
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 / seniordans
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 14.00 Seniordans
Kl. 15.00  Kaffe, te og kage
Kl. 15.30 Seniordans
Kl. 18.00  To-retters aftensmad
Kl. 19.30  Aftenarrangement
 Aftenkaffe, te og lidt sødt

UDFLUGT
Heldagstur til Samsø

MEDVIRKENDE
• Kirsten Ørbæk, erhvervspsykolog
• Louise Brandstrup, journalist og højskolelærer
• Helge Teglgård, musiker og højskolelærer

DANSEINSTRUKTØRER:
Gitte Mouritzen og Eva Schmidt

KURSUSLEDERE
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad, forstandere

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.

Kan du lide at danse, og holder du af alt det, en dansk 
højskole står for? Så får du rigeligt af begge dele på 
dette kursus.

Begyndere såvel som garvede seniordansere vil have 
fornøjelse af opholdet, der kun kræver én eneste forud-
sætning: Lysten til at blive budt op eller byde op!

I seniordans er alle med i hver eneste dans. Man har ik-
ke almindelig dansefatning, og man skifter partner flere 
gange i løbet af en dans. 

Seniordans er en blanding af traditionel dans, folkedans, 
squaredance og linedance. Det er for alle, der har lyst til 
at danse til god iørefaldende musik. Kom med eller uden 
partner.

Ud over dansen skal vi høre tankevækkende og inspire-
rende foredrag, fortalt af personligheder med noget på 
hjerte og sinde.

Kurset ligger parallelt med et vandrekursus, som vi 
vil dele foredrag, fællessang og en hel dag til smukke 
Samsø med.
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SENIORDANS
OG HØJSKOLE
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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 Seniordans
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 betingel-
se for, at vi har det godt. Vi bliver 
klogere på, hvorfor det dog er så-
dan og morer os med begreber 
som spejling og nudging.
Kl. 14.00 Seniordans
Kl. 15.30 Seniordans
Kl. 17.00 Tilbud om gåtur
Kl. 19.30 Samtalesalon

ONSDAG DEN 10. MAJ
Kl. 09.00 Heldagstur til Samsø

Bustur rundt på den dejlige ø med dets afvekslende
landskaber. På turen rundt skal vi besøge øens smukkest 
beliggende landsby, Langør ved Stauns Fjord og videre til 
øens nordspids med gåtur ved Issehoved. Vi gør ophold 
i Nordby, der er præget af gadekær, stråtækte bindings-
værkhuse og stokroser i de små, kringlede gyder med 
hyggelige forretninger.
Kl. 19.30 Seniordans

TORSDAG DEN 11. MAJ
Kl. 10.00 Forandringsprocesser v/ Kirsten Ørbæk
Foredraget giver bevidsthed og 
viden om de processer, vi gen-
nemgår i løbet af en vigtig foran-
dring i vores liv. Ved hjælp af den-
ne viden kan vi mindske mod-
stand, uro, forvirring og vores helt 
naturlige tendens til undgåelse 
ved store forandringer. 
Når vi ikke kender vores egne reaktioner eller den mod-
stand, vi ofte møder forandringer 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. 14.00 Seniordans
Kl. 15.30 Seniordans
Kl. 17.00 Tilbud om gåtur
Kl. 19.30 Aftenarrangement

FREDAG DEN 12. MAJ
Kl. 10.00 Seniordans 
Kl. 13.30 PH – Ballademager, lysmand og arkitekt
 v/ Helge Teglgård
Poul Henningsen er en gudsbe-
nådet kreativ sjæl, som har sat 
stærke aftryk på det 20. århund-
redes danske arkitektur, åndsliv 
og pædagogik. Kritisk humanis-
me, forbrugeroplysning, folke-
lig revytradition og opfi ndelse af 
skånsom belysning er markører 
i PH’s politiske og poetiske landskab. Hvorfra kommer 
brændstoffet til et udfordrende og skabende liv? Det bli-
ver belyst i anekdoter, billeder og sange.
Kl. 15.30 Seniordans
Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen
Herefter afslutningsmiddag med danseoptræden og 
fællessang.

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


