


Ugeprogram - Uge 32, 1. august - 7. august

Lørdag 1. august

Søndag 2. august

Mandag 3. august

Tirsdag 4. august

Onsdag 5. august

16.00-17.00: Ankomst, indkvartering og kaffe

17.15: Rundvisning

19.30: Velkomst

20.15: Introduktion til ugen

21.15: Gåtur ved Baunehøj

9.45-12.00: Ud at se på Mols Bjerge, Helge-
næs og Sletterhage Fyr. - om nationalpark og 
molboer

15.00-17.45: Danmark - du ved nok, det er 
dér, hvor bøgen spejler sin top i bølgen blå.  
Om begrebet danskhed ved Hans Hauge 
lektor på Århus Universitet   Hans Hauge har 
skrevet tænkepausebogen ”Danmark”

19.30-21.00: Sanggudstjeneste  i Bregnet Kir-
ke, der ligger så smukt ved Ringelmose Skov 
og med udsigt over Kalø Vig.

9.45-18.00: Østjyllland på tværs med  udflugt 
til det smukke landskab omkring Viborg og 
Hald Ege. Besøg i Viborg Domkirke og Fus-
singø Slot.

19.30-21.00: Snitteværksted  og fortællinger 
ved Henning Sørensen eller foredrag ved 
Birgitte Graakjær Hjort: Et meningsfuldt liv. 
Birgitte er teolog og leder ved Folkekirkens 
Uddannelses- og Videnscenterleder i Aarhus

09.45-12.00: Foredrag: Djurslands arkæologi, 
historie og kultur. Museumsinspektør ved 
Moesgård Museum, Pauline Asingh kender 
området her på det sydlige Djursland som sin 
egen bukselomme og fortæller spændende 
historier om udgravninger, pirater og guld-
skatte i Djurslands unikke natur og kultur.

15.00-17.45: Udflugt til Møllerup Gods og vi-
dere ind i Mols Bjerge med besøg på Molsla-
boratoriet, hvor Aarhus Universitet driver 
forskning i dyre- og planteliv.

19.30-21.00: Sommer i Danmark: Fællessang  
fra højskolesangbogen 

09.45-18.00: Djursland rundt Udflugt til den 
idylliske købstad Ebeltoft og langs kysten 
mod Grenå forbi Rugård Gods og de van-
drende træer!

Videre langs Kystyen til Bønnerup Og Fjelle-
rup, inden turen går hjemad tværs over Djurs-
land med bakkeland og flade engområder.

19.30-21.00: Foredrag og sangaften: Tidligere 
forstander på Testrup Højskole Jørgen Carlsen 
fortæller om arbejdet med den næste højsko-
lesangbog. For hvad er kvalitet? Hvilke sange 
overlever deres egen tid? Og er det egentlig 
på tide med en ramadan-sang i højskole-
sangbogen?            



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 6. august Faste tidspunkter

Fredag 7. august Tilmelding

09.45-12.00: Foredrag: Dronning Margrethe, 
80 år. Kongehusekspert og historiker Lars 
Hovbakke Sørensen er en flittig gæst i me-
dierne, når der skal laves en kobling mellem 
aktuelle royale begivenheder og den histo-
riske baggrund. Her fortæller han om hele 
Danmarks monark.

15.00-17.30: Foredrag: Fri som Fuglen. For-
fatter og foredragsholder Erik Lindsø sætter 
fokus på Kim Larsens store og rige sangskat.

17:30: Aperitif

18.00 Festmiddag  og efterfølgende Mikkel 
Julius - en ung guitarist giver koncert

9.00: Afrejse - 

Nøgler og navneskilte afleveres 
inden kl 9.

Hjemmeside: www.rondehojskole.
dk under sommerkurser

Skolens kontor: tlf. 86371955

E-mail: post@rhe.dk 

Kontoret har åbent mandag til 
torsdag fra fra 8.00 – 15.30 og 
fredag fra 8.00 – 15.00

08:00: Morgenmad

09:00: Morgensamling

09:45: Undervisning

12:00: Frokostbuffet og kaffe

14:00: Kaffe og undervisning

18.00: Middag

19.30: Aftenarrangement

21:00: Kaffe

Skolevej 2, 8410 Rønde




