
Kom og vær med 
i et muntert, hjertevarmt 
og nysgerrigt fællesskab 
med masser af vitaminer 

til hjerte og hjerne

“
“

GOLFBANER
Stensballegaard Golfklub
Skanderborg Golf Klub
Odder Golfklub

MEDVIRKENDE
• Sebastian Wiis, professionel golfspiller
• Kasper Køpke, tegner
• Søren Schelling, forfatter, sanger og operaformidler
• Trine Runge Jessen, broderist
• Louise Brandstrup, højskolelærer
• Helle Bak Holvad, forstander

KURSUSLEDER
Carsten Holvad, forstander

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. 5.750,- 
Rabat: 400 kr. pr. person ved enkeltværelse uden 
havudsigt eller i delt dobbeltværelse med havkig.

Her er kurset for golfspillere, hvor det 19. hul er en 
smukt beliggende højskole, der byder på muntre og 
livskloge foredragsholdere, fællessang, lækker mad og 
kold fadøl. 

Vi spiller golf i fem dage på banerne i Skanderborg, Od-
der og Stensballegaard. Og har man lyst til en dag uden 
golf, så er man velkommen med på HA’ DET GODT-hol-
det, der kører parallelt med golfkurset.

Ugen her er samtidig en mulighed for at tage på høj-
skole sammen, selvom ens gode ven eller partner ikke 
spiller golf. Begge hold er nemlig sammen om foredrag 
og fællessang eftermiddag og aften.

Kurset er inklusiv greenfees. Der er ingen undervisning. 
Der vil være forskellige turneringer med gode præmier i 
løbet af ugen.
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MANDAG DEN 17. JULI
Det er muligt at overnatte gratis på højskolen fra søndag 
til mandag. Ankomst mellem kl. 20.00 og 21.00. 
Ring til kontoret og hør nærmere.
Kl. 9.00-9.45 Ankomst Stensballegaard Golfklub
 Stensballegaardvej 7, 8700 Horsens

Med udsigt over Horsens Fjord ligger et af landets bed-
ste golfanlæg ved Stensballe øst for Horsens.
Golfklubben råder over et 27 hullers mesterskabsanlæg.
Ved ankomst serverer vi kaffe med boller.
Kl. 11.00 De to første 4-bolde slås ud
Kl. 11.50 De sidste 4-bolde slås ud
Kl. 18.00 Aftensmad på højskolen
Kl. 19.30 Fælles intro til kursusugen og fællessang
 v/ Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

TIRSDAG DEN 18. JULI
Kl. 07.00  Morgenmad
Kl. 07.45 Afgang til Odder
Kl. 08.45 Gunstart

Odder Golfklub
Banen er kuperet, men ellers let at gå til. Den er temme-
lig kompakt med kort afstand fra den ene green til næ-
ste tee. Anlægget som helhed er skov omkranset med 
slettepræg, så der er læ på en del af hullerne, uanset 
vindretning. Vi spiller ”best ball” sammen to og to.
Du får frokostpakke med i din golfbag.

Kl. 15.30 5.000 timer med H.C. Andersen
 v/ Kasper Køpke

I dette intense foredrag vil du komme helt ind bag 
kunstneren Kasper Købkes prisbelønnede H.C. Ander-
sen-bog, der indeholder meget mere end blot H.C. An-
dersen-tegninger.
Købke har modtaget H.C. Andersen Prisen 2017 og 
Klods-Hans Prisen 2016 for hans H.C. Andersen even-
tyrbog, hvor han har inkorporeret omkring 1.000 refe-
rencer til bl.a. H.C. Andersens liv, virke og samtid, gen-
nem sine i alt 67 minutiøse tegninger.
Henover 5.000 tegnetimer på kun 13 måneder har 
Købke skabt en eventyrbog, der henvender sig både til 
børn, voksne og eksperter.
Købke er gennem hele bogen tro mod H.C. Andersens 
fantastiske eventyr – så uanset alder vil du altid kunne 
opdage en ny detalje eller en ny biografisk reference i 
Købkes tegninger.
Kl. 17.45 Eftermiddagsvitaminer 
 v/ Louise Brandstrup
Kl. 18.30 Aftensmad
Kl. 19.30 Broderi og bajer v/ Trine Runge Jessen

Grib en håndbajer, spænd sikkerhedsselen og mød bro-
deristen, der gjorde op med brølende kronhjorte og efter-
lod Godmorgen Danmark-studiet i et historisk grineflip!
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ONSDAG DEN 19. JULI
Kl. 07.00 Morgenmad
Kl. 07.45 Afgang til Skanderborg
Kl. 08.45 Gunstart 

Skanderborg Golf Klub
Banen er ret kuperet. Meget smukt billigende ved Skan-
derborg sø. Flere huller er noget udfordrende. Vi spiller 
Texas Scramble.
Snaks med i din golfbag. Frokost i golfrestauranten.

