
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 udflugt
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 13.00 Udflugt eller mulighed for aktivitet
Kl. 15.00  Kaffe, te og kage
Kl. 15.30 Foredrag eller udflugt
Kl. 18.00  To-retters aftensmad
Kl. 19.30  Aftenarrangement
 Aftenkaffe, te og lidt sødt

VANDRINGER
Heldagstur til Samsø
Egmont Højskolen og kaffen med i Den Økologiske Have
Vestermølle museum i Skanderborg

MEDVIRKENDE
• Søren Jensen, historiker, musiker
• Leif Fabricius, humorist, tekstforfatter
• Karoline Budtz, sangerinde
• Aage Augustinus, tidl. forstander
• Helle Bak Holvad, forstander
• Carsten Holvad, forstander

KURSUSLEDERE
Helge Teglgård 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. 5.100,-
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.

Vær velkommen til klassisk højskole på vej mod de lyse 
nætter med solopgang over Kattegat og måske et hav-
bad fra vores egen smukke badestrand.

Vi fejrer, at sommeren er lige om hjørnet i selskab med 
spændende foredragsholdere, der vil forkæle os med 
nye perspektiver på livets gang og sørge for godt med 
vitaminer til både hjerne og hjerte. 

Sammen skal vi nyde tryllerierne fra højskolens køk-
ken, synge fra den nye højskolesangbog – og så skal 
vi på hele tre udflugter: Vestermølle ved Skanderborg, 
Egmonthøjskolen og picnic i Den Økologiske Have ved 
Odder og en heldagsudflugt til smukke Samsø.
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P R O G R A M

MANDAG DEN 5. JUNI
Kl. 13-14 Ankomst og indkvartering
 Kaffe, te og boller
Kl. 14.30 Præsentation og intro til kurset
Kl. 15.30 Grundlovsdag på Rude Strand
Kl. 19.30 Fællessang fra Højskolesangbogen 
 v/ Helge Teglgård
Vi skal møde de nye hits i Højskolesangbogen – og ny-
de et kært genhør med de gamle klassikere.

TIRSDAG DEN 6. JUNI
Kl. 09.00 Glæden ved at være til v/ Aage Augustinus
»Er du glad i dag, er det dit eget 
problem, der er nok at være ked 
af« som Mark Twain sagde. Hør et 
livsfilosofisk foredrag, der forsøger 
at indkredse glæden. Det er i virke-
ligheden ikke så let med glæden: 
Nutidens tankegang gør, at talen 
om de gode ting er svær, mens ta-
len om elendighed tilsyneladende 
falder os langt lettere.
Kl. 13.00 Afgang til Vester Mølle
Kl. 19.30 Fra jordskredssejr til coronakrise 
 v/ Søren Jensen
Vi fejrer Dronningens og højsko-
lens jubilæum ved at synge en 
række af de danske sange, der 
er blevet skabt i de sidste 50 år. 
Sange, der på godt og ondt be-
skriver os danskere. Sange fra 
de højeste lag, men også san-
ge hentet helt nede i folkedybet. 
Sange om klassekamp, parterapi, 
ny teknologi, national samling og meget, meget andet...

ONSDAG DEN 7. JUNI
Kl. 08.30 Afgang 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.
Kl. 19.30 Vinsmagning
Rudes køkkenchef, Kim Mouritsen, præsenterer os for 
et udvalg af de vine, han holder allermest af – og sørger 
for gode smagsprøver af dem hver især…

TORSDAG DEN 8. JUNI
Kl. 10.00 Sproget er varmt og følsomt 
 v/ Helge Teglgård
Benny Andersen er verdenskendt i Danmark som folke-
lig fortolker af hverdagens glæder og sorger. Vi ser på 
digterens tidlige år, livet i jantelovens hjemland og un-
dersøger sproget som middel til at gribe og forme virke-
ligheden i digte og sang.

Kl. 13.00 Afgang til Egmont Højskolen og 
 Den Økologiske Have i Odder

Kl. 19.30  Sangerindens liv v/ Karoline Budtz
Et musikalsk foredrag om at være 
”rejsende i musik”. Både den blå-
stemplede rejse igennem konser-
vatoriet, men også dén ude i ver-
den, hvor fortællinger og sange 
på mange sprog flettes sammen. 
Rejsen lander i det lille, nørdede 
værksted, hvor sangeren træner 
og passer kroppen, så den altid 
er klar til at synge!

FREDAG DEN 9. JUNI
Kl. 10.00 Den sten i skoen v/ Louise Brandstrup
Med humor og rundede kanter dykker vi ned i skoen 
og ser på, om vi skal fjerne dén sten én gang for alle? 
Mange af os kender følelsen af, at noget bare ikke vil 
forsvinde af sig selv. Gammelt nag, berettiget vrede, ar-
vestrid 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 – men You are worth it!
Kl. 13.30 Mulighed for SANS (sang med en dans) 
 eller en guidet gåtur
Kl. 15.30 En sund sjæl i et sølle skrog 
 v/Leif Fabricius
”En sund sjæl i et sundt legeme”, 
hedder det, og det er selvfølgelig 
idealet, men vi kommer ikke uden 
om at kroppen med alderen på-
lægger os visse begrænsninger. 
Der findes ingen medicin imod 
det... og dog!! Et positivt livssyn 
og en sund humoristisk sans er i 
hvert fald en glimrende modgift, 
når tidens tand gnaver løs.
Kl. 18.00 Hvidvin på terrassen
Herefter festmiddag og musikalsk underholdning med 
The Butterfly Boys

LØRDAG DEN 10. JUNI
Kl. 09.00 Morgensamling - herefter afrejse


