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

til hjerte og hjerne

“
“

DAGSPROGRAM 
Kl. 07.00  Mulighed for morgenmotion v/ Kirsten Grønlund
Kl. 08.00  Morgenmad
Kl. 09.00  Morgensamling
Kl. 10.00  Foredrag/ udflugt
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 13.00 Kreativt værksted
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
Heldagstur til Djursland

MEDVIRKENDE
• Helle Juhl, forfatter
• Erik Lindsø, forfatter og tidl. højskoleforstander
• Christian Møller, journalist, tidl. højskoleforstander
• Ole Grøn, kunstmaler
• Janne Sneistrup Thomsen, valgmenighedspræst
• Kristian la Cour, højskolelærer, visesanger, komponist
• Hanne Odgaard, pianist
• Helen Schiøler, højskolelærer
• Kirsten Grønlund, højskolelærer

KURSUSLEDERE
Eva Bach og Aage Augustinus, tidl. højskoleforstandere

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. 5.550,- 
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 bliv ladet op med en række spændende fore-
drag og fortællinger, masser af højskolesang, kreativt 
værksted og motion.

Vi vil sammen nyde sommeren, stranden, havet, de lyse 
aftner og ikke mindst samværet med hinanden.

Heldagstur til Gl.Estrup med Danmarks Herregårds-
museum og Dansk Landbrugsmuseum samt dejlige 
Ebeltoft.
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MANDAG DEN 3. JULI
Kl. 13-14 Ankomst og indkvartering
Kl. 14.45 Præsentation og intro til kurset

Kl. 16.00 Skal man neje? Et anderledes portræt af 
 Dronning Margrethe v/ Helle Juhl
I 1972 blev Dronning Margre-
the Danmarks regent, og si-
den da har hun mødt et hav af 
mennesker under officielle be-
søg eller i arbejdsmæssige og 
private sammenhænge. I det-
te foredrag baseret på bogen 
Skal man neje? kommer helt 
almindelige danskere til orde 
om deres møder med dronnin-
gen. Som f.eks. Lis, der har le-
veret gravhunde til kongehuset, 
Søren, der som ung livgarder 
stod vagt på Christiansborg, 
da dronningen blev udråbt til 
regent, og Mogens, som har 
kravlet rundt på Bornholms 
granit og studeret helleristnin-
ger sammen med dronningen.

Kl. 19.30 På rundtur i Højskolesangbogen 
 v/ Hanne Odgaard og Aage Augustinus
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TIRSDAG DEN 4. JULI
Kl. 10.00 Drømmen om at samle alle stykkerne – 
 et foredrag om den svenske forfatter 
 P.O. Enquist v/ Aage Augustinus
Udgangspunktet er P.O. Enquist’s erindringsromaner, »Et 
andet liv« (2008) og »Lignelsesbogen« (2013), hvor han 
stiller de store spørgsmål: ”Hvem er jeg og hvorfor?”. 
Vi tager med forfatteren på livets rejse helt fra barndom-
men i Nordsverige, og følger derfra arven fra familien og 
de mere eller mindre tilfældige begivenheder, hvor grun-
den blev lagt på godt og ondt. ’Smertepunkterne’ må 
med på den rejse. Dem slipper han ikke fri af. Men han 
må som enhver anden lære at leve med dem. Hvor ondt 
det så end ind imellem gør, så er der håb og mulig me-
ning. 
En fortælling om at rejse tilbage og bjærge sig selv og 
hele sin historie.

Kl. 13.00 Kreativt værksted v/ Helen Schiøler

Kl. 15.30 Irland – den smukke ø 
 med den barske fortid v/ Christian Møller
De stolte irere er præget af
selvstændighedstrang, poe-
tisk-musisk sans og lune. Et 
foredrag om engelsk undertryk-
kelse  over national selvbevidst-
hed til en moderne, men delt 
stat.

Kl. 19.30 Ord-quiz 
v/ Eva Bach & Aage Augustinus



ONSDAG DEN 5. JULI
Kl. 10.00 Den brogede verden 
 v/ Janne Sneistrup Thomsen

En fortælling om tre generationers kamp for frihed i tro 
og liv i perioden fra mellemkrigstid til årtusindskiftet.
Undervejs synger vi udvalgte sange fra højskolesang-
bogen.

