
Et nordatlantisk eventyr med natur, kunst og kultur
Seks dage på højskole - en uge på rejse

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

til hjerte og hjerne

“
“

DAGSPROGRAM PÅ HØJSKOLEN
Kl. 07.20  Mulighed for morgenmotion
Kl. 08.00  Morgenmad
Kl. 09.00  Morgensamling
Kl. 10.00  Foredrag / udflugt
Kl. 12.00  Frokost 
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

UDFLUGTER
Heldagstur til Søhøjlandet

MEDVIRKENDE
• Louise Brandstrup, journalist og højskolelærer
• Helge Teglgaard, musiker og højskolelærer
• Anette Jensen, sognepræst, cand. theol. 
• Jógvan Isaksen, forfatter, lektor Københavns Universitet
• Peter Flejsborg, arkitekt, galleriejer
• Søren Sørensen, forfatter, cand.mag.
• Helle Bak Holvad, højskoleforstander
• Carsten Holvad, højskoleforstander

KURSUS- OG REJSELEDERE:
• Eva Marie Bach og Aage Augustinus,  
 tidligere højskoleforstandere

PRISER

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 smukkeste beliggende højskoler lige ud 
til Østjyllands idylliske kyst og med udsigt over Kattegat 
til Samsø, Tunø og Helgenæs.

Kr. 20.950,- 
Rabat: 400 kr. pr. person ved enkeltværelse uden 
havudsigt eller i delt dobbeltværelse med havkig.
Tillæg: Kr. 1.700 for enkeltværelse på Færøerne.

Gratis bustransport t/r Skanderborg Station.
Giv besked ved tilmelding.

Færøerne består af 18 øer og har et indbyggertal på 
godt 48.000. For et par år siden blev landet kåret som 
verdens smukkeste øsamfund og det med god grund. 
En rejse til Færøerne er en fantastisk og storslået ople-
velse. 

På højskolen vil vi forberede os til turen gennem fore-
drag om færøsk historie, litteratur og kunst. 

På Færøerne bor vi alle dagene på et helt nyt hotel i 
hjertet af verdens mindste hovedstad Tórshavn. Vi skal 
besøge Kirkjubøur med domkirken og kongsbondegår-
den fra middelalderen. 

Vi skal på heldagstur til Færøernes næststørste by 
Klaksvik og de nordligste øer, ligesom vi skal besøge 
den sydligste ø, Suderø. Og meget, meget mere. 

Kurset ligger parallelt med et vandrekursus.
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MANDAG DEN 22. MAJ
Kl. 13–14 Ankomst og indkvartering
 Kaffe, te og boller
Kl. 14.45 Præsentation og intro til kurset
Kl. 16.15 Intoduktion til Færøkurset
Kl. 20.00  Fællessang fra Højskolesangbogen 
 v/ Aage Augustinus og Eva Marie Bach

TIRSDAG DEN 23. MAJ
Kl. 10.00 Glæden ved at være til v/ Aage Augustinus
Et livsfilosofisk foredrag, der indledningsvis og helt bredt 
vil forsøge at indkredse glæden – ikke glæden ved det-
te eller hint, men glæden ved at være til! Med afsæt i 
filosoffen K.E.Løgstrup, der hævder, at det er vort livs 
alvorligste forsyndelse, hvis vi går det glædelige forbi. 
Glæden er med andre ord at betragte som en forpligtel-
se, vil temaet dernæst blive belyst gennem fortællingen 
om tilblivelsen af den færøske forfatters Jørgen-Frantz 
Jacobsens roman, »Barbara«.
Kl. 15.30 Færøernes historie i ord og billeder
 v/ Aage Augustinus
En fortælling i ord og billeder om Færøerne fra den før-
ste bosætning i vikingetiden til i dag. 
Kl. 19.30 Aftensalon v/ Louise Brandstrup

