
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  Krolf eller foredrag
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 13.00 Krolf
Kl. 15.00  Kaffe, te og kage
Kl. 15.30 Krolf eller foredrag
Kl. 18.00  To-retters aftensmad
Kl. 19.30  Aftenarrangement
 Aftenkaffe, te og lidt sødt

UDFLUGT
Heldagsudflugt til Samsø

MEDVIRKENDE
• Søren Jensen, historiker og musiker
• Louise Brandstrup, højskolelærer
• Kirsten Ørbæk, erhvervspsykolog 
• Helge Teglgård, musiker og højskolelærer
• Aksel Lounge

KURSUSLEDER
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. 4.750,- 
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.

Krolf er både sport og hygge. Her har du mulighed for 
at dyrke spillet på Danmarks smukkest beliggende krolf-
baner. 

Parken ved Rude Strand indeholder både nemme og 
udfordrende huller på de tre kuperede baner. Kurset er 
både for de meget øvede, for de, der allerede har spillet 
en del og for nybegyndere.

Der vil være undervisning for begyndere og turnering 
med præmier. Velkommen til hyggelige højskoleda-
ge med foredrag, fællessang og en heldagsudflugt til 
smukke Samsø. 

Kurset arrangeres i samarbejde med DGI Østjylland.

v.1

KROLF
OG HØJSKOLE

Kursus 22 6 dage 29.5. - 3.6. 2023



P R O G R A M

MANDAG DEN 29. MAJ
Kl. 13–14  Ankomst og indkvartering
 Kaffe, te og boller
Kl. 14.45 Intro til kurset
Kl. 16.15 Krolf frit spil - undervisning for begyndere
Kl. 19.30  Fællessang fra Højskolesangbogen
 v/ Helge Teglgaard

TIRSDAG DEN 30. MAJ
Kl. 10.00 Krolf
Kl. 13.15  Krolf
Kl. 15.30 Forstanderens foredrag v/ Carsten Holvad
Kl. 19.30 Aftensalon v/ Louise Brandstrup

ONSDAG DEN 31. MAJ
Kl. 10.00 Transitioner 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 i vores liv. 
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. 13.00 Krolf
Kl. 15.30 Krolf
Kl. 19.30 Quiz v/ Carsten Holvad

TORSDAG DEN 1. JUNI
Kl. 09.00 Heldagstur til Samsø

Bustur rundt på den dejlige ø med dets afvekslende 
landskaber. På turen rundt skal vi besøge øens smuk-
kest 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, strå-
tækte bindingsværkhuse og stokroser i de små, kringle-
de gyder med hyggelige forretninger.

Kl. 19.30 Swinging songs from the sixties
v/ Søren Jensen

Var du hemmeligt forelsket i Mick 
Jagger - eller drømte du mere om 
at give ham tæsk? I dette fore-
drag med indlagt fællessang går 
vi tilbage til en tid, da idolernes 
opførsel var temmelig provoke-
rende, og hvor England herske-
de hæmningsløst over hitlisterne. 
Det bliver en langhåret aften – men på den sjove måde!

FREDAG DEN 2. JUNI
Kl. 10.00 Krolf
Kl. 13.15 Krolf
Kl. 15.00 Den lave revisor og det høje humør

v/ Louise Brandstrup
Mød en lille mand, hvis fantasi 
rakte til månen. Som evnede at 
se det store i det små og insi-
sterede på at le højt mindst tre 
gange hver dag… Men kan man 
egentlig beslutte sig for at være i 
godt humør? Og hvis der sidder 
en sten i skoen af gammelt nag 
eller tristesse – hvordan bliver vi da frie for den og fornø-
jede igen?
Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen
Herefter afslutningsmiddag og festaften med musikalsk 
underholdning ved ”Aksel Lounge”.

LØRDAG DEN 3. JUNI
Kl. 09.00 Morgensamling - herefter afrejse.


