Sommerkurser på Rønde Højskole 2018

Skolevej 2
8410 Rønde
Tlf.: 8637 1955
post@rhe.dk

www.rondehojskole.dk

Indholdsfortegnelse
Side 4: Velkommen til Rønde Højskole
Side 5: Hvordan kommer man til Rønde Højskole

Uge 29
Side 16: Familiekursus - oplevelser for hele familien

Sommerkurser 2018
Uge 27
Side 6:
Side 7:
Side 8:
Side 9:

Vandringer på Djursland
Yoga & Mindfulness på højskole
Danmarkshistorien
Sangen har vinger - sommerkor for voksne

uge 28
Side 10:
Side 11:
Side 12:
Side 13:
Side 14:
Side 15:

Sy og design - på højskolemanér
Strik - noget godt og lækkert til halsen
Hækling - ved Sidsel Sangild
Mountainbike & højskole
Livet, universet og alting
Vandringer i Østjylland

Uge 32
Side 17: Glædens Øjeblikke - en uge fyldt med inspiration
Side 18: Egnskursus - det skønne Østjylland
Side 19:
Side 20:
Side 21:
Side 22:

Skolens køkken
Praktiske oplysninger
Nyt i 2018
Foredragsholdere

Velkommen til sommerkursus på Rønde Højskole!
Sommerkursus på Rønde Højskole er at opsøge oplevelser
med nydelse, fællesskab og ny inspiration.
Vi har gjort os umage med at tilrettelægge en række forskellige kurser, som sætter fokus på mennesker og på den verden,
som omgiver os. Et sommerkursus på Rønde Højskole rummer
særlige øjeblikke, hvor mennesker mødes, og hvor tilværelsens
mangfoldighed bliver bragt i spil.

Skræddersyede tilbud til grupper:
Er I en gruppe af interesserede, kan vi lave særlige aftaler om
deltagelse på vore kurser. Hvis en gruppe ønsker et kursus ud
over kursuskalenderens tidspunkt, er I velkomne til at kontakte
os. Måske kan vi finde plads i årsplanen, eller måske kan vi
udbyde et kursus i 2019 særligt for jer.

Kurserne indeholder foredrag, samtale, aktiviteter, sang, fortælling og samvær med mennesker, som du måske vil komme til at
knytte særlige bånd til. Ansvaret for kursernes forløb varetages
af engagerede medarbejdere, som har medvirket i tilrettelæggelsen af de inspirerende programmer. Vi vil alle bestræbe os på at
skabe en god atmosfære med nærvær og fællesskab.
Forår og efterår er Rønde Højskole fyldt af unge mennesker,
som i løbet af et halvt år får masser af faglighed, oplevelser og
erfaringer i rygsækken, men i de 4 sommerkursusuger fyldes
Rønde Højskole af voksne i alle aldre. Faglighed, intensitet og
sprudlende socialt liv er også kendetegnende for sommerkurserne. Vi glæder os til at opleve sommerens særlige stemning på
højskoletorvet og i spisesalen!
Spørgsmål og tilmelding:
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe og få svar på dine spørgsmål på 8637 1955. Du kan tilmelde dig vores sommerkurser på
vores hjemmeside, pr. mail eller telefon.
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Vi ser frem til at høre fra dig!
Her på Rønde Højskole er vi klar til at yde vores bedste og skabe
rammerne for en oplevelsesrig uge på sommerkursus 2018.
Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Hvordan kommer man til Rønde Højskole?
Rønde Højskole
Rønde Højskole ligger i en af Danmarks smukkeste egne –
Djursland. Her er blandt andet Nationalpark Mols Bjerge, Ebeltoft, flere slotte og herregårde og det dejlige område omkring
højskolen og Kalø Vig med Kalø Slotsruin.

Hvordan kommer man til Rønde Højskole?
Rønde ligger 30 km fra Århus, Grenå og Randers og 20 km fra
Ebeltoft. Der er hyppige busforbindelser fra disse byer.
Ligeledes stopper enkelte afgange på rute 888 København – Jylland i Rønde.
Skolen ligger kun 200 meter fra busterminalen i Rønde.
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I gåafstand ligger hovedgaden i Rønde, hvor der er mange butikker og posthus. Der er adskillige skønne vandre- og løbestier
i området omkring skolen, i skoven og ved Kalø Vig.
5

uge 27 • 30. juni - 06. juli
Kursusleder
Gunnar Birkelund
Højskolelærer

Værelser og priser:
A:
Pris 4.875 kr.
B:
Pris 4.375 kr.
C:
Pris 4.575 kr.
D:
Pris 4.075 kr.
E:
Pris 2.700 kr.