ONSDAG DEN 24. MAJ
Kl. 10.00 Den sten i skoen v/ Louise Brandstrup
Mange af os kender følelsen af, at 
noget bare ikke vil forsvinde af sig 
selv. Gammelt nag, berettiget vre-
de, arvestrid og genstridige tanker 
har det med at ligge på lur – uan-
set hvor meget, vi parkerer og for-
trænger. Men friheden findes, hvis 
vi tør. Det kræver opmærksomhed 
og mod.
Kl. 15.30 På rundtur i færøsk litteratur 
 v/ Anette Jensen
Kl. 19.30 Filmaften »Barbara« v/ Aage Augustinus
Nils Malmros’ film fra 1997 baseret på romanen »Barba-
ra« fra 1939 af den færøske forfatter Jørgen-Frantz Ja-
cobsen, der var inspireret af sagnet om Beinta Broberg. 

TORSDAG DEN 25. MAJ
Kl. 09.00 Heldagstur til Søhøjlandet
 v/ Eva Bach & Aage Augustinus.

Med Den Genfundne Bro, smukke Mossø, Sankt Sø-
rens Kirke i Gl. Rye, Himmelbjerget og sejltur på Julsø 
fra Himmelbjerget til Ry. 

Kl. 19.30 Syng dig sund v/ Helge Teglgård
Vi ved alle, det er dejligt at synge. 
Både for os selv og særligt sam-
men med andre. Men vi ved også, 
at sangen kan være indgangen til 
et bedre velbefindende. Et bed-
re åndedræt gavner vores fysiske 
funktioner. Vi giver kroppen et løft 
ved at fokusere på holdning og be-
vægelse – og endelig træner vi hjernens evne til fornyel-
se ved at lære nye sange og melodier!

FREDAG 26. MAJ
Kl. 10.00 Den færøske krimiserie om 
 Hannis Martinsson v/ Jógvan Isaksen
Jogvan Isaksen er mag.art. i nordisk litteratur og lektor 
ved Københavns Universitet. Jógvan har været en me-
get produktiv fag- og skønlitterær forfatter og er blandt 
de førende kritikere og forfattere i færøsk sammen-
hæng. Hans populære færøske krimier med journalis-
ten Hannis Martinsson som detektiv er oversat til flere 
sprog, foruden dansk også islandsk og tysk. I somme-
ren 2021 blev der på Færøerne optaget en krimiserie 
baseret på Jógvan Isaksens bøger. Serien, som er på 
seks med titlen: »Trom« har Ulrich Thomsen i rollen som 
Hannis Martinsson. Forfatteren fortæller både om sine 
kriminalromaner og om tv-serien.
Kl. 15.30 »1700 meter fra fremtiden«
 v/ Aage Augustinus
En dokumentarfilm af den danske filminstruktør Ulla Bo-
je Rasmussen fra 1990 om et lille samfund på 16 voks-
ne og en dreng på 9 år, der lever isoleret i en lille færøsk 
bygd, Gásadalur ved den vestlige verdens yderkant, 
hvor Europa møder Atlanterhavet. Filmen giver et indblik 
i deres levevilkår og stedets sang og myter og fortæller 
om bygdens forventninger til en længe planlagt tunnel 
gennem fjeldet. Gásadalur blev forbundet med omver-
denen så sent som i 2007.
Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen - festaften

LØRDAG DEN 27. MAJ
Kl. 10.00 Færøsk kunst v/ Peter Flejsborg.
Færøsk kunst fra Samuel Jonsen Mikines til i dag, hvor 
færøsk kunst er helt fremme i forreste række. 
Kl. 15.30 Natur og fugle på Færøerne 
 v/ Søren Sørensen
Med udgangspunkt i en serie fotos skal vi høre om na-
turen på Færøerne. Noget om øerne i havet med fugle 
og ganske få indførte landpattedyr samt sæler og hva-
ler, og noget om plantevæksten. Alt sammen tilpasset 
de helt specielle forhold med havet overalt som nær-
meste nabo. En natur der gennem historien har præget 
kultur og erhverv. 
Kl. 19.30 Aften med Eva Bach & Aage Augustinus
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SØNDAG DEN 28. MAJ
Kl. 06.30 Afgang fra Rude Strand Højskole
Kl. 12.25 Afgang Kastrup (fl yvetid 2 timer)
 Atlantic Airways (fl ynummer RC 453)
Kl. 13.40 Ankomst Vágar Lufthavn (lokal tid)
Lufthavnen i Vágar blev anlagt af englænderne under 2. 
verdenskrig. 
I lufthavnen venter gruppens egen bus, der bringer os til 
den maleriske bygd Gåsedal. Derefter kører vi gennem 
tunnelen under Vestmannasund og direkte til hoved-
staden Tórshavn, hvor vi skal bo på samme hotel un-
der hele opholdet. Der er korte afstande på Færøerne, 
og derfor vælger vi denne bekvemme ordning. Vi spiser 
middag på hotellet, og nogle vil måske efter middagen 
tage en lille travetur i byens centrum eller ved havnen. 
Hotellet ligger meget centralt.

