotrian 
og har fulgt hans forfatterskab i mange år. I dag er hun 
præst ved Langenæskirken i Aarhus. I sit foredrag taler 
hun om troens betydning i Simon Grotrians forfatter-
skab.

Kl. 19.30 Filmforevisning
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P R O G R A M

FREDAG DEN 31. MARTS
Kl. 10.00 At tro er at læse livet som en roman 
 v/ Malene Bjerre

Skal det religiøse sprog være højtideligt og fyldt med 
traditionens ord? Affortrylles Bibelen, når den over-
sættes til nutidigt hverdagssprog? Eller giver det jæv-
ne sprog tværtimod mulighed for en ny og anderledes 
skønhed? Malene Bjerre har været med i oversættelses-
arbejdet bag Bibelen på nudansk siden 2003. Hun stiller 
op til en diskussion om, hvordan poesi, sproglig stil og 
den religiøse dimension hænger sammen.

Kl. 15.00 Det usynlige lys v/ Willy Egmose
Hvis nogen vil påstå, at lys blot er et optisk fænomen, 
tager de fejl. Det lys, Willy Egmose taler om her, kan ik-
ke ses. Hvordan får man f.eks. øje på et lyst sind, eller 
hvordan ser man lyse toner i et musikstykke? Egmose 
hævder, at et menneske, der ”har set lyset”, netop ikke 
har set det, men indset det, og det er ikke helt det sam-
me. 
Vi har alle hørt om Kristus som den store lysbringer. Det 
betyder jo ikke, at han også er lygtetænder. Det er den 
slags usynligt lys, vi skal beskæftige os med gennem 
sang og musik. 

Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen
Herefter afslutningsmiddag og festaften med musikalsk 
underholdning ved Niels Erichsens Trio.

LØRDAG D. DEN 1. APRIL
Kl. 09.00 Morgensamling - herefter afrejse.
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