
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
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 13.30 Mulighed for fysisk aktivitet
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
Aarhus med Dokk1 og KØN
Heldagsudflugt til Samsø

MEDVIRKENDE
• Lise Faurschou Hastrup madvejleder og daglig leder af  
 Tuskær, Kulinarisk Kunst- og Kulturcenter
• Søren Jensen, historiker og musiker
• Helge Teglgård, musiker og højskolelærer
• Louise Brandstrup, journalist og højskolelærer
• Aage Augustinus, tidl. højskoleforstander
• Niels Erichsens Trio

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. 5.450,- 
Rabat: 400 kr. pr. person ved enkeltværelse uden 
havudsigt eller i delt dobbeltværelse med havkig.

Det er sommer i Danmark med lyse nætter og frodig 
natur overalt. Rude Strand ligger fantastisk smukt ud til
Kattegat, og der er masser af mulighed for at tanke op i
sind og krop.

Det gør vi på dette klassiske højskoleophold med livs-
bekræftende foredrag, fejende fællessang og varmt 
samvær.

I løbet af dagene vil der desuden være mulighed for lidt 
fysisk aktivitet. Man kan deltage i morgenmotion, spille 
krolf på vores 2 smukke og udfordrende baner i højsko-
lens park. Og der vil også være mulighed for at være 
med til SANS – en blanding af sang og dans.

Ugens to udflugter går til henholdsvis Aarhus og Samsø.
På en eftermiddagstur til Århus skal vi først opleve det 
flotte kultur- og borgerhus Dokk1. Herefter går vi fra 
havnen op i byen, hvor vi får spændende fortælling og 
tid på egen hånd på museum KØN (Gender Museum 
Denmark).

På heldagsturen tager vi til smukke Samsø. Vi skal bl.a. 
på Energiakademiet, hvor vi skal høre om selvforsyning 
og bæredygtighed.
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TANKEVÆKKENDE
SOMMER
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P R O G R A M

MANDAG DEN 12. JUNI 
Kl. 13–14 Ankomst og indkvartering
 Kaffe, te og boller
Kl. 14.45 Velkomst og introduktion
Kl. 16.15 Livet er værd at leve 
 v/ Louise Brandstrup
Kl. 19.30 Fællessang fra Højskolesangbogen
 v/ Helge Teglgård 

TIRSDAG DEN 13. JUNI
Kl. 10.00 Min bedstemor og andre fyrtårne 
 v/ Carsten Holvad
Foredrag om relationer og livsværdier.
Kl. 13.15 Udflugt til Aarhus
Vi begynder turen ved Dokk1, hvor vi får rundvisning og 
fortællinger om det særlige og velfungerende hus ved 
Århus havnefront. Herefter går vi en kort tur op i byen til 
Museum KØN (tidligere Kvindemuseet). På vejen pas-
serer vi både Århus Teater og Århus Domkirke. På KØN 
får vi fortælling om museet og udstillingerne. Herefter er 
der tid til at opleve stedet på egen hånd.

Kl. 19.30 Da familien Danmark slap tøjlerne 
 v/ Søren Jensen 
Lad os åbne den indre historiebog 
og genopleve de arbejdsomme 
50’ere, de optimistiske 60’ere og 
de brogede 70’ere. Vi skal synge og 
snakke om forstadsidyl, nylonstrøm-
per, beatleshår, Jens Otto Krag, 
konditræning og ø-lejre!

ONSDAG DEN 14. JUNI
Kl. 10.00 I min familie serverede vi aldrig kaffe 
 v/ Louise Brandstrup
Det var noget af en snaps at være 
barn i en festlig og stærkt serveren-
de familie i Vendsyssel. Og en tra-
gedie at miste sin søster til stoffer i 
60’erne. Med livlighed og lettelse får 
vi denne sørgmuntre livsfortælling 
om at lande i et venligt og værdigt 
liv på trods. Eller i kraft af.

Kl. 15.30 Glæden ved at være til v/ Aage Augustinus
”Er du glad i dag, er dit eget pro-
blem, der er nok at være ked af” 
som Mark Twain sagde. Hør et livs-
filosofisk foredrag, der forsøger at 
indkredse glæden. Det er i virkelig-
heden ikke så let med glæden: Nuti-
dens tankegang gør, at talen om de 
gode ting er svær, mens talen om elendighed tilsynela-
dende falder os langt lettere.
Kl. 19.30 Aftenarrangement

TORSDAG DEN 15. JUNI
Kl. 08.45 Heldagstur til Samsø 
Bustur rundt på den dejlige ø med dets afvekslende 
landskaber. Vi besøger Energiakademiet og hører, hvor-
dan Samsø på 10 år blev selvforsynende med energi 
fra vind, sol og biommasse. I dag er øen verdenskendt 
som rollemodel i den grønne omstilling. 
På turen rundt skal vi besøge øens smukkest beliggende 
landsby, Langør ved Stauns Fjord og videre til øens nord-
spids, Issehoved. Vi gør ophold i Nordby, der er præget 
af gadekær, stråtækte bindingsværkhuse og stokroser i 
de små, kringlede gyde med hyggelige forretninger.

FREDAG DEN 16. JUNI
Kl. 10.00 Carl og Jeppe - bondedrenge i storbyen
 v/ Helge Teglgård 
“Se dig ud en sommerdag når de 
bønder tromler…”. Carl Nielsen og 
Jeppe Aakjær voksede op langt 
ude på landet, men blev indfanget 
af kulturlivet i København. Længs-
len efter det nære og jordbundne 
kommer til udtryk både i skabende 
processer og i omfattende brev- og dagbogsskriveri. 
Det hører vi mere om til foredraget, hvor Helge Teglgård 
sætter fokus på samarbejdet mellem de to og illustrerer 
med eksempler fra Højskolesangbogen.
Kl. 15.30 Foderplan til mennesker 
 v/ Lise Faurschou Hastrup
Med en humoristisk vinkel holder Lise 
Faurschou Hastrup et seriøst oplæg 
om madvaner. Om at spise sig til godt 
humør. Om sammenhængen mellem 
blodsukkerbalance og verdensfred. 
Om lightprodukter og snydeyoughurt. 
Om forskellen på det livsnødvendige 
fedt, – og det der bare feder. Om det, der sker i tarmen – 
og på toilettet! Få sjove og lette forklaringer, som man kan 
tage med sig og bruge i dagligdagen.
Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen
Herefter afslutningsmiddag og festaften med musikalsk 
underholdning ved Niels Erichsens Trio.

LØRDAG D. 17. JUNI
Kl. 09.00 Morgensamling - herefter afrejse


