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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 2020 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 2019.
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.
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uge 27 • 29. juni - 05. 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.
Se mere under praktiske
oplysninger på side 21.

6

VANDRINGER I ØSTJYLLAND

Tag med på vandreture til nogle af de mange spændende natur- og kulturseværdigheder i Østjylland.
Vores vandringer fører os gennem mange forskellige landskabstyper, hvor vi især vil se nærmere på
de mange herregårde i Østjylland. Vi vil mærke lidt af historiens vingesus ved at følge både etablerede ruter og nogle af de små, hemmelige veje og stier, der leder os til historiske steder og smukke
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.
Heldagstur fra Bistrup Gods til Frijsenborg Gods. Vi skal på rundvisning på Bidstrup Gods, før
turen går gennem herregårdens skove langs Lilleåen. Vi følger nogle ådale gennem flotte landskaber
mod Frijsenborg Gods. Sammen med Wedellsborg udgør de to herregårde en af de største danske
jordbesiddelser med over 10000 ha ager og skov.
Heldagstur til Skærvadgård og Ørbækgård på Midtdjursland. Turen slutter i Tøstrup Kirke hvor vi
vil opleve de specielle kalkmalerier.
Heldagstur fra Mejlgård over Stenvad Mosebrug til Ramten Sø. Besøg i museet med tørveproduktion og tur med smalsporstoget ud i mosen, før vi går forbi 50 kr stendyssen videre mod Ramten.
Du kan opleve:
”Til kamp mod dødbideriet” nutidshistorie om Grundtvig
ved forfatter Erik Lindsø.

”Naturens forunderlige verden
og skabninger” ved Vicky
Knudsen, biolog og TV-ekspert

Naturfortællinger ved kursusleder Gunnar Birkelund.

Historisk vandretur i nærområdet.

”Med kærligheden som drivkraft” - litteraturformidler Sara
Nørholm fortæller om Astrid
Lindgren.
Morgensamlinger, sangaften,
fællesskab, hygge og festaften.

uge 27• 29. juni - 05. ju1i
Kursusleder
Pia Kirkegaard
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.

YOGA & MINDFULNESS PÅ HØJSKOLE

Kom på højskole og oplev fællesskab og ro til at finde ind i yogaens univers.
Yoga er en filosofi og træningsform, som giver dig mulighed for at arbejde med vedholdenhed og tålmodighed. Det er dyder, du kan arbejde med i yogatræningen, men også elementer, du kan tage med
dig videre ud i livet. Vi blander alt det gode fra yogaen og alt det gode fra højskolen i en uge med
fællesskab og træning for krop og sind. Yogaen giver dig mulighed for at mærke efter i kroppen og
udfordre dine grænser. Vi arbejder ud fra Hatha-yogaens fundament med forskelligt fokus på styrke,
balance, smidighed, rotationer og nærvær i hele kroppen. Vi vil nørde i asanas, som er yogaens
øvelser, og vi vil lære alolaer, som er yogaens serier, så vi føler flow og får sved på panden. På kurset
vil du også blive introduceret for mindfulness-øvelser, meditation, kropscanninger og metoder til at
finde nærvær i nuet. Vi skal øve os i at finde energi i stilhed, og du vil opleve Kaløs skønne natur gennem vandringer i området omkring Rønde - krydret med yoga og mindfulness-øvelser. Derudover
skal vi også høre højskoleforedrag om blandt andet Grundtvig og opleve glæden i fællessangen.

Se mere under praktiske
oplysninger på side 21.
Du kan opleve:
”Til kamp mod dødbideriet” nutidshistorie om Grundtvig
ved fortfatter Erik Lindsø.
Yogaens teori og historie.

Indføring i forskellige typer af
yoga.
Korkoncert i foredragssalen.
Mindful walk til skov og
strand.

Fællessang fra Højskolesangbogen ved højskolelærer Janni
K. Østergaard.
Morgensamlinger, sangaften,
fællesskab, hygge og festaften.
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uge 27 • 29. juni - 05. juli
Kursusleder

Daniel Buck
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.
Se mere under praktiske
oplysninger på side 21.

