
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
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

UDFLUGT
Heldagsudflugt til Levefællesskabet Hertha

MEDVIRKENDE
• Jacob Birkler, filosof, tidl. formand for Etisk Råd
• Eva Kjer Hansen, folketingsmedlem, tidl. minister  
 og medlem af EU-Parlamentet
• David Bugge, leder af Løgstrup-centret og lektor  
 ved Institut for Kultur og samfund, Aarhus Universitet
• Anne Hjernøe, kok og TV-tilrettelægger
• Peter Aaboe Sørensen, idéhistoriker,  
 adjunkt Aarhus Universitet
• Helle Erdmann Frantzen, cand.mag. og historiefortæller
• Anne Odgaard Eyermann, musiker
• Anna von Lowzow, instruktør og producent, Nordisk Film
• Johannes Andersen, lektor, politologi, Aalborg Universitet
• Eva Marie Bach, tidl. højskoleforstander
• Ole Uggerby, tidl. adm. leder, Levefællesskabet Hertha
• Steen Jørgensen, cand.phil. i musik og organist.
• Hanne Odgaard, pianist

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.

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.

Hvad er meningen med livet? At tænke store tanker? 
At dyrke de små glæder? At møde den eneste ene?  At 
udleve sine drømme? At være der for andre, når det 
gælder? At se sine børn vokse op? At vågne glad om 
morgenen og gå endnu gladere i seng om aftenen?

På dette kursus garanterer vi ikke svar på alt, men vi 
præsenterer kompetente mennesker, der har bud på, 
hvordan vi finder meningen i en forvirret og usikker tid. 

Vi kalder det anvendt livsfilosofi på en højskole med højt 
til loftet og langt til horisonten med Danmarks bedste 
havudsigt.
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P R O G R A M

KURSUSLEDERE
Aage Augustinus, tidl. højskoleforstander
Jørgen Koldbæk, journalist, tidl. direktør Skandinavisk 
Film Kompagni
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TIRSDAG DEN 14. MARTS
Kl. 10.00 Grundtvig og livsglæden 
 v/ Aage Augustinus
Livet er i egentligste forstand 
uoverskueligt. Alligevel må vi se 
at komme til rette med det, så 
det bliver til glæde for én selv og 
andre.  At det skal være til glæ-
de står for Grundtvig fast.  Vi vil 
følge Grundtvigs liv frem til gen-
nembruddet, hvor livets grund-
stemning for ham så ubetinget 
bliver glæden ved at være til.. Grundtvig kalder det lige-
frem ”dødbideri”, når vi henfalder til sortsyn.  Grundtvig 
så det som sin livsopgave at fremme og vække lysten til 
at leve og bekæmpe dét, der til alle tider vil true med at 
kvæle denne lyst.

Kl. 15.30 At du gider! v/ Eva Kjer Hansen
Hvad motiverer til et langt liv i po-
litik? Hvordan orker man at blive 
ved med at tage debatten? Gen-
nem anekdoter og fortællinger 
udfolder Eva Kjer Hansen me-
ningen med et liv i politik i snart 
30 år – fra en opvækst på landet 
i Sønderjylland til kampen mod 
regler og bureaukrati på alle ni-
veauer. Der er opture og nedture, der er sejre og neder-
lag, der er ideer, der er gennemført og ideer, der stadig 
kæmpes for – i samspillet mellem politikere og embeds-
værk.

Kl. 19.30  »Den lille Prins« 
 v/ Anne Odgaard Eyermann (vokal og klaver),  
 Helle Erdmann Frantzen(fortæller),  
 Steen Jørgensen (klarinet og klaver).

Musikalsk genfortælling af Antoine de Saint-Exupéry, 
”Den lille Prins” - historien om piloten, alias forfatteren 
selv, der nødlander i Saharaørkenen. Han møder her den 
lille prins, som kommer fra en lille fjern planet, asteroide 
B612, ikke større end et hus, hvor man kan se hele 44 
solnedgange på en dag. Han er kommet til jorden for at 
få nogle venner og få hjælp til at redde sin elskede rose.

MANDAG DEN 13. MARTS
Kl. 13-14 Ankomst og indkvartering.
 Kaffe, te og boller
Kl. 14.30 Præsentation og intro til kurset

Kl. 15.30 Menneskesyn til eftersyn 
 v/ Jacob Birkler
Blandt de største udfordringer i 
det danske samfund i dag finder 
vi et menneskesyn i forandring. 
Den største udfordring er dermed 
ikke økonomisk, men etisk. Flere 
penge kan gøre meget, men etik 
angår vores optik og dermed blik 
for mennesket. Hvor den sama-
ritanske pligt førhen stod stærkt, 
er det nytte, som er blevet dagens målestok for de fle-
ste beslutninger og valg. Den primære hjælp vi tilbyder 
hinanden er førstehjælp som erstatning for næstehjælp. 

Kl. 19.30 En aften med højskolesangbogen 
 v/ Hanne Odgaard og Aage Augustinus



ONSDAG DEN 15. MARTS
Kl. 09.00 Heldagsudflugt til  
 Levefællesskabet Hertha.