VANDRINGER PÅ DJURSLAND

Tag med på vandreture til nogle af de mange spændende natur- og kulturseværdigheder, Djursland har
at byde på. Vi vil følge både etablerede ruter og nogle af de små, hemmelige veje og stier, der leder os til
historiske steder og naturperler. Her vil vi guide dig med fortællinger om naturen og den historie, der
knytter sig til områderne. Turenes længde vil variere fra 8 km på eftermiddagsture til 15 km på dagsture,
og kurset er derfor ikke velegnet for gangbesværede.
Oplev bl.a. disse ruter:
Helgenæs: Turen begyndes med at bestige Ellemandsbjerget. Herfra går vi ad små små stier og veje til
Sletterhage. Vi går langs sydkysten og ser ledeblokke og aflejringer i klinten. Ved Lushage skal vi se på
artsrigdommen af planter på terasserne.
Glatved Strand - Rugård - Hyllested: Fra Sten- og grushavnen går vi over i kalkrige strandvolde med en
flot flora til Strandplantagen og nord om Nørresø til Rugård. Herfra ind i Sønderskov med de vandrende
træer, som bevæger sig med den plastiske ler i undergrunden. Videre til Hyllested med gårdbryggeri.
Fra Friland i Feldballe over Tirstrup Hedeslette: Efter et besøg blandt de alternative huse i Friland og i
Feldballe Kirke går vi gennem hedeplantagerne mod Kolind til Runddyssen i Tåstrup Sande.

Du kan opleve:
Foredrag med museumsinspektør ved Moesgaard Museum,
Pauline Asingh: En vandring i
fortiden gennem Mols Bjerge.
6

Morgentur i Kaløskovene, Mols
Bjerge Nationalpark og Kalø
Slotsruin.
Besøg på og rundtur om Gammel Ryomgård - Vallum Sø.

Morgensamlinger, sangaften,
fællesskab, hygge og festaften.

uge 27• 30. juni - 06. ju1i
Kursusleder
Sofie Bay

Højskolelærer og viceforstander

Værelser og priser:
A:
Pris 4.875 kr.
B:
Pris 4.375 kr.
C:
Pris 4.575 kr.
D:
Pris 4.075 kr.
E:
Pris 2.700 kr.

YOGA & MINDFULNESS PÅ HØJSKOLE

Yoga og mindfulness er for alle, som vil fordybe sig i kropsligt og mentalt velvære. Du vil sammen
med yogainstruktør Gitte Mørch og psykolog Sofie Bay drage ind i et univers, hvor afstressning,
afspænding og ro praktiseres og udforskes gennem yoga, mindfulness-øvelser, foredrag og hyggeligt
samvær.
Du vil få grundig indsigt i yogaens teoretiske fundament og samtidig få mulighed for at dyrke forskellige former for yoga i praksis, herunder hatha-yoga, flow yoga og andre yogaformer.
Derudover arbejder vi med spørgsmålene om, hvordan vi skaber mere nærvær i vores hverdag, og
hvordan vi generelt skaber balance i vores liv. Til det anvender vi blandt andet mindfulness-teknikker,
debat, samtalecafé, og den skønne natur omkring højskolen, der både rummer skov, strand og den
unikke natur i Nationalpark Mols Bjerge. Derudover vil dygtige foredragsholdere inspirere med deres
perspektiver på livet. Er du ny indenfor yoga og mindfulness, er kurset en mulighed for at få lagt fundamentet for at kunne praktisere øvelserne og teknikkerne. Har du allerede erfaring, er der mulighed
for at styrke og forfine dine teknikker. Kurset er derfor for alle, uanset køn og alder.

Du kan opleve:
Yogaens teori og historie.
Indføring i forskellige typer af
yoga.
Foredrag om naturen ved na-

tionalpark Mols Bjerge.
Debataften om ”det gode liv”.
Foredrag med professor
Christian Bjørnskov om lykke:
Hvorfor bliver danskerne kaldt
verdens

lykkeligste folk?
Samtalecafé og perspektiver på
yoga og meditation.
Foredrag med Frederik Svinth
om det gode liv, balance og
naturen.
7

uge 27 • 30. juni - 06. juli
Kursusleder

Kenneth Degnbol
Højskolelærer

Poul Abildgaard
Højskolelærer

Værelser og priser:
A:
Pris 4.875 kr.
B:
Pris 4.375 kr.
C:
Pris 4.575 kr.
D:
Pris 4.075 kr.
E:
Pris 2.700 kr.

DANMARKSHISTORIEN
Tag med på en forrygende rejse, der vil føre dig fra Danmarks oldtid gennem industrialiseringen
frem til den globale fremtid. Hvem er vi danskere og hvordan er vi blevet til dem, vi er? Det er vigtige
spørgsmål at stille i en globaliseret tid som vores. Intet land eller menneske er en ø, men vi er alle
forbundet af vores fælles historie.
Gennem spændende foredrag, udflugter og debat vil vi sammen udforske begivenheder og træk af
Danmarks historie og blive klogere på vores fortid, vores nutid - og måske vores fremtid. Vi bliver
taget med gennem 2500 års historie fra oldtiden og helt frem til i dag - her kan bl.a. nævnes udflugt
til Moesgaard Museum, industrialiseringens virkningshistorie på Studstrupværket, historisk byvandring i Aarhus og historiske herregårde på Djursland.
Undervejs arbejder vi med emner som kvinderne i Danmarkshistorien, industrialiseringens betydning og den nyere udenrigspolitik.