DANMARKSHISTORIEN
Tag med på en forrygende rejse fra Danmarks oldtid, gennem middelalderen og frem til den globale
nutid.
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. I Danmarks fortid ligger begivenheder, der har formet os som folk og
som enkeltpersoner. Intet land eller menneske er en ø; vi er tværtimod alle forbundet af vores fælles
historie. Det kan være svært at forestille sig i en tid, hvor alting sker hurtigere end nogensinde, og
hvor hele verden, og hvad der sker i den, er lige ved hånden hele tiden. Men netop på grund af globaliseringen er historien vigtig som aldrig før. Den påvirker vores egen selvforståelse, vores samfundsstrukturer og vores forståelse af verden.
Gennem spændende foredragsholdere 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. Historien er ikke kun fortidig historie, den
kan også bruges som pejlemærker på fremtiden.
Du kan opleve:
”Til kamp mod dødbideriet” nutidshistorie om Grundtvig
ved forfatter Erik Lindsø.
”På sporet af Marsk Stig” foredrag ved Pauline Asingh,
museumsinspektør.
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”Udvalg af Danmarks historie” ved historiker og forfatter
Søren Hein Rasmussen.
Middelalderinspireret middag
med efterfølgende middelaldermusik ved gruppen Virelai.

Historisk vandretur i nærområdet.
Morgensamlinger, sangaften,
fællesskab, hygge og festaften.

uge 27 • 29. juni - 05. juli
Kursusledere
Janni K. Østergaard
Højskolelærer

Sara Nørholm

Cand.mag. i dansk, tidl. FUK

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
”Sangen har vinger” er en uge for alle, der har lyst til at synge i kor og opleve den fælles glæde ved at
synge sammen.
Deltagerne vil ugen igennem blive undervist af de dygtige og erfarne korledere Brian Stenger Poulsen
og Anne Lise Quorning. De sammensætter et skønt repertoire af sange, salmer og korsatser, der
opføres som en god og humørfyldt optakt til festaftenen. Der vil også være undervisning i stemmetræning og sangteknik. Alle får glæde af begge korledere, og programmet vil være fleksibelt og tilpasset deltagernes korerfaring og stemmetype, så deltagerne udvikler sig både som kor og individuelle
sangere.
”Sangen har vinger” er et korkursus for alle, der har lyst til at synge – både øvede korsangere og begyndere. Deltagerne behøver ikke at kunne læse noder, men skal have mod på at synge flerstemmigt
og på at lære nyt repertoire.
Vi glæder os til en uge med masser af sang og musikalsk fællesskab!
Kurset udbydes i samarbejde med FUK - Folkekirkens Ungdomskor.
Du kan opleve:
”Til kamp mod dødbideriet” nutidshistorie om Grundtvig
ved fortfatter Erik Lindsø.
Aftentur med bus til Mols
Bjerge med aftensang ved
Trehøje.

Koncert med Sct. Peders koncertkor.
”Kirkekor for en søndag”.
Koret medvirker til højmessen i
Thorsager Rundkirke.

Komponist Jesper Gottlieb
fortæller om at skrive melodier
til nye salmer og sange.
”Med kærligheden som drivkraft” - litteraturformidler Sara
Nørholm fortæller om Astrid
Lindgren.
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uge 28 • 06. juli - 12. 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.
Se mere under praktiske
oplysninger på side 21.

VANDRINGER I NATIONALPARK MOLS BJERGE

Tag med på vandreture til nogle af de mange spændende natur- og kulturseværdigheder Nationalpark Mols Bjerge har at byde på. Vores vandringer fører os gennem det meget kuperede terræn i
Mols. Overdrevslandskabet viser sig fra sin flotteste vinkel. Vi vil følge både etablerede ruter og nogle
af de små, hemmelige veje og stier, der leder os til historiske steder og smukke 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.
Vi kan stort set finde alle danske naturtyper i området, så glæd dig til store udsigter og guidning om
den helt fantastiske natur. Benene kommer også til at mærke det kuperede terræn i Mols Bjerge, som
er et stort, sammenhængende habitatområde, der med sin tørre og lysåbne natur med hede og overdrev er hjemsted for mange sjældne planter, insekter og edderkoppearter.
Oplev bl.a. disse ruter:
Kobberhage - Hassenør - Ebeltoft.
Krakær - Ørnbjerg Mølle - Skramsø - Feldballe.
Trehøje - Tinghulen - Skovbjerg - Strandkær - Egil Fischers ferieby.
Du kan opleve:
Journalist Søren Ryge: ”Det
handler om mennesker!”
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Naturvejleder Morten D.D.:
”Naturfortællinger fra Nationalpark Mols Bjerge.”

Besøg på et økologisk landbrug.

