


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

9.45-12.00: 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”.

15.00-17.45: Vi skal besøge Lushage, der er 
en fremragende overdrevslokalitet på det 
sydligste af Helgenæs. Her bølger bakkerne 
sig ned i havet, mens hjertegræs og knopnel-
liker vifter i sommervinden.

19.30-21.00: Vi skal besøge Hestehaven, der 
er en fin skovlokalitet med skovbyg og tan-
drod samt gamle knudrede bøgetræer

09.45-18.00: Vi skal bruge hele dagen ved 
Strands Gunger, hvor man finder den fineste 
strandengsvegetation med tæpper af jord-
bærkløver og den fineste kærlokalitet med 
blandt andet leverurter og eng-ensian.

19.30-21.00: ”Inspiration til en vildere have” 
ved højskolelærer og biolog Sigrid Nielsen, 
der brænder for at give bare lidt af vores 
velfriserede haver tilbage til den vilde natur til 
glæde for både livet omkring os og os selv       

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: Vi skal besøge Rugård Sønder-
skov, hvor de vældige bøgetræer sammen 
med elfenbens-padderokkerne ligeså lang-
somt glider ud i havet med det plastiske ler.

19.30-21.00: Sommer i Danmark: Fællessang  
fra højskolesangbogen 

09.45-12.00: Steen Gade - dansk politiker og 
tidligere medlem af Folketinget og tidligere 
direktør for Miljøstyrelsen fortæller om sine 
personlige oplevelser i politik herunder om 
EU og behovet for fællesskaber 

15.00-17.45: Vi skal besøge Glatved Strand, 
der er et af Jyllands fineste strandoverdrev. 
Her står lav tidsel side om side med gul 
evighedsblomst og aks-ærenpris - mens 
soløjernes smukke frugtstande står og nikker 
i sensommerlandskabet.

19.30-21.00: Foredrag og sangaften: Tidli-
gere forstander på Testrup Højskole  Jørgen 
Carlsen fortæller om arbejdet med den næste 
højskolesangbog. For hvad er kvalitet? Hvilke 
sange overlever deres egen tid? Og er det 
egentlig på tide med en ramadan-sang i høj-
skolesangbogen?



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 6. august Faste tidspunkter

Fredag 7. august Tilmelding

09.45-12.00: Vi skal besøge Mols Bjerge, hvor 
vi blandt andet skal på jagt efter blomstren-
de soldug i en hængesæk og se, om vi kan 
finde de sidste rester af den smukke kantede 
kohvede.

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