Du kan opleve:
Asser Amdissen, forfatter til
’En ualmindelig og kortfattet
Danmarkshistorie” og direktør for museumsskibet Georg
Stage.
8

Foto: Anders Hviid

Michael Böss, forfatter, samfundsdebattør og klummeskribent på Berlingske.
Pauline Asingh, afdelingsleder og museumsinspektør på
Moesgaard Museum

Maria Hellebjerg, forfatter til
flere historiske romaner.
Morgensamlinger, sangaften,
fællesskab, hygge og festaften.

uge 27 • 30. juni - 06. juli
Kursusleder

Kenneth Degnbol
Højskolelærer

Værelser og priser:
A:
Pris 4.875 kr.
B:
Pris 4.375 kr.
C:
Pris 4.575 kr.
D:
Pris 4.075 kr.
E:
Pris 2.700 kr.

SANGEN HAR VINGER - sommerkor for voksne
Velkommen på et inspirerende korkursus for alle, der har lyst til at synge i kor og opleve den særlige
glæde ved at synge sammen.
Kurset afholdes i samarbejde med Folkekirkens Ungdomskor som et tilbud til voksne sangere – både
øvede og begyndere. Du behøver ikke at kunne læse noder, men du skal have lyst til at synge flerstemmigt.
De erfarne korledere Brian Stenger Poulsen og Anne Lise Quorning vil lære os en række skønne
korsatser, der opføres som en god og humørfyldt optakt til festaftenen, og de vil også undervise i
stemmetræning og sangteknik. Alle får glæde af begge korledere, og programmet vil være fleksibelt
og tilpasset deltagernes korerfaring og stemmetype, så vi udvikler os både som kor og individuelle
sangere.
Ugen byder derudover på gudstjeneste i Sct. Peders Kirke i Randers, hvor vi er ’kirkekor for en
søndag’, koncert og inspirerende foredrag ved blandt andet forfatter Iben Krogsdal og biskop Henrik
Wigh Poulsen.
Du kan opleve:
Korsang med sanger og korleder Brian Stenger Poulsen og
organist og korleder Anne Lise
Quorning.

Foredrag med Biskop Henrik
Wigh Poulsen.

Udflugter i højskolens smukke
omgivelser.

Højmesse i Sct. Peders Kirke,
Randers.

Festaften - og minikoncert.

Aftenssang i kirken.

Sangteknik og stemmetræning.
9

uge 28 • 7. juli - 13. juli
Kursusledere
Kirsten Nielsen
Tilretningsekspert

Kirsten Petersen
Højskolelærer

Værelser og priser:
A:
Pris 4.875 kr.
B:
Pris 4.375 kr.
C:
Pris 4.575 kr.
D:
Pris 4.075 kr.
E:
Pris 2.700 kr.

SY OG DESIGN - på højskolemanér
Fordyb dig en hel uge i sy-universet sammen med andre syglade kursister i et hyggeligt og kreativt
miljø. Få inspiration til at bruge nye teknikker og detaljer, så du får sat et personligt præg på din
garderobe.
Instruktør Kirsten Nielsen vil stå for undervisningen, hvor der vil være fokus på kjoler, bluser og lette
jakker. Vi starter med mønstertilretning, lærer om faconer og farver samt vejledning i valg af stof,
så du fremhæver de bedste sider af dig selv. Giv dig selv nogle udfordringer under syningen og lær
de gode syteknikker, så syningen går nemmere og sjovere – og måske skal du have rigtig gang i din
overlocker? Lær perfekt presning, så resultatet bliver flot og brugbart.
Der vil være både klasse- og individuel undervisning, og du vil slutte af med et kompendium omkring beklædningssyning, som du kan arbejde videre med.
Kurset er arrangeret i samarbejde med ”Den faglige forening Håndværk & Design”

Du kan opleve:
Foredrag ved Provst Anders
Bonde: Er der stadig noget at
grine af? Om humor i dagligdagen.
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Foredrag ved museumsinspektør Thomas Secher Jensen
om ulvens genindvandring i
Danmark.
Morgensamlinger, sangaften,
fællesskab, hygge og festaften.

uge 28 • 7. juli - 13. juli
Kursusledere
Lise Vaaben

Underviser i håndstrik

Kirsten Petersen
Højskolelærer

Værelser og priser:
A:
Pris 4.875 kr.
B:
Pris 4.375 kr.
C:
Pris 4.575 kr.
D:
Pris 4.075 kr.
E:
Pris 2.700 kr.