Naturfortællinger ved Gunnar
Birkelund.

Morgentur i Kaløskovene.

Morgensamlinger, sangaften,
fællesskab, hygge og festaften.

Tur til Ebeltoft.

uge 28• 06. juli - 12. ju1i
Kursusledere
Pelse Asboe

Broderidesigner

Kirsten Pedersen
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.
Se mere under praktiske
oplysninger på side 21.

FRIT BRODERI - set fra forskellige vinkler

I broderiværkstedet kan du boltre dig i farver og frie teknikker.
Et sommerkursus, hvor du får mulighed for at fordybe dig i broderiets verden sammen med andre
broderiglade i en sjov og hyggelig atmosfære.
Der kræves ikke særlige forudsætninger for at være med – alle sting bliver vist, og der bliver delt
mængder af tips og tricks. På kurset vil der være fokus på frie sting i forskellige sammenhænge - fra
det meget strukturerede til det mere vilde.
Sammen med Pelse Asboe, broderer, underviser og broderidesigner, vil du få en fornøjelig uge med
svar på så forskelligartede spørgsmål, som:
”Kan man sy på beton?”
”Hvordan bliver tyl til tekstil-akvarel?”
Med andre ord – en hel uge med broderi – det bliver IKKE kedeligt!
Kurset er arrangeret i samarbejde med Den faglige forening Håndværk & Design.
Du kan opleve:
Journalist Søren Ryge: ”Det
handler om mennesker!”
Naturvejleder Morten D.D.:
”Naturfortællinger fra Nationalpark Mols Bjerge.”

”Craftpsykologi - hvorfor det er
så fantastisk og sundt at lave
håndarbejde!” - foredrag ved
kunsthåndværker, psykolog og
Ph.d. Anne Kirketerp.
Morgensamlinger, sangaften,
fællesskab, hygge og festaften.
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uge 28 • 06. juli - 12. 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.
Se mere under praktiske
oplysninger på side 21.

SY OG DESIGN - på højskolemanér

Har du lyst til at fordybe 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, og vi vil have fokus på bukser og nederdele. Vi
begynder med mønstertilretning, lærer om faconer og farver samt vejledning af stof, så du fremhæver dine bedste sider. Giv dig selv nogle udfordringer under syningen og lær de gode sy-teknikker, så
syningen går nemmere og sjovere.
Hvis du har en overlocker, så tag den med. Der bliver mulighed for at vælge et kort specifikt kursus i
overlock-syning, så du kan lære, hvor meget du kan bruge din overlocker til, og hvor vi går i dybden
med maskinen samt teknikkerne.
Der vil blive både individuel og klasseundervisning, og du vil runde kurset af med et kompendium
omkring buksesyning samt et om overlock-syning, hvis du tilvælger dette.
Kurset er arrangeret i samarbejde med Den faglige forening Håndværk & Design.
Du kan opleve:
Journalist Søren Ryge: ”Det
handler om mennesker!”
Naturvejleder Morten D.D.:
”Naturfortællinger fra Nationalpark Mols Bjerge.”
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”Craftpsykologi - hvorfor det er
så fantastisk og sundt at lave
håndarbejde!” - foredrag ved
kunsthåndværker, psykolog og
Ph.d. Anne Kirketerp.
Morgensamlinger, sangaften,
fællesskab, hygge og festaften.

uge 28 • 06. juli - 12. juli
Kursusledere
Lise Vaaben
Strikdesigner

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.
Se mere under praktiske
oplysninger på side 21.

STRIK MED FARVER - højskole og kreativitet
Har du lyst til at være sammen med andre strikkere og fordybe dig i en fælles passion og interesse?
Kurset handler i år om flerfarvet mønsterstrik, kendt som Hønsestrik, samt Jacqardstrik og Fair Isle,
og så skal vi snuse til en ny teknik kaldet ’marlisle’. Du lærer bl.a. at strikke efter diagram og at styre
farverne, så mønsteret står tydeligt. En udfordring ved at strikke med to farver ad gangen er at få
arbejdet jævnt og mønsteret tydeligt – det skal vi arbejde med og øve. Ud over at strikke skal vi også
arbejde med farver og deres indbyrdes virkning på hinanden. Vi kommer fortrinsvis til at strikke
rundt med magic loop, så derfor kan du også lære at klippe i dit strik.
Lise Vaaben underviser på kurset og inviterer til en uge med kreativitet og fordybelse – en vekslen
mellem klasseundervisning og individuel vejledning. På kurset kan du starte et mindre projekt i
mønsterstrik, men du er også velkommen til at medbringe et selvvalgt projekt eller en ide, du vil
arbejde med – alle kan få noget ud af kurset.
Kurset er arrangeret i samarbejde med ”Den faglige forening Håndværk & Design”
Du kan opleve:
Journalist Søren Ryge: ”Det
handler om mennesker!”
Morten D.D.: ”Naturfortællinger fra Nationalpark Mols
Bjerge.”

