
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 / udflugt
Kl. 10.00  Foredrag / vandring
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 13.00 Vandring
Kl. 15.00  Kaffe, te og kage
Kl. 18.00  To-retters aftensmad
Kl. 19.30  Aftenarrangement
 Aftenkaffe, te og lidt sødt

VANDRINGER
• Rude og Saksild Strand
• Moesgaard Skovene
• Alrø og Blakshøj
• Samsø
• Slåen Sø og Himmelbjerget

MEDVIRKENDE
• Kirsten Ørbæk, erhvervspsykolog
• Helge Teglgård, musiker og højskolelærer

KURSUSLEDERE
Carsten Holvad, forstander og 
Louise Brandstrup, journalist og højskolelærer

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.

Vi skal vandre gennem de smukkeste øst- og midtjy-
ske landskaber, hvor vi går mellem 8 og 12 km hver 
dag, og i et tempo, der passer de fleste godt. 

Når vi træder ud af støvlerne venter resten af høj-
skolelivet med hygge, lækker mad samt inspirerende 
foredrag og selvfølgelig masser af velgørende fælles-
sang. 

Kurset ligger parallelt med et seniordans-kursus, som 
vi vil dele foredrag og morgensamlinger med. 

Vandreturene går til Moesgaard og Marselisborg- skov
ene, Silkeborg med Slåen Sø, Sletten og Himmelbjer-
get, Alrø med Blakshøj – og så skal vi en hel dag til 
smukke Samsø. 
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P R O G R A M

MANDAG DEN 8. MAJ
Kl. 13–14 Ankomst og indkvartering
 Kaffe, te og boller
Kl. 14.45 Præsentation og intro til ugen
Kl. 16.15 Vandring i lokalområdet
Vi går en smuk tur i nærområdet med fortællinger un-
dervejs. En kort kom-i-gang-tur. 
Kl. 19.30  Fællessang fra Højskolesangbogen
 v/ Helge Teglgård

TIRSDAG DEN 9. MAJ
Kl. 10.00 Født fl okdyr v/ Louise Brandstrup
Mennesker er sociale væsener, der kun udvikler sig og 
trives i mødet med artsfæller. Følelsen af at tilhøre en 
fl ok er en betingelse for, at vi har det godt. Vi bliver klo-
gere på, hvorfor det dog er sådan og morer os med be-
greber som spejling og nudging.
Kl. 13.00 Moesgaardskovene

Vi kører til Moesgaard Museum og vandrer til Skovmøl-
len, hvorfra vi følger Giber Å og til Moesgård strand. Vi 
fortsætter ad smukke skovstier hen til Ørnereden, vide-
re til Dyrehaven og bliver samlet op ved Den Uendelige 
Bro. Det er en rute, der går både opad og nedad.
Kl. 19.30 Samtalesalon

ONSDAG DEN 10. MAJ
Kl. 09.00 Heldagstur til Samsø
Vi sejler fra Hou til Samsø, hvor vi har bussen med hele 
dagen. På Samsø vil vi opleve lidt af øen i bus og meget 
til fods. Vi vandrer bl.a. lidt ved Besser Tange og lidt ved 
Langøre – det smukke fi skeleje i Stavns fjord. Den store 
vandretur er på nordspidsen, hvor vi vandrer fra Balle-
bjerg til Issehoved.  Vi får en god pause i Nordby.
Kl. 19.30 Seniordans

TORSDAG DEN 11. MAJ
Kl. 10.00 Forandringsprocesser v/ Kirsten Ørbæk
Foredraget giver bevidsthed og viden om de proces-
ser, vi gennemgår i løbet af en vigtig forandring i vores 
liv. Ved hjælp af denne viden kan vi mindske modstand, 
uro, forvirring og vores helt naturlige tendens til undgå-
else ved store forandringer i vores liv. Når vi ikke kender 

vores egne reaktioner eller den 
modstand, vi ofte møder foran-
dringer med, vil der ske det, at vi 
blot gentager os selv, til vi lærer 
af det – eller uden at lære af det 
og i stedet lærer at leve med det. 
Få også input til bedre at forstå 
dine omgivelser, når de reagerer 
anderledes, end du havde forestillet dig.

Kl. 13.00 Alrø og Blakshøj

Vi kører mod det sydlige Odder til Alrø i Horsens Fjord, 
hvor vi ser øens alleryderste spids, ”Verdens Ende”. Fra 
Alrø vandrer vi over dæmningen tilbage til fastlandet og 
udfordrer Uldrup Bakker med Blakshøj, der er det høje-
ste udsigtspunkt i området og ligger 73 meter over ha-
vet med imponerende udsigt over Horsens Fjord.
Kl. 19.30 Aftenarrangement

FREDAG DEN 12. MAJ
Kl. 10.00 Heldagstur Slåen Sø og Himmelbjerget

Vi kører mod Himmelbjerget. Går en meget smuk tur 
rundt om Slåen Sø, som ligger i kuperet terræn og har 
helt klart vand. Den har kun tilløb af vand fra en række 
okkerholdige kilder. Derefter går vi gennem FDF-spej-
dernes store friluftsområde Sletten, hvorefter vi bestiger 
Himmelbjerget, hvor bussen venter. Smuk tur i Søhøj-
landet med lidt sved på panden.
Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen
Herefter afslutningsmiddag med danseoptræden og 
fællessang.

LØRDAG DEN 13. MAJ
Kl. 09.00 Morgensamling - herefter afrejse.


