
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 / udfl ugt
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 13.30 Tilbud om 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
Koldkrigsmuseet REGAN Vest i Rebild Bakker

MEDVIRKENDE
• Derek Beach, professor i statskundskab ved Aarhus 
 Universitet
• Anders Samuelsen, direktør, tidl. udenrigsminister, 
 medlem af Folketinget og Europa-Parlamentet
• Marie Krarup, forfatter, tidl. medlem af Folketinget, 
 reserveoffi cer og assisterende forsvarsattache i Moskva
• Lone Træholt, tidl. brigadegeneral og chef for 
 Flyvevåbnets taktiske stab
• Ulla Terkelsen, journalist og seniorkorrespondent for TV2
• Jan Øberg, leder af Den Transnationale Stiftelse for 
 Freds- og Fremtidsforskning i Lund
• Arne Würgler, sanger, musiker og tekstforfatter
• Søren Jensen, historiker og pianist
• Niels Erichsens trio

PRISER
Kr. 5.250,- 
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  Kystvejen 114  8300 Odder
Tlf. 86 55 89 44  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.

Vi troede, at vi havde lagt den kolde krig bag os. Men 
Ruslands invasion i Ukraine ændrede alt, og nu står øst 
og vest igen skarpt over for hinanden. Ingen ved, hvad 
det udvikler sig til.

Hvorfor er vi endt i en situation med krig midt i Europa, 
og hvordan skal vi danskere forholde os til den nye vir-
kelighed? 

De spørgsmål diskuterer vi med engagerede eksperter 
og foredragsholdere. Vi hører deres fortællinger, ser fi lm 
og synger sange om krig, fred og storpolitik. Og så le-
der vi efter lyset for enden af tunnelen. 

Trods alvoren bliver der plads til håb om bedre tider – 
og fællesskab, latter og godt humør undervejs.

På en heldagsudfl ugt skal vi dybt ned i den nyåbnede, 
atomsikre regeringsbunker, koldkrigsmuseet REGAN 
Vest, i Rebild Bakker – i mange år Danmarks bedst be-
varede hemmelighed.
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DEN KOLDE KRIG
ER VARM IGEN
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P R O G R A M

Mandag den 1. maj
Kl. 13-14 Ankomst og indkvartering
 Kaffe, te og boller
Kl. 14.45 Intro til kurset – præsentation

Kl. 16.00 Vor tids atom-diplomati 
v/ Derek Beach 

Hvordan er den øjeblikkelige 
balance mellem Rusland og 
USA? Hvor langt er USA villig 
til at gå i forsvaret for Ukraine? 
Hvordan fungerer atomvåben 
i diplomatiets tjeneste? Det 
er nogle af tidens brændende 
spørgsmål, som USA-ekspert, 
professor i statskundskab ved 
Aarhus Universitet, Derek Beach, giver sine svar på.

Kl. 19.30 Den kolde krig i toner og sang 
 v/ Søren Jensen
Den kolde krig kastede længe 
sin skygge på Danmark – men 
hvilke sange var der på den 
musikalske dagsorden under-
vejs? Det vil vi i selskab med 
historikeren og pianisten Søren 
Jensen udforske, når vi i fælles-
skab synger os tilbage til årtier-
ne efter 2. Verdenskrig.
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KURSUSLEDERE
Peter Kramer, journalist og tidl. direktør for TV2/Østjylland
Jørgen Koldbæk, journalist og tidl. direktør i 
Skandinavisk Film Kompagni
Carsten Holvad, forstander

Tirsdag den 2. maj
Kl. 10.00 Et politisk syn på øst og vest 
 v/ Anders Samuelsen
Som folketingsmand, medlem 
af Europa-Parlamentet og som 
udenrigsminister har Anders 
Samuelsen fulgt udviklingen i 
forholdet mellem øst og vest. 
Han ser tilbage på en politisk 
karriere, der bl.a. har budt på 
møder med den russiske præ-
sident Vladimir Putin og uden-
rigsminister Sergej Lavrov. 

Kl. 13.30 Mulighed for gåtur, pilates eller krolf

Kl. 15.30 Beskyldt for at være Putin-agent 
 v/ Marie Krarup 
Vestens politik overfor Rus-
land kan betyde en 3. verdens-
krig, men bare det at stille kri-
tiske spørgsmål kan betyde, at 
man bliver beskyldt for at være 
Putin-agent. Marie Krarup har 
gjort det alligevel. I sin seneste 
bog har hun talt med eksperter 
i både øst og vest om den nye 
kolde krig. Marie Krarup var medlem af Folketinget frem 
til valget i november 2022. Hun har boet tre år i Mosk-
va, hun er uddannet reserveoffi cer og har været assiste-
rende forsvarsattache på den danske ambassade i Rus-
land. ”Vi står meget tæt på den ultimative katastrofe,” 
mener hun.