”Craftpsykologi - hvorfor det er
så fantastisk og sundt at lave
håndarbejde!” - foredrag ved
kunsthåndværker, psykolog og
Ph.d. Anne Kirketerp.
Morgensamlinger, sangaften,
fællesskab, hygge og festaften.
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uge 28 • 06. juli - 12. 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.
Se mere under praktiske
oplysninger på side 21.

HÆKLING - kreativitet på højskole

Lad hæklenålen gløde - dette højskolekursus, hvor temaet er tøj og tasker, henvender sig til dig, der
har lyst til at udforske mulighederne med garn og hæklenål. Du får mulighed for at fordybe dig i
hæklingens univers sammen med andre hæklere og suge til dig af andres viden og ekspertise i en sjov
og hyggelig atmosfære.
På årets kursus vil vi sammen med Sidsel Sangild, designer og underviser i hækling, arbejde med
teknikker til hækling af tøj og tasker. Hæklet tøj behøver ikke være stift og kluntet. Med et kendskab
til hæklingens natur og de rette teknikker, kan man sagtens hækle både sweatre, kjoler og sommertoppe. På kurset er der fokus på at lære alle mulige forskellige teknikker, og alle kan være med,
uanset om man er ny eller erfaren hækler.
På samme måde er der særlige teknikker, som knytter sig til hækling af tasker. Vi skal bl.a. arbejde
med at hækle hanke, montere lynlåse, og prøve en masse interessante hæklemønstre, der egner sig til
tasker. Kom og vær med til en kreativ uge sammen med andre hækleentusiaster.
Kurset er arrangeret i samarbejde med ”Den faglige forening Håndværk og Design”
Du kan opleve:
Journalist Søren Ryge: ”Det
handler om mennesker!”
Naturvejleder Morten D.D.:
”Naturfortællinger fra Nationalpark Mols Bjerge.”
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”Craftpsykologi - hvorfor det er
så fantastisk og sundt at lave
håndarbejde!” - foredrag ved
kunsthåndværker, psykolog og
Ph.d. Anne Kirketerp.
Morgensamlinger, sangaften,
fællesskab, hygge og festaften.

uge 28 • 06. juli - 12. juli
Kursusledere
Jeppe Jensen
Højskolelærer

Bo Simonsen
Instruktør

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.
Se mere under praktiske
oplysninger på side 21.
Spritnye og servicerede
mountainbikes kan lejes til
meget fordelagtige priser!

MOUNTAINBIKE & HØJSKOLE

Motion, teknik og naturoplevelser på mountainbiken!
Nationalpark Mols Bjerge og Djursland byder på noget af den skønneste natur i Danmark. De mere
end 4 mountainbikespor vi besøger er en garanti for sved på panden, udfordringer og en masse
intense og sjove øjeblikke. Samtidig skal de små landeveje, grusstier og ”hemmelige” stier udforskes.
Alt sammen med det bakkede istidslandskab som baggrund.
Vi vil i løbet af ugen præsentere en brev vifte af forskellige tilgange til det at køre mountainbike.
Hvad er det, der trækker dig ud på mountainbiken? Djursland og National Park Mols Bjerge tilbyder
hele pakken, og vi håber, du bliver inspireret til at tage noget af det med hjem.
Begge instruktører på kurset er vilde med naturen og det at opleve den fra en mountainbike. Vi har
både nybegyndertilgangen og den rutinerede tilgang. Derfor kan alle deltage uanset erfaring. Der er
mulighed for opdeling af holdet i to grupper, og de enkelte ruter og single-tracks tilpasses efter niveauet i gruppen. Der er ligeledes lagt vægt på, at der skal være overskud, således at gode mountainbike vaner kan indlæres og tages med hjem.
Du kan opleve:
Bikepacking-begrebet, hvor
man spænder sovepose, hængekøje, tarp eller telt på sin
mountainbike for derefter at
køre ud i den skønne natur for
at finde et fantastisk sted at slå
lejr for natten.

