
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 eller vandring
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 13.00 Vandring
  Kaffe, te og kage
Kl. 18.00  To-retters aftensmad
Kl. 19.30  Aftenarrangement
 Aftenkaffe, te og lidt sødt

VANDRINGER
Lokalområdet ved Saxild og Rude
Moesgaard- og Marselisborgskovene
Egmont Højskolen Hou og hjem til Rude
Heldagstur til Tunø
Heldagstur til Skanderborg Sø

MEDVIRKENDE
• Helge Teglgård musiker og højskolelærer
• Aage Augustinus tidl. højskoleforstander
• Eva Marie Bach, tidl. højskoleforstander
• Søren Jensen, musiker

KURSUSLEDERE
Carsten Holvad og Louise Brandstrup

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 havuds-
igt eller i delt dobbeltværelse med havkig.

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

Kom med på ét af vores populære vandrekurser. 

Vi går 8 – 12 km dagligt i al slags dansk forsommervejr og 
nyder både før og efter højskolelivet hjemme med foredrag, 
fællessang og dejlig mad. 

Pak en lille rygsæk og et par gode vandresko eller støvler – 
velkommen til en højskoleuge på to ben! 

Efter en kort vandring i lokalområdet går turene til: Moes-
gaard- og Marselisborgskovene, Skanderborg Sø rundt til 
Vestermølle, Egmont Højskolen, Hou – og så skal vi vandre 
smukke Tunø rundt på en heldagstur.
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P R O G R A M

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 Vandretur i lokalområdet
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 dette 
eller hint, men glæden ved at være til! Med afsæt i filosof-
fen K.E.Løgstrup, der hævder, at det er vort livs alvorligste 
forsyndelse, hvis vi går det glædelige forbi, - at glæden 
med andre ord er at betragte som en forpligtelse, vil tema-
et dernæst blive belyst gennem fortællingen om tilblivelsen 
af den færøske forfatters Jørgen Frantz Jacobsens roman, 
»Barbara«.
Kl. 13.00  Moesgaard- og Marselisborgskovene

Vi bliver kørt til Skovmøllen og begynder vores vandring 
langs Giber Å til Moesgård Strand. Vi fortsætter ad smukke 
skovstier blandt nyudsprungne bøgetræer hen til Ørnereden, 
videre til Dyrehaven og bliver samlet op ved Den Uendelige 
Bro i sydkanten af Aarhus. Vi drikker kaffe i det grønne.
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 for-
svinde af sig selv. Gammelt nag, berettiget vrede, arvestrid 
og genstridige tanker har det med at ligge på lur – uanset 
hvor meget, vi parkerer og fortrænger. Men friheden findes, 
hvis vi tør. Det kræver opmærksomhed og mod.
Kl. 13.00 Egmont Højskolen og Hou

Vi bliver kørt til Egmont Højskolen, hvor vi får fortælling om 
højskolens flotte koncept og Danmarks socialhistorie via 

kunstneren Jørn Bies imponerende vægmaleri på 20x4 m2. 
Herefter går vi langs kysten 10 km tilbage til højskolen.
Vi får kaffe og kage undervejs.
Kl. 19.30 Filmaften »Barbara«

TORSDAG DEN 25. MAJ
Kl. 09.00 Heldagstur til Tunø

Vi skal vandre på den lille, bilfri ø med dens skovklædte 
lavninger og istidslandskaber. Vi ser de genopbyggede hu-
se efter branden i 1852, hvor 16 gårde og præstegården 
brændte ned til grunden. Og vi passerer øens vartegn - kir-
ken fra 1800, der på samme tid er kirketårn og fyr. Vi skal 
forbi museet med den lokalhistoriske samling og vandtan-
ken, der blev ungdomshus dengang, der endnu var ung-
dom på øen. Vi spiser vores medbragte mad og drikker 
kaffe i løbet af turen.
Kl. 19.30 Syng dig sund v/ Helge Teglgård

Vi ved alle, det er dejligt at synge. Både for os selv og sær-
ligt sammen med andre. Men vi ved også, at sangen kan 
være indgangen til et bedre velbefindende. Et bedre ånde-
dræt gavner vores fysiske funktioner. Vi giver kroppen et 
løft ved at fokusere på holdning og bevægelse – og endelig 
træner vi hjernens evne til fornyelse ved at lære nye sange 
og melodier!

FREDAG DEN 26. MAJ
Kl. 10.15 Heldagstur Skanderborg Sø og Vestermølle
Vi går langs søen og gennem smukke Skanderborg by. 
Undervejs hører vi fortællinger om byen og om skander-
borgenserne. Vi får serveret frokost undervejs og fortsætter 
til Vestermølle, hvor vi drikker vores kaffe.
Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen
Herefter afslutningsmiddag med musikalsk underholdning 
med Butterfly Boys ved Søren Jensen og Helge Teglgård.

LØRDAG DEN 27. MAJ
Kl. 09.00 Morgensamling - herefter afrejse