STRIK - noget godt og lækkert til halsen
Farver, garn og pinde - og en hel uge til at slå sig løs i!
Har du lyst til at være sammen med andre strikkere, fordybe dig i en fælles passion og interesse i en
uformel, intens og festlig atmosfære, er muligheden her.
Kursets tema er ”Noget godt til halsen” og hermed er rammen sat. Sammen med Lise Vaaben, designer
og underviser, vil hver dag byde på et oplæg i form af en prøve. I en prøve vil der indgå elementer af
strikketeknik, metoder til visuelt at planlægge et strikkearbejde og mønstring. En teknik kan være at
skabe form på en strikket flade ved hjælp af ind- og udtagninger, 3D-strik eller modulstrik. En metode
til overblik kan være papirmønster eller figurer i pap. Du vil blive præsenteret for flere forskellige typer
mønstre, blandt andet vendbare mønstre, hulstrik, strukturmønstre og patentstrik. Der vil blive lagt
vægt på at være nysgerrig og undersøgende med garn og strikkepinde, og du skal ikke nødvendigvis
forvente at komme hjem med et færdigt produkt, men i stedet med en masse ideer, afprøvninger og
erfaringer.
Kurset er arrangeret i samarbejde med ”Den faglige forening Håndværk og Design”.

Du kan opleve:
Foredrag ved Provst Anders
Bonde: Er der stadig noget at
grine af? Om humor i dagligdagen.

Foredrag ved museumsinspektør Thomas Secher Jensen
om ulvens genindvandring i
Danmark.
Morgensamlinger, sangaften,
fællesskab, hygge og festaften.
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uge 28 • 7. juli - 13. juli
Kursusledere
Sidsel Sangild

Underviser i hækling

Kirsten Petersen
Højskolelærer

Værelser og priser:
A:
Pris 4.875 kr.
B:
Pris 4.375 kr.
C:
Pris 4.575 kr.
D:
Pris 4.075 kr.
E:
Pris 2.700 kr.

HÆKLING -sjaler og tørklæder
På årets hæklekursus vil vi sammen med Sidsel Sangild, designer og underviser i hækling, arbejde med
sjaler og tørklæder - konstruktion og mønstre. Der er fokus på teknikker til sjaler og tørklæder, men
der skal stadig leges med farver, mønstre og teksturer. I løbet af kurset vil du lære en masse forskellige
teknikker, som gør dit hækleliv meget nemmere og dine resultater meget smukkere. Vi kommer blandt
andet til at arbejde med forskellige opslagningsmetoder, hækling efter diagram, hæklede kanter, design
selv og meget andet. Der vil både være klasse- og individuel undervisning, og der er tid til at arbejde
med dine egne projekter. Kom og vær med til en kreativ uge sammen med andre hækleentusiaster.
Selvom en af overskrifterne er design, behøver du ikke være hækleekspert. Du kan få en masse ud af
kurset uanset hvor længe du har hæklet. Det er dog en fordel at kunne de grundlæggende masker og
have masser af gåpåmod.
Tag garn med – gerne uldgarn i mellemtykkelse til prøver og tynde garner til sjaler og tørklæder, hæklenåle, saks, synåle og lineal.
Kurset er arrangeret i samarbejde med ”Den faglige forening Håndværk og Design”.

Du kan opleve:
Foredrag ved Provst Anders
Bonde: Er der stadig noget at
grine af? Om humor i dagligdagen.
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Foredrag ved museumsinspektør Thomas Secher Jensen
om ulvens genindvandring i
Danmark.
Morgensamlinger, sangaften,
fællesskab, hygge og festaften.

uge 28 • 7. juli - 13. juli
Kursusleder
Jeppe Jensen
Højskolelærer

Værelser og priser:
A:
Pris 4.875 kr.
B:
Pris 4.375 kr.
C:
Pris 4.575 kr.
D:
Pris 4.075 kr.
E:
Pris 2.700 kr.

MOUNTAINBIKE & HØJSKOLE
Aktivitet, natur og fart på cyklen! Nationalpark Mols bjerge byder på noget af den skønneste natur i
Danmark. Stejle bakker, lange nedkørsler, teknisk krævende tracks og helt enestående naturoplevelser. Udover de mange officielle single-tracks, som findes på Djursland, vil vi også bruge meget tid på
de ”hemmelige” spor i Mols Bjerge. Alle kan deltage uanset erfaring og niveau. Vi vil køre både lange
og korte ture, vi arbejder med mountainbike-teknikken og vi garanterer, at alle rykker sig på flere
parametre - kondition, teknik og faglighed.
Vi skal blive klogere på, hvordan kroppen virker, om træningslære og bevægelseslære og om hvordan
vores krop spiller sammen med mekanikken, når man bestiger bjergene på sin cykel. Der vil være
mulighed for tests, så man kan få et billede af sin “mountainbike-motor”. Vores instruktører er alle
bidt af en gal mountainbike og har mange års idræts- og friluftslivserfaring. Der bliver snakket om
alt, og rigtig meget om mountainbike.