Naturoplevelser i Nationalpark
Mols Bjerge.
Grenå, Auning og Ørsted
Singletrack.
Journalist Søren Ryge: ”Det
handler om mennesker!”

Naturvejleder Morten D.D.:
”Naturfortællinger fra Nationalpark Mols Bjerge.”
Foredrag, morgensamlinger,
fortællinger, fællesskab og
festaften.
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uge 28 • 06. juli - 12. 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.
Se mere under praktiske
oplysninger på side 21.

LIVET, UNIVERSET OG ALTING

I denne uge vil vi beskæftige os med naturvidenskabens og teknologiens indflydelse på vores liv og samfund. Foredragene vil sætte fokus på forskellige emner: Kosmologi, vores klode, mennesket samt rygraden
i al naturvidenskab: Matematik.
Inden for kosmologien flyttes grænserne for vores viden om universet hele tiden. Hvordan ser vores moderne verdensbillede ud? Er universet tilfældigt opstået og organiseret?
Og fra kosmos til vores egen klode: Hvordan er livet opstået og hvordan har det udviklet sig? Det er et
område, der leder direkte til et højaktuelt spørgsmål: Hvad er kunstig intelligens, og hvor langt er vi med
udviklingen? Hvordan påvirkes vores sind og intellekt af teknologien?
Enhver naturvidenskabelig indsigt er baseret på matematik. Matematikken er rygraden i naturvidenskab.
Men hvad er matematik egentlig? Og findes der områder i naturvidenskaben, hvor matematikkens love
ikke passer?
Men naturvidenskab handler ikke kun om at høre. Vi skal også selv prøve at have ”hands on” og afprøve
den nyeste teknologi. Vi skal selv prøve at programmere robotter, printe 3D-objekter, og vi skal ikke
mindst diskutere de mange naturvidenskabelige og teknologiske spørgsmål, som udviklingen fører med
sig.
Det bliver en uge med spændende foredrag, diskussioner, ny indsigt og sjove værksteder.

Du kan opleve:
Professor Hans Kjeldsen om
det moderne verdensbillede og
det forunderlige univers.
Udflugt til Steno Museum.
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Journalist Søren Ryge: ”Det
handler om mennesker!”
Naturvejleder Morten D.D.:
”Naturfortællinger fra National
park Mols Bjerge.

Udflugt til Naturhistorisk
Museum med særligt fokus på
evolutionens rolle.
Morgensamlinger, fællesskab,
hygge og festaften.

uge 29 • 13. juli - 19. juli

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.
Højskolelærer
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
Priser:
for børn fra 4 år. For børn og unge fra 12 år og opefter vil der meget af tiden være mulighed for et
Voksne: Pris 4.100 kr.
særskilt program - et unge-tilbud. Nogle gange vil der være særskilt voksenprogram.
Børn 1-8 år: Pris 1.900 kr.
Familiekursets grundidé er fællesskab i familien og tager derfor udgangspunkt i, at familien skal have
Unge 9-16 år: Pris 2.400 kr. en aktiv tid sammen.
Børn under 1 år er gratis
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, fortælleværksted, eventyrtegning, malePå familiekurset kan der ikke værksted, bålmad, fra skrot til slot.
vælges bestemte værelser.

Kursusleder
Kirsten Pedersen

I kan opleve:
En dag ved Kalø Vig med kreative værksteder og naturværksteder i vandkanten.
Kano, kajak og tømmerflåde.

En dag i Mols Bjerge med
naturoplevelser, løb med poster
og frokost i det grønne.
Fortælling ved højskolelærer
Poul Abildgaard.

Mest for voksne: dans, foredrag
og café med musik
Ugen rundes af med en festaften med børnediskotek og
natcafé.
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uge 32 • 03. aug. - 09. 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.
Se mere under praktiske
oplysninger på side 21.