MANDAG DEN 29. MAJ
I dag går udfl ugten mod nord. Vi skal bl.a. besøge 
Klaksvik, Færøernes næststørste by.
Og vi skal til den meget smukt beliggende lille bygd 
Viðareiði på den nordligst beliggende af Færøernes 
mange øer Vidoy. I Klaksvik skal besøge den karakte-
ristiske Christianskirke (billede) og introduceres til dens 

forskellige udsmykninger. Kirken er tegnet af arkitekt 
Peter Koch og stod færdig i 1963. Der bliver fl ere stop 
på turen, lidt afhængigt af det aktuelle vejr. Gøta kirke 
og museum skal vi også nå på dagens udfl ugt, for den 
har en fi n udsmykning af den måske mest kendte færø-
ske billedkunstner Trondur Patursson.

TIRSDAG DEN 30. MAJ
I dag er der fokus på nogle af den lille hovedstads man-
ge attraktioner. Dagen begynder med byvandring i det 
gamle Tórshavn, hvor man får fornemmelsen af at træ-
de direkte ind i historien, når vi går rundt på Tinganes 
og andre steder. Vi kommer forbi Domkirken fra 1788 
(billede). Vi går derefter op til Nordens hus, hvor vi skal 
spise frokost og i øvrigt beundre den smukke bygning 
fra 1983.
Vi besøger dernæst Færøernes Kunstmuseum, som 
rummer fi ne værker af alle de store færøske kunstnere. 
Der er aftalt en rundvisning af en ansat på museet. Når 
vi det, og er Zakarias Heinesen (William H.’s søn og selv 

en meget dygtig kunstmaler) hjemme og vil åbne, besø-
ger vi også William Heinesens hus.

ONSDAG DEN 31. MAJ
I dag skal vi på en lang dags 
udfl ugt til den sydligst belig-
gende ø Suðuroy, hvor der ikke 
kommer særligt mange turister. 
Sejlturen med færgen starter 
kl. 08.45 og tager cirka 2 timer 
og er i sig selv en god ople-
velse. Der kan ses mange fugle, og helt sikkert lunder/
søpapegøjer (billede) fra færgen. Husk kikkert. Ruten 
går ret tæt forbi fl ere øer, og man får gode udsigter mod 
dem. Vor chauffør stammer fra Suðuroy, og han har ud-
valgt nogle af de bedste steder at opleve. Blandt dem 
kan nævnes et besøg i en gammel kulmine og på øens 
– og dermed Færøernes – sydligste punkt Akraberg, 
hvor der kan fi ndes spor af de agre, som irske munke i 
600-tallet dyrkede. Klimaet er godt her sydpå, og solen 
skinner meget hyppigere end andre steder på Færøer-
ne. Vi skal også besøge kirken i Fámjin (billede), hvor 
det originale færøske fl ag fra 1919 fi ndes. Dén historie 
spiller en vigtig rolle i etableringen af større færøsk selv-
stændighed.

Kl. 18.30 går vi ombord på færgen igen og sætter kur-
sen mod Tórshavn, mens middagen indtages på fær-
gen, og efter et par timers sejltur er vi tilbage i Tórshavn 
og straks efter hotellet.