Du kan opleve:
Ebeltoft single track, som er et
varieret mountainbikespor med
alle sværhedsgrader.

mountainbike for derefter at
køre ud i den skønne natur for
at finde et fantastisk sted at slå
lejr for natten.

Bike-packing-begrebet, hvor
man spænder sovepose, hængekøje, tarp eller telt på sin

Foredrag, morgensamlinger,
fortællinger, fællesskab og
festaften.

Naturoplevelser i Nationalpark
Molsbjerge.
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uge 28 • 7. juli - 13. juli
Kursusleder
Poul Abildgaard
Højskolelærer

Værelser og priser:
A:
Pris 4.875 kr.
B:
Pris 4.375 kr.
C:
Pris 4.575 kr.
D:
Pris 4.075 kr.
E:
Pris 2.700 kr.

LIVET, UNIVERSET OG ALTING

Vi tænder som en selvfølge for lyset og fjernsynet, vi går på nettet, tager piller mod hovedpine, rejser på
ferie til Mallorca. Alt dette skylder vi naturvidenskabelige opdagelser og teknologiske opfindelser. For
videnskaben sætter stadig flere milepæle i vores forståelse af det univers og den verden, vi lever i, og
teknologien udvikler sig med rivende hast. Hvad ved vi nu om kosmos, om exoplaneter, hvor langt er vi
nået med kunstig intelligens, førte opdagelsen af Higgs partiklen til større indsigt i atomernes opbygning,
og hvornår kan vi sætte os ind i den første førerløse bil?
Denne uge vil sætte fokus på naturvidenskabens og teknologiens indflydelse på vores liv og samfund
og er for alle, der er interesseret i naturvidenskab og teknologi. Det bliver en uge, hvor vi skal rundt i
naturvidenskabens mange forskellige grene, lige fra astronomi over biologi og den døde menneskekrop
til læren om atomer. Vi skal kigge på spændende opdagelser, vi skal prøve at kigge ind i den teknologiske
udviklings fremtid og måske få et glimt af hvordan det fremtidige samfund kommer til at se ud. Vi skal
programmere robotter, og vi skal ikke mindst diskutere de mange naturvidenskabelige og teknologiske
spørgsmål, som udviklingen fører med sig.

Du kan opleve:
Foredrag med Kristina Fløche
Juelsgaard, direktør ved Ballard
Europe: Fremtidens energikilder
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En uge med spændende foredrag, diskussioner, ny indsigt
og sjove værksteder.
Morgensamlinger, sangaften,
fællesskab, hygge og festaften.
Besøg på Steno Museet og på

Tange El-museum.

uge 28 • 7. juli - 13. juli
Kursusleder
Gunnar Birkelund
Højskolelærer

Værelser og priser:
A:
Pris 4.875 kr.
B:
Pris 4.375 kr.
C:
Pris 4.575 kr.
D:
Pris 4.075 kr.
E:
Pris 2.700 kr.

VANDRINGER I ØSTJYLLAND
Østjylland bugner af seværdig natur og kultur – og det oplever man bedst ved at vandre midt i det! Vores
dygtige guider kender vejene - både de bedste etablerede ruter og de små, hemmelige stier, der giver den
opmærksomme vandrer helt særlige oplevelser. Vi medbringer skøn mad fra vores køkken og nyder den
på farten, mens vi guider dig med fortællinger om naturen og den rige historie, der knytter sig til områderne. Turenes længde vil variere fra 8 km på eftermiddagsture til 15 km på dagsture og er derfor ikke
velegnet for gangbesværede.
Oplev bl.a. disse ruter:
Pramdragerstien ved Randers Fjord: Vandring fra Holbækgård til fjorden mod syd til Støvringgård.
Moesgård Museum til Ajstrup Strand: Efter besøg på museet vandrer vi langs Giber Å mod Kattegatkysten og syd på til Ajstrup Strand.
Mørke - Rosenholm Slot: Fra Mørke Kirke vandrer vi gennem Mørke Kær, et fugleeldorado, til Rosenholm. Efter rundvisning fortsætter vi ind i skovene bag slottet.
Nationalpark Mols Bjerge: Fra Poskær Stenhus vandrer vi gennem skønne græsklædte bakker mod Basballe. Herfra mod områder mod nord, hvor turisterne ikke når ind, til Friland i Feldballe.

