
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 / træning
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 13.30 Foredrag / træning
Kl. 15.00  Kaffe, te og kage
Kl. 15.30 Foredrag / træning
Kl. 18.15  To-retters aftensmad
Kl. 19.30  Aftenarrangement
 Aftenkaffe, te og lidt sødt

Husk indendørs- og udendørssko og tøj til lidt af hvert.

MEDVIRKENDE
• Tine Munk Ramskov, fysioterapeut
• Katrine Olsen, yogainstruktør
• John Harry Rasmussen, fitnessinstruktør
• Linn Trentel Busch, instruktør, ergoterapeut
• Magnus Brandstrup, pilatesinstruktør
• Søren Jensen, historiker og kapelmester
• Anne Gersdorff Korsgaard, neurolog
• Carsten Holvad, forstander på Rude Strand Højskole
• Nina Gladkowa, hospitalsklovn
• Mikael Kamber, journalist, forfatter, TV-vært –  
 og passioneret vandrer
• Helge Teglgård, musiklærer på Rude Strand Højskole
• JazzPop4, kvartet

KURSUSLEDERE
Helle Bak Holvad og Louise Brandstrup

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. 4.850,- 
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.

Velkommen på et kursus, hvor vi har sammensat et pro-
gram af forskelligartede former for god og glad motion 
for både mænd og kvinder. 

Noget af det har du nok prøvet før – men du vil sikkert 
også møde andre for dig nye discipliner. 

Hver dag begynder med morgenmotion og/eller et hav-
bad fra vores egen fine strand. 

Og så skal vi ellers prøve at træne i naturen, spille krolf i 
parken, dyrke pilates og afspænding, prøve aqua-træ-
ning og floorball, vandre i sandet, træne vores hjerner 
med sang og dans, SMART-træning og meget mere. 

Når vi så har fået pulsen godt op og ned igen, skal vi 
nyde gode foredrag, højskolesang og lækker mad i godt 
selskab!
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BEVÆGELSE
OG HØJSKOLE

Kursus 17 6 dage 24.4. - 29.4.2023
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MANDAG DEN 24. APRIL
Kl. 13.00 Ankomst og indkvartering
 Kaffe, te og boller
Kl. 14.45 Præsentation og intro til kurset

Kl. 16.15 Kom godt i gang v/ Tine Munk Ramskov
Vi starter kurset med fysisk aktivitet i vores park tæt 
ved stranden. Vi skal have pulsen lidt op, vi skal lege og 
konkurrere lidt og grine sammen. Naturen og området 
inddrages på flere måder, så luk sanserne op og giv den 
gas sammen med andre glade og aktive seniorer.

Kl. 19.30 Fællessang fra højskolesangbogen 
 v/ Helge Teglgård

TIRSDAG DEN 25. APRIL
Kl. 07.20 Puls/styrke v/ John Harry Rasmussen
 eller 
 Blid yoga v/ Katrine Olsen
Kl. 10.00 Fælles opvarmning v/ Helle Bak Holvad
 Cirkeltræning udendørs 
 v/ John Harry Rasmussen m.fl

Kl. 13.30 Sang og dans - fantastisk forebyggelse 
 v/ Anne Gersdorff Korsgaard
Vi mennesker er en særlig race, der bevæger os i sam-
me sekund, vi hører en særlig type musik. Og i dag er 
der sikker dokumentation for musikkens positive ind-
flydelse på krop og hjerne – hos såvel raske som syge 
mennesker. Anne Gersdorff Korsgaard vil præsentere 
os for musik, sang og dans som forebyggelse af alders-
symptomer og i særdeleshed demens. 

Kl. 15.30 Bordtennis, øvelser og leg v/ instruktør
 eller
 Pilates v/ Louise Brandstrup
 eller
 Naturtræning v/ Linn Trentel Busch
Kl. 17.00 SANS v/ Louise Brandstrup
 eller
 SMART-træning v/ Linn Trentel Busch
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Kl. 19.30 Sangen og Larsen v/ Søren Jensen 
Da Kim Larsen døde i 2018, var der landesorg i Dan-
mark. 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? Var han 
en gnaven gavflab eller en godhjertet gårdsanger - eller 
måske begge dele? Vi vil synge en masse af Larsens 
sange og prøve at placere ham i den danske kultur. Og 
vi glemmer da heller ikke, at han var med i Danmarks 
største rockband, Gasolin’, som jo fyldte musikalsk 
brændstof på os i de oliekriseramte 70’erne …

ONSDAG DEN 26. APRIL

Kl. 07.20 Puls/styrke v/ John Harry Rasmussen
 eller 
 Blid yoga v/ Katrine Olsen

Kl. 08.45  Afgang til Egmont Højskolen 
 Morgensamling på Egmont Højskolen 
 v/ forstander Søren Møllgaard Kristensen
Kl. 10.00 Hold 1: Aqua-træning i Vandhalla
 Hold 2: Floorball (hockey) i idrætshallen 
 v/ Carsten Holvad 
Kl. 11.15 Hold 2: Aqua-træning i Vandhalla  
 Hold 1: Floorball (hockey) i idrætshallen
 
Kl. 13.00 Frokost hjemme på Rude Strand

Kl. 15.30 Krolf v/ Carsten Holvad
 eller
 Stræk og slap af v/ Helle Bak Holvad

Kl. 19.30 Løft din egen Ha-Det-Godt-Hed 
 på 45 minutter v/ Louise Brandstrup
Hvad er det nu med det der positiv psykologi? Skal vi 
så bare rende rundt og være lalleglade hele tiden – og 
hvorfor kan vi ikke bare få fred til at være lidt småsure 
for en sikkerheds skyld? Vi eksperimenterer med, hvor-
dan vi med simple tricks fra positiv psykologi kan løfte 
vores velbefindende på 45 minutter.