P R O G R A M

4 5



TORSDAG DEN 1. JUNI
Om formiddagen besøger vi i et af Nordens fi neste gra-
fi ske værksteder, Steinprent, hvor indehaveren, Jan An-
dersson, fortæller om kunstnernes arbejde dér.
Resten af formiddagen er til fri disposition i Tórshavn.
Om eftermiddagen går turen til det fordum så mægtige 
Kirkjubøur med Magnuskatedralen, Olavskirken og ikke 
mindst den gamle bispegård, den nuværende kongs-
gård, hvor kongsbonden inviterer på kaffe og kage – og 
en fortælling om det fantastiske sted. Der er mulighed 
for de mest mobile at trave over fjeldet hjem til Tórshavn.

FREDAG DEN 2. JUNI 
Vi forlader Tórshavn efter morgenmaden og sætter kur-
sen mod nord på øen Streymoy, hvor Tórshavn også lig-
ger. Efter at have krydset Atlanterhavsbroen kommer vi 
til øen Eysturoy, hvor vi fortsætter nord på. Dagens første 
mål er den fi ne kirke i Funningur (billede). Herefter frokost 

hos bygdeforeningen i byen. Fra Funningur er der ikke 
langt til Gjógv, som er vort næste stop. Vi skal især se 
havnen – eller landingsstedet, som måske giver en bedre 
fornemmelse af stedet. (Se billedet her ved siden af).
I bygden bor der ikke mange mennesker, men det er et 
smukt sted, og er vejret godt tager vi en travetur i byen, 
måske til kirken og forbi lakseopdrætsanlægget.
Så går turen tilbage over Atlanterhavsbroen og derfra 
mod nord til bygden Tjørnuvik, hvor vi i kirken skal ople-
ve Kingosalmer sunget på gamle melodier af de lokale 
kor. Der er også planlagt en lille rundtur i bygden, før vi 
samles i bygdehuset til spisning sammen med koret og 
andre lokale. Det er en helt særlig oplevelse, hvor man 
nemt falder i snak med de lokale, når man sidder bæn-
ket ligesom i et dansk forsamlingshus.

LØRDAG DEN 3. JUNI 
Hjemrejsedag
Afgang fra hotellet ved 12-tiden og derefter direkte til 
lufthavnen, hvorfra fl yet (fl ynummer RC 456) afgår kl. 
14.30 og der er derefter ankomst i Kastrup kl. 17.35 
(dansk tid). I Kastrup venter bussen til Jylland og Rude 
Strand Højskole på os. Vi vil være tilbage på højskolen 
ca. kl. 21.30.

Programmet er vejledende og ret til ændringer forbehol-
des. Vejr og vind og de færøske kunstneres rejseplaner 
kan  gøre det nødvendigt at bytte lidt rundt på de enkel-
te dages program.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Inkluderet i prisen:
• Flybilletter t/r, inkl. skatter og afgifter
• Transport ifl g. program i komfortabel, røgfri bus 
 med god plads og erfaren chauffør
• Indkvartering i delt dobbeltværelse m. morgen-
 mad – privat bad/toilet
• Frokost x 6 dage
• Middag x 6 dage, inkl. Kingosang, dans og 
 møde med lokale 
• Entréer til de nævnte museer og andre 
 udstillingssteder
• Beskrevne sejlture
• Aage Augustinus og Eva Marie Bach er 
 rejseledere fra start til slut
• Lokale færøske kunstnere og andre
• Lovpligtigt bidrag til Rejsegarantifonden

Ikke inkluderet i prisen:
• Drikkevarer ved måltider – ud over isvand, som 
 altid følger frit og rigeligt
• Øvrige måltider

* Der tages forbehold for større uventede prisæn-
dringer og for ændringer af skatte- og afgiftsfor-
hold. Prisen er baseret på 30 deltagere.

Teknisk rejsearrangør:
Turens tekniske rejsearrangør er KulturRetur A/S. 
Virksomheden arrangerer hvert år rejser til Island 
og Færøerne. Se mere på www.team-island.dk. 
KulturRetur A/S er medlem af Rejsegarantifonden.
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