Fra Rude kører vi til landsbyen Herskind vest for Aarhus. 
Her skal vi besøge et usædvanligt lokalsamfund, hvor 
en gruppe med særlige behov for omsorg (udviklings-
hæmmede) lever sammen med såkaldt normale. 
Det foregår i ”Levefællesskabet Hertha”, som arbejder 
med Rudolf Steiner pædagogik og et menneskesyn, der 
tilgodeser både fysiske, sjælelige og åndelige behov.
 Vi får en rundvisning bl.a. på Herthas landbrug med 
køer og eget gårdmejeri, grøntsags-gartneri, bageri og 
jord-til-bord-værksteder, hvor der arbejdes med biody-
namiske produkter – alt sammen baseret på et arbejds-, 
leve- og ansvarsfællesskab. 
Efter frokost på stedet fortæller den tidligere administra-
tive leder Ole Uggerby om, hvordan 25 års erfaringer 
med Hertha kan inspirere og give mening i forhold til nu-
tidens samfundsmæssige og menneskelige udfordrin-
ger. Vi returnerer til Rude sidst på eftermiddagen.

Kl. 19.30 Måltider og fællesskab v/ Anne Hjernøe
Gode fællesskaber er en vigtig 
del af livet – og er med til at give 
det indhold og mening. Og hvor 
finder man et bedre fællesskab 
end det, der opstår omkring et 
godt måltid mad? Kokken og 
TV-værten Anne Hjernøe har spist 
og lavet mad i mange lande og 
på nærmeste hold oplevet, hvad 
der sker, når duft og velsmag får lov til at folde sig ud.

TORSDAG DEN 16. MARTS
Kl. 10.00 Film: »Verdens værste menneske«

Vi tager i Biffen i Odder og ser den norske film ’Verdens 
værste menneske’, fra 2022. Filmen, der er instrueret af 
den norske filmskaber Joachim Trier, er et på én gang 
gribende og komisk drama, der med varme og musika-
litet tager livtag med den romantiske, men til tider hun-
desvære kærlighed. Julie (Renate Reinsve) er nået den 
alder, hvor de fleste, inklusive kæresten Aksel (Anders 
Danielsen Lie), er klare til at stifte familie. Men Julie er ik-
ke færdig med at sparke døre ind, og mødet med den 
indtagende Eivind (Herbert Nordrum) åbner et nyt kapi-
tel i hendes liv. Renate Reinsve vandt prisen for bedste 
kvindelige skuespiller i Cannes, og filmen var nomineret 
til Oscar.

Kl. 15.30 Hinandens verden – en rejse gennem  
 ”Den etiske fordring” v/ David Bugge
Vi er hinandens verden, siger teo-
logen og filosoffen K.E. Løgstrup. 
Vi har aldrig med et andet men-
neske at gøre, uden at vi holder 
noget af dets liv i vores hånd. 
Men magten kan bruges vidt for-
skelligt: til omsorg eller til øde-
læggelse. Denne sårbare udleve-
rethed – i tilliden, i kærligheden 
og i lidelsen – er et gennemgående tema i Løgstrups 
bog ”Den etiske fordring”. I en let tilgængelig form giver 
foredraget en præsentation af grundtankerne i dette ho-
vedværk i nyere dansk teologi og filosofi.

Kl. 19.30 Samtalesalon
Hvad er meningen, når vi selv skal sige det? En af aften, 
hvor vi vender tidens temaer.
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FREDAG DEN 17. MARTS
Kl. 10.00 Mening frem for meninger 
 v/ Peter Aaboe Sørensen
Hvor meninger er noget menne-
sket har, da gælder det om me-
ning, at denne angår det, der er. 
Hvor meninger er omskiftelige, 
foranderlige, udskiftelige og men-
neskeskabte, da angår mening 
det skabte og får derved en langt 
mere omfattende betydning i li-
vet. Det er foredragets hensigt 
under inddragelse af to store tænkere fra det 20. år-
hundrede Hannah Arendt og Ludwig Wittgenstein at be-
lyse denne gennemgribende kærlighed til livets betyd-
ningsfuldhed nærmere.

Kl. 15.30 Ordentlighed og god opdragelse 
 v/ Anna von Lowzow

Gennem en lang karriere har Anna von Lowzow arbej-
det som dokumentarist på Nordisk Film, og har bl.a. 
produceret fi lm i samarbejde med de kongelige, der om 
nogen skal overveje de valg, som de tager i livet. Det 
handler for de kongelige om balancen i at være nær-
værende og samtidig distancerende. De og vi andre 
må fastholde ordentlighed og integritet i en omskiftelig 
medieverden, som kræver mere og mere af os alle. Her 
kommer man heldigvis langt med en god opdragelse, 
siger hun.

P R O G R A M

6 7

Kl. 18.00 Afslutningsmiddag 

Herefter: Bob Dylan på dansk 

Johannes Andersen og The Overheads giver en koncert 
med Bob Dylan-sange på dansk og byder på fortolknin-
ger, diskussion og vurderinger af Dylans værk og per-
sonlighed.  Det bliver en aften med en hel særlig stem-
ning – og en pejling af tiden!

LØRDAG DEN 18. MARTS
Kl. 9.00 Morgensamling – herefter afrejse