Du kan opleve:
Foredrag ved Provst Anders
Bonde: Er der stadig noget at
grine af? Om humor i dagligdagen.
Foredrag ved museumsin-

spektør Thomas Secher Jensen
om ulvens genindvandring i
Danmark.
Fællesaftener med sang, historie - eller naturfortælling.
Morgentur i Kaløskovene,

Kalø Slotsruin og en tur ved
Vosnæsgård.
Morgensamlinger, fællesskab,
hygge og festaften.
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uge 29 • 14. juli - 20. juli
Kursusledere
Kenneth Degnbol
Højskolelærer

Priser:
Voksne: Pris 4.100 kr.
Børn 1-8 år: Pris 1.900 kr.
Unge 9-16 år: Pris 2.400 kr.
Børn under 1 år er gratis

På familiekurset kan ikke
ønskes bestemte værelser.

FAMILIEKURSUS - oplevelser for hele familien
Tag familien med på højskole, når Rønde Højskole byder på et stort familiekursus med mange værksteder, udflugter, sang og musik, fortælling, fælles aktiviteter, hygge og sjov på skolen, ved vandet og i
Mols Bjerge.
Familiekurset er for hele familien og det er naturligvis muligt at deltage med andre familiemedlemmer end børn og forældre. Der er ikke nogen nedre aldersgrænse, men aktiviteterne er tilrettelagt
for børn fra 4 år. For børn og unge fra 12 år og opefter vil der meget af tiden være mulighed for et
særskilt program - et unge-tilbud. Nogle gange vil der være særskilt voksenprogram.
Familiekursets grundidé er fællesskab i familien og tager derfor udgangspunkt i at familien skal have
en aktiv tid sammen.
Inden kurset begynder, vælger I jer ind på forskellige værksteder. Det er tanken, at I kan prøve
mange forskellige værksteder i ugens løb, som f.eks. badminton, familieidræt, dragebyggeri, rollespilsvåben, sæbekassebiler, hulebyggeri, sang og dans, eventyrtegning, Rube-Goldbergsmaskiner,
smykkeværksted, bålmad og reb og rafter.
I kan opleve:
En dag ved Kalø Vig med kreative værksteder og naturværksteder i vandkanten.

En dag i Mols Bjerge med
naturoplevelser, løb med poster
og frokost i det grønne.
Familiekoncert.

Kano, kajak og tømmerflåde.
Mest for voksne: salsa, foredrag
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og café med musik.
Ugen rundes af med en festaften med børnediskotek og
natcafé.

uge 32 • 4. aug. - 10. aug.
Kursusleder
Birgit Fuglsbjerg
Højskoleforstander

Værelser og priser:
A:
Pris 4.875 kr.
B:
Pris 4.375 kr.
C:
Pris 4.575 kr.
D:
Pris 4.075 kr.
E:
Pris 2.700 kr.

GLÆDENS ØJEBLIKKE - en uge fyldt med inspiration

Tag på sommerhøjskole og oplev fællesskab, inspirerende foredragsholdere og skønne udflugter på
vores traditionsrige kursus Glædens Øjeblikke.
I ugens løb stiller skarpt på fortid, nutid og menneskeliv, og vi er på udkig efter det, der skaber glæde.
Vi byder på udflugt til Kunstmuseet Aros eller væksthuset i Botanisk Have og besøg i ”Lille Berlin” et
nyt og alternativt område, der er groet op i det tidligere baneterræn ved Århus Godsbane.
Denne gang går turen over Mols til det smukke Skødshoved, hvor man kan nyde udsynet fra bakkerne ved Isgård og vi skal besøge Rosenholm Slot, hvor adelsslægten Rosenkrantz gennem mere end
450 år har boet bag slottet tykke mure.
Hver dag byder vi ind med morgensamling og fællessang til inspiration for liv og fællesskab. Kom
alene eller flere sammen. Her er mulighed for samvær og møde mellem mennesker. Glædens Øjeblikke har som altid nye foredragsholdere og udflugter på programmet.
Du kan opleve:
Oplev Jakob Birkler, dygtig og
levende foredragsholder og
debattør og tidligere formand
for etisk råd; ”Menneskesyn til
eftersyn”

”Om lykke” Professor Christian
Bjørnskov har forsket i, hvorfor
danskerne bliver kaldt verdens
lykkeligste folk.
Biskop og sjælesørger for dronningen Erik Norman Svendsen
fortæller om et langt liv som

Præst for Gud, konge og fædreland.
Højskolemand Erik Lindsø
fortæller om Aksel Sandemose
og Janteloven.
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uge 32 • 4. aug. - 10. aug.
Kursusleder
Henning Sørensen
Højskolelærer

