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

til hjerte og hjerne

“
“

DAGLIG RYTME PÅ KURSET 
Kl. 07.20  Morgengymnastik eller havbad
Kl. 08.00  Morgenmad 
Kl. 09.00  Morgensamling
Kl. 10.00  Mødes på fagene 
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 15.00  Kaffe, te og kage
Kl. 15.30  Mødes på fagene 
Kl. 18.00  Aftensmad
Kl. 19.30 Aftenarrangement
 Kaffe, te og lidt sødt 

UDFLUGT
Moesgaard Museum

MEDVIRKENDE
• Louise Brandstrup, journalist og højskolelærer 
• Anne-Marie Meiniche og Niels Nørager, koncertpianister
• Carla Osborg, socialpædagog og landevejsridder 
• Niels Erichsens Trio med 
 Niels Erichsen, Karoline Budtz og Peter Friis 
• Katrine Olsen, højskole-og yogalærer 
• Helge Teglgård, højskolelærer og korleder 

KURSUSLEDER
Carsten Bundgaard Lambek, naturvejleder 

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. 4.650,- 
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.

På dette kursus skal vi ud og mærke den danske natur. 

Vi skal vandre i fodsporet på de danske vikinger ved 
Norsminde fjord. Vi undersøger, smager på spiselige ur-
ter. Vi skal prøve at fange friske danske forårs fisk, lave 
dem på bål. 

Vi skal også ud og opleve den historiske og smukke na-
tur omkring Moesgaard. Vi skal snakke om natursyn og 
klima. 

Dette er bare nogle aktiviteter i vi komme til at opleve på 
dette spændende kursus om natur.  

”Vi skal genskabe kontakten til naturen,   
deri kommer vi tættere på sandheden   
og sjælefred”
Citat: Naturvejleder Simon Høegmark 

Vi deler ugens faste rytme samt morgensamlinger, ture 
og koncerter med yoga- og korholdet.  
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LIVSLYST
OG NATUR

Kursus 20C 6 dage 15.5. - 20.5.2023



P R O G R A M

MANDAG DEN 15. MAJ 
Kl. 13-14 Ankomst og indkvartering
 Kaffe te og boller
Kl. 14.45 Velkomst og introduktion
Kl. 16.15  Intro til naturugen
Hvem er vi, med kaffe på bålet. Hvad skal vi lave i løbet 
af ugen. Hvad bruger du/vi naturen til?
Kl. 19.30  Fællessang og 
 koncert med Rude Strand sangkor 
 v/ Helge Teglgård

TIRSDAG DEN 16. MAJ 
Kl. 10.00  Heldagstur - i sporet på vikingerne 
Vi skal på vandring i sporet på vikingerne omkring Nor-
sminde. Så hav vandreskoene klar. Vi skal opleve histo-
rien omkring Norsminde, og madkurven nydes i det fri.
Kl. 19.30  SANS sang og dans v/ Louise Brandstrup 
SANS betyder sang med en dans og er et koncept ud-
viklet specielt til seniorer af DGI i samarbejde med Hjer-
nesagen. SANS er indstudering af toner og trin til en
kendt sang. Med SANS vil man garanteret føle sig ret
glad i låget!

ONSDAG DEN 17.MAJ 
Kl. 10.00  Formiddags-snaps 
Vi skal lave vores egen forårs snaps af vilde urter, og 
måske smage en enkelt?
Kl. 13.30  Afgang til Moesgaard museum 

Vi besøger muséets udstillinger, synger et par fælles-
sange, der er tilbud om tur i skoven og haven rundt om 
den gamle herregård hvor vi hører gode historier og må-
ske finder urter. 

Kl. 19.30  Koncert 
 v/ Anne-Marie Meiniche og Niels Nørgård

Duoen leverer et festligt og afvekslende program med 
nogle af den 4-hændige klaverlitteraturs mest elskede 
værker. Duoen fortæller levende om musikken og dens 
komponister undervejs og måske også lidt om de udfor-
dringer der kan dukke op, når to solomusikere skal de-
les om et sæt tangenter!

TORSDAG DEN 18. MAJ
Kl. 10.00  På landevejen med Carla v/ Carla Osborg
Søren Kirkegård sagde: 
”Mød mennesket, der hvor 
mennesket er”. Det gjorde 
Carla Osborg. Ugen efter 
Hjallerup marked den 31. 
maj 1990 sluttede hun sig til
gruppen af landevejsridde-
re i Sindal. Carla var afsted 
i ni måneder for at studere 
vagabonder på nærmeste 
hold.

Kl. 13.30  Mulighed for aktivitet
Kl. 15.30  Natursyn
Vi tager en snak over en kop bålkaffe omkring vores for-
skellige syn på naturen. Hvad er natur? Hvordan har den 
danske natur det i dag? Og var det bedre for 40 år siden?
Kl. 19.30  Vinsmagning v/ Carsten Bundgaard Lambek 
En rejse i vin fra A-Z, fra dyrkning til glas, fortalt et smil 
på læben.   

FREDAG DEN 19.MAJ
Kl. 10.00  Heldagsaktivitet - fisk og bål
Vi skal have fiskestangen i gang og prøve om vi kan 
fange en hornfisk ved havet. Vi skal lave bålmad, som 
kan indgå i menuen til aftens fest. Vi skal høre om bålets 
indflydelse på udviklingen af os som mennesker.
Kl. 17.30  Korkoncert 
Kl. 18.00  Vin i dagligstuen
 Derefter treretters festmiddag.
Kl. 20.15  Koncert med Niels Erichsens Trio 

LØRDAG DEN 20.MAJ
Kl. 9.00  Morgensamling - herefter afrejse.