Kl. 19.30 Højskoleaften i håbets og de lyse nætters 
 tid v/ Peter Kramer og Jørgen Koldbæk
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Onsdag den 3. maj
Kl. 10.00 Forsvaret – set indefra v/ Lone Træholt

Som den første kvinde i Danmark blev Lone Træholt ud-
nævnt til brigadegeneral. Hun løste opgaver både for 
Danmark, NATO og FN. ”Det har været en fantastisk rej-
se”, siger hun– og giver et personligt billede af Forsvaret 
set indefra med tilbageblik til fodnotetiden, den første 
Golfkrig, murens fald og Ruslands annektering af Krim i 
2014.

Kl. 13.30 Mulighed for gåtur eller pilates

Kl. 15.30 Øjenvidne til historien 
v/ Ulla Terkelsen

Vores generations mest erfar-
ne udenrigskorrespondent, Ulla 
Terkelsen, har i mere end 50 år 
dækket verdens brændpunkter. 
Hun har rapporteret fra beg-
ge sider af Jerntæppet og of-
te stået midt i dramaet – som 
øjenvidne til afgørende begi-
venheder i historien.

Kl. 19.30 Den Store Rude Strand Quiz 
 – hvor alle får points 

v/Peter Kramer

Torsdag den 4. maj
Kl. 08.00 Heldagsudfl ugt til REGAN Vest 
 - Atombunkeren i Rold Skov 

Dagens heldagsudfl ugt begynder tidligt. Vi skal besøge 
bunkeranlægget REGAN VEST i Rold Skov, der i foråret 
2023 bliver åbnet for offentligheden.
Den underjordiske by blev bygget i 1960’erne med 
plads til 350 personer, gravet 60 meter ned og en halv 
kilometer ind i bakkerne i Rold Skov. Anlægget var re-
serveret til regeringen og kongehuset i tilfælde af en 
atomkrig. Det var Danmarks dybeste hemmelighed.
Vi bliver ført ind i bunkeranlægget i små grupper, ser ho-
spitalet, soverummene og opholdsstuerne, hvor en lille 
udvalgt gruppe blev sikret overlevelse.
På turen medbringer vi Rude Strands feltrationer med 
frokost, drikkevarer, eftermiddagskaffe og frugt og er til-
bage på højskolen til aftensmaden.  

Kl. 19.30 Filmaften

P R O G R A M
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Fredag den 5. maj
Kl. 10.00 Mere brug for pacifisme end nogensinde 
 v/ Jan Øberg
Han er 71 år og siger, at han ik-
ke kommer til at leve med fred i 
Europa i resten af sit liv, og han 
er i tvivl, om hans børn gør!
Aldrig har der været så meget 
brug for civil konfliktløsning og 
pacifisme, mener Jan Øberg. 
Han er freds- og fremtidsfor-
sker og siden 1986 leder af 
Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtids-
forskning i Lund i Sverige. Vi har bedt Jan Øberg finde 
håb for fremtiden.

Kl. 13,30 Mulighed for gåtur eller krolf

Kl. 15.30 Fremtiden er en fredssang v/ Arne Würgler 

Alene eller sammen med sin makker Benny Holst har 
Arne Würgler fra slutningen af 1960’erne og frem til i 
dag været et af de allerstørste navne i fredsbevægelsen 
og den politiske musikverden i Danmark. Han har udgi-
vet en lang række albums fra Skolesange i 1971 til Hu-
set Brænder i 2020. Han har fået priser fra bl.a. Statens 
Kunstfond, Dansk Folkeferie og Gelsted, Kirk, Scher-
fig-Prisen. I hans koncert-foredrag skal vi høre udpluk 
og fortællinger fra hele karrieren.

P R O G R A M
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Kl. 17.45 Hvidvin i dagligstuen.

Derefter afslutningsmiddag og musikalsk underhold-
ning med Niels Erichsens trio med sangerinden Karoline 
Budtz.

Lørdag den 6. maj
Kl. 09.00 Morgensamling
 Herefter afrejse


