
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  Undervisning
Kl. 12.15  Frokost
Kl. 13.30 Foredrag / aktivitet / udflugt
Kl. 15.00  Kaffe, te og kage
Kl. 15.30 Foredrag
Kl. 18.00  To-retters aftensmad
Kl. 19.00  Mulighed for bridgeturnering
 Aftenkaffe, te og lidt natmad

UDFLUGT
Heldagstur til Aarhus

MEDVIRKENDE
• Lise Faurschou Hastrup, madvejleder og daglig leder af  
 Tuskær, Kulinarisk Kunst- og Kulturcenter
• Helge Teglgård, musiker og højskolelærer
• Niels Erichsens Trio

INSTRUKTØRER
• Jacob Røn
• Mathias Bruun
• Frederik Bjerregaard

KURSUSLEDERE
Helle Bak Holvad og 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. 5.950,- 
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.

Kom og mød en masse dejlige bridgespillere i smukke 
rammer ved Rude Strand. Undervisningen bliver niveau-
opdelt af vores dygtige bridgeinstruktører, der også af-
holder turneringer i løbet af ugen.

Ved siden af bridgespillet skal vi selvfølgelig deltage i 
morgensamlinger, synge fællessang og høre spænden-
de højskoleforedrag.

Midt på ugen skal vi inspireres og bevæges på udflugt 
til Aarhus, hvor vi skal på en hyggelig byvandring og 
mærke byens puls både på gadeniveau og højt til vejrs. 

Vi skal også se på kunstværkerne i skulpturhaven ved 
Marselisborg Slot og drikke eftermiddagskaffe i Minde-
parken.

v.1

BRIDGE 1
OG HØJSKOLE

Kursus 30 6 dage 24.7. - 29.7. 2023



P R O G R A M

MANDAG DEN 24. JULI
Kl. 13–14 Ankomst og indkvartering
 Kaffe, te og boller
Kl. 14.45 Præsentation af bridge samt test
Kl. 15.45 Præsentation og introduktion til kursus 
Kl. 19.00 Mulighed for bridgeturnering

TIRSDAG DEN 25. JULI
Kl. 10.00 Bridgeundervisning
Kl. 13.30 Mulighed for fysisk aktivitet
Kl. 14.15 Lagte kort
Kl. 15.30 Foredrag v/Carsten Holvad
Kl. 19.00 Mulighed for bridgeturnering

ONSDAG DEN 26. JULI
Kl. 10.00 Bridgeundervisning
Kl. 13.30 Udflugt til Aarhus

Byvandring i det centrale Århus. Vi kigger ind i Domkir-
ken, går gennem gågaden til Salling, hvor vi stiger op til 
Salling Rooftop. En stor grøn oase højt hævet over ga-
derne og med udsigt over byen. 
Derefter går vi videre til Århus Rådhus, der er tegnet af 
Arne Jacobsen. Vi hører lidt om rådhuset, før vi går et 
smut til Musikhuset og Kunstmuseet Aros med kunst-
værket Regnbuen skabt af Olafur Eliasson. 
Vores bus kører os herefter til Mindeparken, hvor vi ny-
der medbragt kaffe, te og kage. Så går vi en lille tur i 
Marselisborg Slots skulpturhave. Før vi vender næsen 
hjem mod Rude Strand er der i Mindeparken mulighed 
for at se det store monument for de faldne i 1. verdens-
krig.
Hvis man ikke går så godt, kan man på nogle af stræk-
ningerne køre med bussen.
Kl. 19.00 Mulighed for bridgeturnering

TORSDAG DEN 27. JULI
Kl. 10.00 Bridgeundervisning
Kl. 13.15 Mulighed for fysisk aktivitet
Kl. 14.30 Fællessang v/Helge Teglgaard

Kl. 15.45 Mulighed for lagte kort eller krolf
Kl. 19.00 Mulighed for bridgeturnering

FREDAG DEN 28. JULI
Kl. 10.00 Bridgeundervisning
Kl. 13.30 Mulighed for fysisk aktivitet
Kl. 14.15 Lagte kort
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 spi-
se sig til godt humør. Om sam-
menhængen mellem blodsuk-
kerbalance og verdensfred. Om 
lightprodukter og snydeyoughurt. 
Om forskellen på det livsnød-
vendige 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 DEN 29. JULI
Kl. 09.00 Morgensamling - herefter afrejse.