TORSDAG DEN 27. APRIL
Kl. 07.20 Puls/styrke v/ John Harry Rasmussen
 eller 
 Blid yoga v/ Katrine Olsen
Kl. 10.00 Fælles opvarmning v/ Helle Bak Holvad
 Cirkeltræning udendørs 
 v/ John Harry Rasmussen m.fl

Kl. 13.30 Humor for alvor v/ Nina Gladkowa

Med vidunderlig varme og sårbarhed fortæller Nina om 
sit arbejde som hospitalsklovn. Fra børnepsykiatrien, 
somatiske afdelinger samt hos mennesker med de-
mens. Her flyttes fokus fra smerter, lidelser og sygdom 
over på de helende kræfter i menneskene.

Kl. 15.30 Bordtennis, øvelser og leg 
 v/ instruktør
 eller
 Pilates v/ Louise Brandstrup
 eller
 Naturtræning v/ Linn Trentel Busch 
Kl. 17.00 SANS v/ Louise Brandstrup
 eller
 SMART-træning v/ Linn Trentel Busch
.
Kl. 19.30 Syng dig sund v/ Helge Teglgård

En god stemme i en glad krop. Vi ved alle, at det er 
dejligt at synge, både for os selv, men særligt i selskab 
med andre. Ud over den umiddelbare fornøjelse kan 
sangen være en naturlig indgang til et bedre velbefin-
dende: en bedre åndedrætsfunktion er til gavn for andre 
almindelige fysiske funktioner; fokusering på holdning 
og bevægeapparat kan vi give kroppen et løft; ved at 
lære nye sange og melodier kan vi bevare hjernens evne 
til fornyelse. Der er meget at vinde ved at synge!
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FREDAG DEN 28. APRIL
Kl. 07.20 Puls/styrke v/ John Harry Rasmussen
 eller 
 Blid yoga v/ Katrine Olsen

Kl. 10.00 Foredrag v/ Carsten Holvad

Kl. 13.00 En ”walkshop” om at gå v/ Mikael Kamber

Der bliver højt til loftet og garanti for inspiration, humor 
og stof til eftertanke, når vi sammen med Mikael Kam-
ber skal til foredrag og på en vandring i naturen omkring 
højskolen. Vi udforsker sammen kvaliteten af det at 
gå og får øje på, hvorfor det er en ualmindelig god idé 
at genfinde gangtempoet i hverdagen. Det vandrende 
foredrag bygger på Mikael Kambers seneste bog, ”GÅ 
GODT”.

Kl. 16.30 Blid pilates og afspænding 
 v/ Louise Brandstrup 
 eller
 Meditation og afspænding 
 v/ Magnus Brandstrup

Kl. 18.15 Et glas hvidvin i dagligstuen
Herefter festmiddag, musik og dans ved JazzPop4

LØRDAG DEN 29. APRIL
Kl. 9.00 Kort morgensamling
Herefter afrejse og tak for denne gang 
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Naturtræning er hensynstagende øvelser i naturen, 
hvor alle kan være med. Der er fokus på følgende seks 
parametre: Puls, balance, kraft, relationer, leg og san-
sestimulering.

SMART-træning er træning for hjernen. Der er fokus 
på motoriske bevægelser, sensoriske input og kogniti-
ve opgaver. SMART training er sjovt og tilpasses så alle 
kan være med.

SANS er sang med en dans. Til iørefaldende melodi-
er, vi alle kender, indstuderer vi lette koreografi er på 
bl.a. vals, cha-cha-cha, rock´n roll mv. SANS er sjovt og 
uperfekt og giver sved på hjernen!

Pilates er blid smidigheds- og styrketræning bestående 
af effektive og målrettede øvelser, der udføres i et stille 
og roligt tempo. Og med bevidst brug af åndedrættet.

Yoga er øvelser, kropsstillinger og åndedrætsteknikker, 
som styrker og beroliger dit sind. Yoga giver samtidig 
kroppen større smidighed og smertelindring i led f.eks. i 
nakke, skuldre, ryg, knæ osv.

Floorball er hockey - en begyndervenlig stavsport, som 
bliver mere og mere populær i alle aldre. Spillet er både 
intenst, sjovt og simpelt – og så er der ganske få regler!

Aqua-træning er skånsom og effektfuld træning i 
varmt vand. Aqua-træning er pulstræning, hvor man ud-
nytter kroppens vægtløshed til at udføre kraftfulde be-
vægelser som løb, hop og spark.

Krolf er er en krydsning af kroket og golf. Spillet går i 
al sin enkelthed ud på, at få en kugle i et hul på færrest 
mulige slag. Krolf er et sjovt og socialt spil – og meget 
let at lære.

Udendørs cirkeltræning er træning af hele kroppen. 
Vi inddeles i mindre hold, som roterer mellem forskellige 
stationer. Du vil opleve alsidige øvelser - med og uden 
redskaber, og vi inddrager naturens udfordringer.

Katrine OlsenAnne G. Korsgaard Carsten Holvad John Harry Rasmussen Linn Trentel Busch Søren Jensen