GLÆDENS ØJEBLIKKE - sommer på højskole

Glædens øjeblikke er et inspirerende højskolekursus med oplevelser og samvær med mennesker i et
varmt fællesskab. Tag på sommerhøjskole og oplev dygtige foredragsholdere, skønne udflugter, musik og fællessang. Kom alene eller flere sammen. Her er godt at være for enhver. I ugens løb stiller vi
skarpt på fortid, nutid og menneskeliv, og vi er på udkig efter det, der skaber mening, håb og glæde.
Vi lægger ud med et foredrag af filosof Anne Marie Paahus, der med en beskrivelse af kærlighedens
væsen vil tage os med på en rejse i livets krinkelkroge. Vi skal opleve Nis Boesdal fortælle historier
fra det gamle Danmark - fortalt med kærlighed og passion. Og så skal vi høre om digterpræsten Kaj
Munk, hvis fascination til en begyndelse bragte ham i en ganske skrækkelig retning mod nazismen,
og hvordan han fuldstændig ændrede kurs.
Årets udflugter går til Moesgaard Museum, hvor vi skal besøge den nye middelalderudstilling og til
den gamle købstad Ebeltoft. Vi vil også aflægge et besøg i den smukke rundkirke i Thorsager.
Hver dag byder vi ind med morgensamling og fællessang til inspiration for dagen.
Vi glæder os til at se dig/jer på Rønde Højskole!
Du kan opleve:
Tidligere udenrigsminister
Villy Søvndal i en personlig
beretning fra politik og liv.
Fængselspræst Jesper Birkler
fortæller om at være fængsels-
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præst i et topsikret fængsel.
Ruth Dein, fortællekonen fra
heden, fortæller om Jeppe
Åkjærs første kone, Marie
Bregendal.

Radiovært Nis Boesdal: ”Med
høtyv og hjerteblod” - historier
fra det gamle Danmark.
Morgensamlinger og festaften.

uge 32 • 03. aug. - 09. 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.
Se mere under praktiske
oplysninger på side 21.

DER ER ET YNDIGT LAND - egnskursus

Vi byder velkommen til et yndigt land med udflugter, foredrag, fællessang og fortælling med den lokalkendte højskolemand og guide Henning Sørensen i front. Henning fortæller passioneret fra bussens forsæde anekdoter om folk og liv i Østjylland og om naturen og kulturlandskabet, som vi kører igennem.
Egnskurset byder hvert år på nye ruter, og i år besøger vi det smukke og interessante østjyske morænelandskab med Århus Ådal, Årslev Engsø - bakker og dale, søer, åer. Vi skal høre om munkene på Øm
Kloster og meget mere. Vi besøger undervejs den historiske kongeby Skanderborg med Slotskirken, og
vi drikker kaffe på en sejltur på Skanderborg Sø med skibet ”Dagmar”.
Ind på Djursland kommer vi også: Vi kører gennem det flade Kolindsund, hvor vikingerne sejlede helt
ind til Thorsager Rundkirke. Undervejs er der fortællinger om folk og fæ på Djursland og besøg på herregården Gl. Estrup.
Der er i år også en udflugt til Ebeltoft, hvor vi skal høre om byens historie og besøge det gamle rådhus,
som ligger så fint midt i den gamle bykerne. Mols og Helgenæs skal vi også nyde med det smukke lys, og
vi skal høre om og opleve Nationalpark Mols Bjerge.

Du kan opleve:
Tidligere udenrigsminister
Villy Søvndal i en personlig
beretning fra politik og liv.
Fængselspræst Jesper Birkler
fortæller om at være fængsels-

præst i et topsikret fængsel.
Ruth Dein, fortællekonen fra
heden, fortæller om Jeppe
Åkjærs første kone, Marie
Bregendal.

Radiovært Nis Boesdal: ”Med
høtyv og hjerteblod” - historier
fra det gamle Danmark.
Morgensamlinger og festaften.
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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 der ikke vælges 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.

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 en
pavillon til formålet.
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.
Hvis du tilmelder dig flere kurser får du 10 %i rabat på den samlede pris.
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Foredragsholdere
Imellem vore gæster til sommer finder du blandt andet:

22

•

Søren Ryge, tv-vært, journalist, forfatter og filosof

•

Villy Søvndal, tidl. udenrigsminister og formand for SF

•

Morten D.D., museumsleder og TV-mand

•

Thorsten Borring Olesen, professor

•

Nis Boesdal, journalist, forfatter og radiovært

•

Vicky Knudsen, biolog og ekspert i tv program på TV2

•

Erik Lindsø, forfatter og foredragsholder

•

Ruth Dein, fortællekonen fra heden

•

Pauline Asingh, museumsinspektør ved Moesgaard Museum

•

Jesper Birkler, fængselspræst

•

Anne Marie Pahuus, prodekan ved Aarhus Universitet

•

Finn Tarpgaard, foredragsholder og tidl. efterskoleforstander

”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
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