Værelser og priser:
A:
Pris 4.875 kr.
B:
Pris 4.375 kr.
C:
Pris 4.575 kr.
D:
Pris 4.075 kr.
E:
Pris 2.700 kr.
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EGNSKURSUS - det skønne Østjylland
Velkommen til en livfuld og inspirerende uge, når vi byder på udflugter, foredrag, sang og fortælling
med den lokalkendte højskolemand og guide Henning Sørensen i front på vores populære egnskursus. Henning fortæller fra bussens forsæde anekdoter om folk og liv på Røndegnen og på Mols, som
er hans hjemmebane, og han fortæller passioneret om naturen og kulturlandskabet, som vi kører
igennem.
Egnskurset byder hvert år på nye ruter, og i år går turen nordpå til det smukke område ved Mariager
Fjord med besøg på Hvidsten Kro. Kroen har været i familien Fiils eje i 4 generationer og spillede
sammen med Overgård Gods en vigtig rolle i historien om Hvidstengruppen. I dag er Overgaard et
moderne gods, der drives efter moderne stordriftsprincipper.
Ugen byder også på et besøg på det smukke Skødshoved, og vi kommer forbi godset Isgaard, hvor vi
vil nyde landskabet og udsigterne ud over Kalø Vig og Århusbugten. Vi skal høre om arbejdet med
at udvikle Nationalpark Mols Bjerge, og vi besøger Knebel Bro – et udkantsområde i udvikling, og
møder lokale ildsjæle der.
Du kan opleve:
Foredrag om Rønde-egnen og
modstandsbevægelsen der ved
tidligere borgmester Vilfred
Friborg.

industrihavne og på Grenå
Museum i Grenå centrum.

Besøg på Grenå Havn en af
Danmarks største erhvervs- og

Kattegatcentret i Grenå med
hajer og sæler.

Perler fra højskolesangbogen
ved Henning Sørensen.

Foredrag ved forfatter Erik
Lindsø om historien om Aksel
Sandemose og Janteloven.
Morgensamlinger, fællessang
og en festaften.

Skolens køkken
Skolens køkken:
Skolens køkkenpersonale sætter en ære i, at måltiderne skal være en god oplevelse. Vi lægger vægt
på at servere sunde, velsmagende og spændende retter med inspirerende og fantasifulde salater.
Vores kostpolitik er at lave så meget mad som muligt fra bunden af gode råvarer.
•
•
•
•
•

Vi bruger sæsonens friske danske råvarer
Vi bager dagligt selv det meste af vores brød
Vi vil gerne inspirere til at lave gode, sunde og nærende retter
Vi udleverer gerne vore opskrifter
Vi serverer gerne vegetar- og special kost

Ønskes der vegetar- eller special kost, skal vi blot informeres herom før kursets start. Der er mulighed for at informere om det ved tilmeldingen.
På Familiekurset tager vi også hensyn til, at der skal være mad, som også børnene sætter pris på.
Køkkenet har fået en såkaldt Elite-Smiley af Fødevarekontrollen.
Siden 2001 har forskellige smiley’er vist, hvor godt skolens køkken håndterer fødevarer.
Fire storsmilende smiley’er i træk belønnes med den nye elite-smiley. For at få en elite-smiley skal
alle virksomhedens smiley’er de seneste 12 måneder være storsmilende.
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Praktiske oplysninger
Tilmelding:
Tilmelding kan ske via skolens hjemmeside www.rondehojskole.dk
eller ved at kontakte skolen på tlf. 8637 1955 mellem kl. 9.00-15.00.
Indkvartering og priser:
Skolen råder over flere forskellige typer værelser, hvorfor der også
er forskellige priser. Alle priser inkluderer sengelinned og 2 håndklæder per deltager.
A: Enkeltværelse - med eget bad/ toilet:
B: Dobbeltværelse - med eget bad/ toilet:
C: Enkeltværelse - 2 værelser deler bad/toilet:
D: Dobbeltværelse - 2 værelser deler bad/toilet:
E: Sørger selv for logi:

kr. 4.875
kr. 4.375
kr. 4.575
kr. 4.075
kr. 2.700

Det vil fremgå under det enkelte kursusprogram hvis ikke alle
værelseskategorier kan tilbydes, ligesom det vil fremgå om der er
ekstra tillæg på kurset.
På familiekurserne kan ikke ønskes bestemte værelser. Priser er
her:
Voksne:
Børn 1-8 år:
Unge 9-16 år:

kr. 4.100
kr. 1.900
kr. 2.400

Skolen er fordelt i flere bygninger og forskellige niveauer. Det betyder en del trapper ude og inde. Skolens kontor er meget behjælpelig
med at indkvartere på værelser uden for mange trapper, hvis man
er gangbesværet.
Det er en god ide at tilmelde sig tidligt, hvis man har specielle
indkvarteringsønsker.

