
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. 13.30 Mulighed for 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

UDFLUGT
Heldagstur til Samsø

MEDVIRKENDE
• Søren Schelling, cand.mag., sanger og operaformidler
• Søren Jensen, historiker og musiker
• Kirsten Ørbæk, erhvervspsykolog
• Erling Holm, ekspert i LAR, fotograf
• Louise Brandstrup, journalist og højskolelærer
• Helge Teglgård, musiker og højskolelærer

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. 5.550,- 
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.

Velkommen til midsommer på Rude Strand og til skøn-
ne dage med høj himmel og lyse nætter. 

Sammen vil vi tilføje livet et par nye perspektiver med 
gode samtaler og livsbekræftende foredrag. Vi vil synge 
fællessang både ude og inde, og vi skal på heldagstur 
til Samsø. 

Og så skal vi forkæles ud over det sædvanlige af høj-
skolens herlige kokke. 

Sankt Hans aften fejres med stort bål på stranden, 
båltale og sang – sammen med de lokale beboere og 
Rude Strand Sangkor.
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P R O G R A M

MANDAG DEN 19. JUNI
Kl. 13–14  Ankomst og indkvartering
 Kaffe, te og boller
Kl. 14.45 Præsentation og intro til kurset
Kl. 16.15 Vælger du vanen? v/ Helle Holvad
Ca. 40% af det, vi gør i løbet af en dag, er bestemt af va-
ner. Vaner sparrer energi og giver en følelse af tryghed og 
velvære. Vaner er hjernens motorveje, så hvis du vil holde 
hjernen i form, må du også holde bivejene fri og i god form. 
Nysgerrighed, sang, leg og latter er gode vejvisere, og vi 
skal afprøve noget af det undervejs.
Kl. 19.30  Sommersange fra Højskolesangbogen
 v/ Helge Teglgaard

TIRSDAG DEN 20. JUNI
Kl. 10.00 Forstanderens foredrag
 v/ Carsten Holvad
Kl. 15.30 Den lave revisor og det høje humør
 v/ Louise Brandstrup
Mød en lille mand, hvis fantasi rakte 
til månen, og som insisterede på at le 
højt mindst tre gange hver dag… Men 
kan man egentlig beslutte sig for at 
være i godt humør? Og hvis der sid-
der en sten i skoen af gammelt nag 
eller tristesse – hvordan bliver vi da 
frie for den og fornøjede igen?
Kl. 19.30 Operafortælling: »Fuglefængeren«
 v/ Søren Schelling
Oplev eventyret om den muntre fug-
lefænger Papageno, om prinser og 
prinsesser, om kampen mellem det 
gode og det onde og vanskelige prø-
velser på liv og død. »Fuglefængeren« 
er Søren Schellings frie gendigtning af 
operaen »Tryllefl øjten«, fortalt live og 
blandet med Mozarts vidunderlige musik og originale illu-
strationer af kunstneren Anne Marie Johansen.

ONSDAG DEN 21. JUNI
Heldagstur til Samsø

Bustur rundt på den dejlige ø med dets afvekslende land-
skaber. På turen rundt skal vi besøge øens smukkest belig-
gende landsby, Langør ved Stauns Fjord og videre til øens 
nordspids med gåtur ved Issehoved. Vi gør ophold i Nord-
by, der er præget af gadekær, stråtækte bindingsværkhuse 
og stokroser i de små, kringlede gyder med hyggelige for-
retninger.
Kl. 19.30 Dans for seniorer v/ Helle Bak Holvad

TORSDAG DEN 22. JUNI
Kl. 10.00  Syng dig sund v/ Helge Teglgård
Det er dejligt at synge. Både for os selv 
og særligt sammen med andre. Men 
sangen kan være indgangen til et bed-
re velbefi ndende. Et bedre åndedræt 
gavner vores fysisk, og vi giver krop-
pen et løft ved at fokusere på holdning 
og bevægelse – og vi træner hjernens 
evne til fornyelse ved at lære nye sange og melodier!
Kl. 15.30 Transitioner v/ Kirsten Ørbæk
Foredraget giver bevidsthed og viden 
om de processer, vi gennemgår i lø-
bet af en vigtig forandring i vores liv. 
Ved hjælp af denne viden kan vi mind-
ske modstand, uro, forvirring og vores 
helt naturlige tendens til undgåelse 
ved store forandringer i vores liv. Når 
vi ikke kender vores egne reaktioner eller den modstand, vi 
ofte møder forandringer med, vil der ske det, at vi blot gen-
tager os selv, til vi lærer af det – eller uden at lære af det og 
i stedet lærer at leve med det.
Kl. 19.30 Aftensalon v/ Louise Brandstrup

FREDAG DEN 23. JUNI
Kl. 10.00 LAR ved veje og i haver v/ Erling Holm
LAR er Lokal Anvendelse af Regn-
vand. Med fotos fra det virkelige liv 
fortælles om hvordan regnvand ind-
går som en ressource til at gøre såvel 
byområder som private haver mere 
spændende. Anvendelser der kan væ-
re med til at forhindre oversvømmelser. 
Der kommer eksempler på meget enkle løsninger og prakti-
ske fi f, ligesom vi kommer omkring steder, hvor landskabs-
arkitekter og afl øbsfolk har gjort deres yderste for at skabe 
rigtig smukke og effektive løsninger for regnvand.
Kl.15.00 Sangen og Larsen v/ Søren Jensen
Da Kim Larsen døde i 2018, var der 
landesorg i Danmark. Han var el-
sket og blev af mange opfattet som 
en slags nationalskjald. Men hvad var 
han egentlig for en slags kunstner, og 
hvori bestod hans særpræg? Var han 
en gnaven gavfl ab eller en godhjertet 
gårdsanger - eller måske begge dele? 

Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen
Herefter afslutningsmiddag og efterfølgende Sankt Hans 
fejring sammen med vores områdes lokale beboere. Vi 
tænder bål på stranden og sender heksen af sted med 
Sankt Hans tale og sang. Og så skal vi nyde samværet i 
parken og lytte til Rude Strand Sangkor.

LØRDAG DEN 24. JUNI
Kl. 09.00 Morgensamling - herefter afrejse.


