
Kom og vær med 
i et muntert, hjertevarmt 
og nysgerrigt fællesskab 
med masser af vitaminer 

til hjerte og hjerne

“
“

DAGSPROGRAM 
Kl. 07.20  Mulighed for morgenmotion
Kl. 08.00  Morgenmad
Kl. 09.00  Morgensamling
Kl. 10.00  Foredrag eller udflugt
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 13.00 Udflugt
Kl. 18.00  To-retters aftensmad
Kl. 19.30  Aftenarrangement
 Aftenkaffe, te og lidt sødt

UDFLUGTER
• Moesgaard Museum
• Kunstmuseet Aros
• Aarhus Domkirke
• Kulturhuset Dokk1
• Den Gamle By
• Aarhus Rådhus

MEDVIRKENDE
• Søren Jensen, historiker og musiker
• Louise Brandstrup, journalist og højskolelærer
• Helge Teglgård, musiker og højskolelærer
• Lea Havelund, musiker
• Mads Søndergaard, musiker

KURSUSLEDERE
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad forstandere

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. 5.350,- 
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.

Europæisk kulturhovedstad, ambitiøs byudvikling og alle 
de gode popsanges vugge. Lad os sammen slingre ned 
ad Vestergade, lukke vores øjne i - og i det hele taget 
bare følges ad hjem til Aarhus. 

Byen med Danmarks yngste befolkning og landets hø-
jeste boligbyggeri - Lighthouse på Aarhus Ø. Vi skal op-
leve Kunstmuseet Aros, Aarhus Rådhus, Aarhus Dom-
kirke, Den Gamle By, Kultur- og Borgerhuset Dokk1 og 
Moesgaard Museum. 

Kurset er selvfølgelig garneret med hjemlig højskolehyg-
ge, herlige foredrag og berigende samtaler med andre 
nysgerrige og livslystne seniorer.

v.1

AARHUS
DE 5 STORE

forår

Kursus 15A 6 dage 11.4. - 16.4.2023



P R O G R A M

TIRSDAG DEN 11. APRIL
Kl. 13–14  Ankomst og indkvartering
 Kaffe, te og boller
Kl. 14.45 Præsentation og intro til kurset
Kl. 16.15 Mulighed for gåtur
Kl. 19.30  Fællessang fra Højskolesangbogen
 v/ Helge Teglgård

Kl. 13.00 Afgang til Moesgaard Museum

Spændende rundvisning i museet, hvorefter der er tid til 
at opleve udstillingerne og den smukke bygning på egen 
hånd. Måske har du mod på en tur på taget, hvor du 
kan nyde en fantastisk udsigt ud over Aarhus bugten.
Kl. 19.30 Koncert 
 v/ Lea Havelund og Mads Søndergaard
Lea Havelund (sang og cello) og Mads Søndergaard 
(klaver og harmonika) spiller Leas kompositioner fra de-
res debutalbum: »En Dikt«, de udgiver i vinteren/foråret 
2023. Musikken, der er skrevet for sang, cello, klaver og 
harmonika er original, stemningsfuld og varieret.
Inspirationen henter Lea fra mange forskellige genrer og 
lande, og i hendes arrangementer og kompositioner hø-
res således bl.a. elementer af tango, nordisk folkemusik 
og jazz. Samtidig afslører celloens bløde klang, at grun-
den er lagt i den klassiske musik. I dette musikalske mø-
de dannes et underfundigt univers, som er svært at defi-
nere genremæssigt, men meget spændende at lytte til!

FREDAG DEN 14. APRIL
Kl. 10.00 Hurra for Halfdan v/ Helge Teglgård
”Jeg skriver sjove digte, jeg skriver osse triste, de første 
læser andre folk, selv læser jeg de sidste”. En fattig op-
vækst sætter dybe spor i Halfdan Rasmussens liv, men 
evnen til at digte og drømme frisætter et kreativt sind, 
som er en gave til os alle: Halfdan leverer åndelig og 
sproglig ammunition til at bevare en barnlig tro på livet. 
Kl. 13.00 Afgang til Aarhus 
Turen begynder med en rundvisning på Dokk1, som er 
det nye, imponerende borger- og kulturhus på Aarhus 
havn. Herefter kører vi en tur ud langs den nye havnefront 
og ender i den nye bydel, Aarhus Ø. Fortælling undervejs.
Kl. 19.30 Mulighed for folkedans

LØRDAG DEN 15. APRIL
Kl. 10.15 Sidste tur til Aarhus
Vi skal først opleve Aarhus Domkirke, hvor vi får en 
rundvisning. Herefter går turen til Den Gamle by, hvor vi 
både får en rundvisning og tid på egen hånd. Vi nyder 
vores medbragte frokost og kaffen i Den Gamle By.
Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen
Herefter afslutningsmiddag og festaften med musikalsk 
 underholdning ved Butterfly Boys.

SØNDAG DEN 16. APRIL
Kl. 09.00 Morgensamling - herefter afrejse.

ONSDAG DEN 12. APRIL
Kl. 10.00 Afgang til Aarhus midtby

Her skal vi først opleve en spændende rundvisning på 
Aarhus Rådhus. Rådhuset er tegnet og indrettet af arki-
tekten Arne Jakobsen. Vores medbragte frokost spiser 
vi forhåbentligt ude i det gode vejr med udsigt til Aros, 
Musikhuset og Aarhus Rådhus. Efter frokosten er der 
rundvisning på kunstmuseet Aros og god tid til at ople-
ve museet på egen hånd. Vores medbragte kaffe, te og 
kage nyder vi også ude i det gode vejr.
Kl. 19.30 Sangen og Larsen v/ Søren Jensen
Da Kim Larsen døde i 2018, var der 
landesorg i Danmark. Han var elsket 
og blev af mange opfattet som en 
slags nationalskjald. Men hvad var 
han egentlig for en slags kunstner, 
og hvori bestod hans særpræg? Vi 
vil synge en masse af Larsens sange 
og prøve at placere ham i den danske kultur. 

TORSDAG DEN 13. APRIL
Kl. 10.00 I min familie bød vi aldrig på kaffe 
 v/ Louise Brandstrup
Det var noget af en snaps at være 
barn i en festlig og stærkt serveren-
de familie. Med humor og rundede 
kanter får vi en sørgmunter livsfor-
tælling om af få sig et fremragende 
liv trods alt, og om at skifte kaos ud 
med kærlighed.