20

Skolen er veludstyret med kreative værksteder, store idræts- og
multihaller, teater- og foredragssale samt musikhus. I foredragssalen og teatersalen er der teleslynge. Der er trådløst internet på
skolen.
Rygepolitik:
Skolen er røgfri. Man må dog ryge udendørs, hvor der opstilles
pavilloner.
Betaling:
Tilmeldingen bekræftes pr. mail vedhæftet betalingsopgørelse.
1. rate af indbetalingen på kr. 500 betales inden 10 dage. Af bekræftelsen fremgår hvornår 2. rate (restbeløbet) forfalder.
Ændring i kursusprogram:
Ret til ændring i programmet forbeholdes.
Aflysning af kurser:
Aflysning sker yderst sjældent. Hvis et kursus ikke kan gennemføres, returneres hele det indbetalte beløb. Der vil også være mulighed for at vælge et andet kursus til reduceret pris. Ved aflysning
bestræbes dette gjort senest 1 måned før kursets start.
Mere information:
Ønsker du yderligere oplysninger om de enkelte kurser, kan det findes på skolens hjemmeside www.rondehojskole.dk/sommerkurser.
Her vil kurserne være nærmere beskrevet og her vil ugeprogrammerne også ligge, når de er endeligt færdige.
Har du ikke mulighed for at gå på internettet, så ring til skolens
kontor for nærmere information.

Nyt i 2018
Sommer på Rønde Højskole!
At være på højskole er et rum for fordybelse, inspiration og nævær.
Brug det til inspiration i livet, som pusterum, som en aktiv sommerferie med familien eller som en chance for at møde nye mennesker og udvide netværket. På en højskole bliver du hurtigt en del
af fællesskabet, og der er masser at tale om efter foredrag, morgensamlinger, udflugter og aktiviteter.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på højskolen, hvor også nye
renoveringer og byggerier vil komme vore kursister til gode.
Nyt i paletten til sommer er Yoga og Mindfulness med yogainstruktør Gitte Mørch og psykolog Sofie Bay. Danmarkshistorien
udforsker vores fælles historie og vores identitet som folk. Livet,
Universet & Alting tager pulsen på naturvidenskabens landvindinger, og på Mountainbike kan du udforske den fantastiske natur i
Nationalpark Mols Bjerge.

”For Aktivitetscenter Gedevasevang har det gennem årene været
helt naturligt at etablere forskellige aktiviteter for kommunens
efterlønsmodtagere og pensionister. Det er vores erfaring, at den
kontakt der skabes styrker kendskab og ikke mindst positive relationer. Der nedbrydes nogle barrierer og skabes nye kontakter, der
danner grundlag og interesse for at være en del af gruppen, som
deltager i den ene eller anden aktivitet. Samværet medfører mange
nye venner, som der hilses på ved de daglige indkøbsture i byen.
Mange af deltagerne er højskolevante, og de gav udtryk for, den
naturlighed hvormed de enkelte elementer blev kædet sammen i en
traditionel højskoleånd og ikke mindst formidlet på en måde hvor
skolens personale, valg af sange fra Højskolesangbogen og foredragsholdere var helt i pagt med deltagernes ønsker.”
-Benny Brysting, højskolekursist fra Aktivitetscenter Gedevasevang

Men vores kursuskatalog byder selvfølgelig også på de populære
gengangere som vandringer, kor-kursus, de kreative kurser i
hækling, strik og design, familiekursus og egnskurserne Glædens
Øjeblikke og Det skønne Østjylland.
Tag på højskole som gruppe
Vi har ofte besøg af kursister, der har samlet en flok mennesker for
at tage på højskole sammen – det kan være fra et sogn, lokalgrupper i foreninger, en storfamilie og meget mere. Er I mange nok, kan
I for eksempel få indflydelse på kursusprogrammet, eller vi kan lave
et kursus specielt til jer.
At tage af sted som gruppe er berigende for gruppens dynamik og
fællesskab. Tag meget gerne kontakt til højskolen, hvis I vil samle
en gruppe, og hør om mulighederne.
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Foredragsholdere
Imellem vore gæster til sommer finder du blandt andet:
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•

Maria Hellebjerg, forfatter

•

Henrik Wigh Poulsen, Biskop I Århus Stift

•

Pauline Asingh, museumsinspektør ved Moesgaard Museum

•

Michael Böss, forfatter, samfundsdebattør og klummeskribent
på Berlingske Tidende

•

Erik Norman Svendsen, tidligere biskop og sjælesørger for
dronningen

•

Christian Bjørnskov, professor

•

Erik Lindsø, forfatter og foredragsholder

•

Asser Amdisen, historiker

•

Anders Bonde, sognepræst

•

Thomas Secher Jensen, museumsinspektør

•

Vilfred Friborg, tidligere borgmester

•

Jakob Birkler, tidligere formand for Etisk Råd

”Nu lyser løv i lunde, grønt ligger Danmarks land imellem blanke sunde, et skjold med sølver rand; frugtblomsters hvide pletter det rige, grønne felt, mens højt de lyse
nætter slår ud sit sommertelt”

Skolevej 2
8410 Rønde
Tlf.: 8637 1955
post@rhe.dk

www.rondehojskole.dk