Kl. 13.00 Kreativt værksted v/ Helen Schiøler

Kl. 14.00 Fællessang fra Højskolesangbogen
 v/ Hanne Odgaard

Kl. 15.30 Klatmaler på livstid v/ Ole Grøn

Ole Grøn er 65 år og har tegnet og malet næsten lige så 
længe. Hans drøm om et liv med pensler og farver fik 
næring, da han som 14-årig blev elev hos en lokal kunst-
maler. Ti år senere var han for første gang med på en 
kunstudstilling. Igennem de mange år herefter har Ole 
malet, udstillet, udsmykket, undervist, illustreret bøger og 
meget mere. Altid med det fokus at sætte billeder på stort 
og småt i tilværelsen. I sit foredrag tager Ole Grøn ud-
gangspunkt i sin kommende bog »Klatmaler på livstid«.

Kl. 19.30 Frank Jæger – liv, digtning, sange 
 v/ Eva Bach 

TORSDAG DEN 6.JULI
Kl. 08.30 Heldagstur til Djursland

Vi kører til det smukke Djursland, hvor vi på herregården 
Gammel Estrup skal se Danmarks Herregårdsmuseum. 
Lige ved siden af ligger Det grønne Museum, hvor man 
kan opleve hvordan jagten, skoven, landbruget og ma-
den for første gang er samlet i ét museum.
Efter frokost kører vi til Mols, nærmere bestemt Ebeltoft, 
hvor vi bl.a. skal se Maltfabrikken, der indtil 1998 pro-
ducerede malt. Af lokale ildsjæle blev fabrikken i 2020 
genskabt, nu som folkets fabrik – et kulturcentrum, dre-
vet af ønsket om at være en spirekasse for kreativ ud-
vikling af både mennesker og samfund.
Derefter kører vi gennem de skønne Mols Bjerge tilbage 
til højskolen.
 Turledere: Eva Bach & Aage Augustinus

Aftenen er fri

P R O G R A M
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FREDAG DEN 7.JULI
Kl. 10.00 Så selv en sten kan blomstre. 
 Livet poetisk belyst v/ Erik Lindsø 

Vi har i talesproget vendingen, at ”der skal noget andet 
til” – noget, der stikker dybere ned og når længere ud, 
end vi selv magter ved hjælp af hverdagslivets redska-
ber og tidsåndens forhåndenværende indsigter. Poesi 
og sange rummer dette ”noget andet”, der skal til. Fordi 
poisi er skrevet på hjertesproget. 
“Hvad er timelønnen?” er et nytteløst spørgsmål at stille, 
når du pusler med blomsterne i haven. Det er på over-
fladen unyttigt. Det er det også at synge sammen, læ-
se digte, høre musik eller nyde udsigten over markerne. 
Men vi kan ikke klare os uden.
Erik Lindsø fortæller muntre historier om livets poesi, og 
hans historier krydres med sange, vi synger sammen 
undervejs.

Kl. 13.00 Kreativt værksted v/ Helen Schiøler

Kl. 14.00 Fællessang fra Højskolesangbogen
 v/ Hanne Odgaard

Kl. 15.30 På tidens bølger – en fortælling 
 om Hal Koch v/ Aage Augustinus
Hal Koch (1904 – 63) var en af sin generations mest 
markante personligheder og pådrog sig som få andre 
både vrede og beundring. Han spændte vidt – politisk 
debattør, højskoleforstander, professor i kirkehistorie og 
redaktør. Han trådte ind på den politiske scene under 
besættelsen og fungerede som støtte for samlingspo-
litikken og samtidig som en af dens væsentligste kriti-
kere. Efter krigen var han blandt de første, der offentligt 
udstillede retsopgørets hykleri. I 1945 udgav han sin vel 
mest kendte bog, »Hvad er demokrati«. For Hal Koch lå 
kristendom og humanisme i hjertet af europæisk kultur, 
og det blev en livslang opgave for ham at undersøge, 
hvordan de to forholdt sig til hinanden.

Kl. 17.30 Et glas hvidvin på terassen.
Kl. 18.00 Festmiddag

P R O G R A M
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Kl. 20.00 Visekoncert og fællessang 
 v/ Kristian la Cour

Programmet byder på en blanding af fællessang fra 
Højskolesangbogen samt et udvalg af Kristian la Cours 
melodier til tekster af bl.a. Tove Ditlevsen, Iben Krogs-
dal, Michael Nielsen og Niels Brunse m.fl. – og nordi-
ske viser med tekst og musik af Frank Jæger, Halfdan 
Rasmussen, Rudolf Nilsen, Fred Åkerström, Cajsa-Stina 
Åkerström, Evert Taube m.fl. 

LØRDAG DEN 8.JULI
Kl. 09.00 Kort morgensamling – herefter afrejse
 v/ Eva Bach & Aage Augustinus