Alternativ:
Golfspillere, der ønsker en golffri dag er velkomne på ud-
flugt sammen med Ha’ det godt holdet:
Kl. 08.45 Heldagstur til Mols

Vi skal besøge Andelsforeningen Friland, som blev stif-
tet i 2002. Siden er Friland udvidet to gange. I 2019 
rummer Friland 45 husstande med ca. 75 voksne og 35 
børn. Friland er en økolandsby, hvor mennesker ekspe-
rimenterer med at indrette hverdagen anderledes med 
vægt på bæredygtig livsstil, gældfrihed og selvstændigt 
erhverv. Frilands beboere opfører eksperimenterende 
byggeri af natur- og genbrugsmaterialer. Beboerne øn-
sker at bygge med så lav miljøbelastning som muligt 
samt at afprøve alternative materialer og metoder inden 
for byggeri. Vi får en rundvisning og fortælling om dette 
spændende og specielle sted, hvor mennesker bygger, 
bor og arbejder sammen for et godt liv for dem selv og 
for vores klode.

Kl. 15.30 Bag facaden hos en ung,  
 professionel golfspiller v/ Sebastian Wiis
Kom bag facaden med Seba-
stian, når han giver et indblik 
i, hvordan hverdagen er som 
professionel golfspiller på kun 
23 år. Han dykker også ned i sit 
golfudstyr, og måden han træ-
ner sit spil på.

Kl. 17.45 Eftermiddagsvitaminer v/ Carsten Holvad
Kl. 18.30 Aftensmad
Kl. 20.00 Vinsmagning v/ Kim Mouritzsen

TORSDAG DEN 20. JULI
Kl. 07.00 Morgenmad
Kl. 07.45 Afgang til Skanderborg
Kl. 08.45 Gunstart

Skanderborg Golf Klub
Vi spiller individuel Stableford.
Snaks med i din golfbag. Frokost i golfrestauranten.
Kl. 15.30 Operafortælling - Fuglefængeren
 v/ Søren Schelling
En eventyrlig operafortælling frit 
efter Mozarts Tryllefløjten med 
musik fra operaen og originale il-
lustrationer af Anne Marie Johan-
sen.
Papageno er den muntre natur-
skikkelse, som lever af at fange 
fugle og sælge dem for god mad 
og dejlig vin, og som ikke er så meget for det, når tinge-
ne begynder at blive besværlige eller farlige. På en gan-
ske almindelig dag bliver han hvirvlet ind i en eventyrlig 
historie med prinser og bortførte prinsesser, gode og 
onde herskere, farlige prøvelser, ild og vand og magi. 
Giv dig hen til eventyret, Mozarts vidunderlige musik og 
Anne Marie Johansens farvestrålende illustrationer. 

P R O G R A M
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Kl. 17.45 Eftermiddagsvitaminer
 v/ Helle Bak Holvad
Kl. 18.30 Aftensmad
Kl. 19.30 Fællessang fra Højskolesangbogen
 v/ Søren Schelling
En buket af fællessange fra Højskolesangbogen, krydret 
med små fortællinger indimellem og en enkelt solosang 
eller to. Fællessangen akkompagneres af klaver og gui-
tar med et overordnet tema, der knytter an til årstiden.

FREDAG DEN 21. JULI
Kl. 07.00 Morgenmad
Kl. 07.45 Afgang til Odder
Kl. 08.45 Gunstart

Odder Golfklub
Afsluttende finale. Vi spiller individuel Stableford.
Frokostpakke med i din golfbag.
Kl.15.00 Den lave revisor og det høje humør
 v/ Louise Brandstrup
Mød en lille mand, hvis fantasi 
rakte til månen, og som insistere-
de på at le højt mindst tre gange 
hver dag… Men kan man egent-
lig beslutte sig for at være i godt 
humør? Og hvis der sidder en 
sten i skoen af gammelt nag el-
ler tristesse – hvordan bliver vi da 
frie for den og fornøjede igen?
Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen
Herefter afslutningsmiddag.
Kl. 20.00 Musikalsk underholdning v/ Aksel Lounge

LØRDAG DEN 22. JULI
Kl. 09.00 Morgensamling - herefter afrejse.
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