
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 krolf
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 13.30 Krolf
Kl. 15.00  Kaffe, te og kage
Kl. 15.30 Foredrag eller krolf
Kl. 18.00  To-retters aftensmad
Kl. 19.30  Aftenarrangement
 Aftenkaffe, te og lidt sødt

UDFLUGTER
Heldagsudflugt til Viborg

MEDVIRKENDE
• Leif Fabricius, humorist og tekstforfatter
• Søren Jensen, historiker og musiker
• Louise Brandstrup, journalist og højskolelærer
• Helge Teglgård

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. 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.

Kom og spil krolf på Danmarks smukkest beliggende 
krolfbane. Vi tager en efterårsfrakke på og morer os 
med det sociale spil på vores tre kuperede baner med 
både nemme og udfordrende huller. 

Kurset her er både for de meget øvede, de lidt øvede, 
og for dem, der bare har lyst til at lære spillet i fælles-
skab med andre positive og energiske seniorer. Der 
vil være undervisning for begyndere og turnering med 
præmier. Velkommen til hyggelige højskoledage med 
foredrag, fællessang og fremragende mad.

Ugen inviterer på en heldagsudflugt til Viborg med dom-
kirken, Hald Hovedgaard og Dollerup Bakker.

Kurset er arrangeret i samarbejde med DGI Østjylland.

v.2

KROLF
OG HØJSKOLE

efterår

Kursus 40 6 dage 2.10. - 7.10.2023



P R O G R A M

MANDAG DEN 2. OKTOBER
Kl. 13–14  Ankomst og indkvartering
 Kaffe, te og boller
Kl. 14.45 Præsentation og intro til ugen
Kl. 16.15 Krolf - frit spil og undervisning begyndere
Kl. 19.30  Fællessang fra Højskolesangbogen
  v/Helge Teglgård

TIRSDAG DEN 3. OKTOBER
Kl. 10.00 Krolf
Kl. 13.30  Krolf
Kl. 15.30 Den sten i skoen v/ Louise Brandstrup
Med humor og rundede kan-
ter dykker vi ned i skoen og ser 
på, om vi skal fjerne dén sten én 
gang for alle?  Gammelt nag, be-
rettiget vrede, arvestrid og gen-
stridige tanker. Friheden findes, 
hvis vi tør. Det kræver opmærk-
somhed og mod – men You are 
worth it!
Kl. 19.30 Aftenarrangement 
 
ONSDAG DEN 4. OKTOBER
Kl. 10.00 Foredrag v/ Carsten Holvad
Kl. 13.30 Krolf
Kl. 15.30 Krolf
Kl. 19.30 Revysange til tiden v/ Søren Jensen
Revygenren har til tider haft et 
lidt blakket ry. På den ene side er 
den plat, anstrengt, morsom og 
fungerer bedst, når publikum er 
lidt småberusede. På den anden 
side er der også skrevet en lang 
række revyviser, der stadig holder 
i dag. Vi skal høre om revyens 
særpræg og synge med på de gode og sjove sange. 

TORSDAG DEN 5. OKTOBER
Kl. 10.00 Heldagstur til Viborg

Vi skal i Viborg Domkirke og overvældes af Joakim 
Skovgaards 2.000 kvadratmeter fresker - en kæmpe 
billedbibel. Vi kører til Hald Hovedgaard, spiser frokost 
og oplever De Fem Halder og beskuer betagende land-
skaber i Dollerup Bakker omkring Danmarks næstdybe-
ste sø, Hald Sø.
Kl. 19.30 Quiz v/ Carsten Holvad

FREDAG DEN 6. OKTOBER
Kl. 10.00 Krolf
Kl. 14.00 Krolf
Kl. 15.30 En sund sjæl i et sølle skrog  
 v/ Leif Fabricius
”En sund sjæl i et sundt legeme”, 
hedder det, og det er selvfølgelig 
idealet, men vi kommer ikke uden 
om at kroppen med alderen på-
lægger os visse begrænsninger. 
Der findes ingen medicin imod det 
… og dog!! Et positivt livssyn og 
en sund humoristisk sans er i hvert 
fald en glimrende modgift, når tidens tand gnaver løs. 
Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen
Herefter afslutningsmiddag og festaften med musikalsk 
underholdning med Butterfly Boys.

LØRDAG DEN 7. OKTOBER
Kl. 09.00 Morgensamling - herefter afrejse.


