


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

Lørdag 1. august

Søndag 2. august

Mandag 3. august

Tirsdag 4. august

Onsdag 5. august

14.00-15.00: Ankomst, indkvartering og kaffe

15.00-17.00: Korprøve

17.15: Rundvisning

19.30: Fælles velkomst til alle ugens kurser 
ved skolens forstander Birgit Fuglsbjerg

9.45-12.00: Udflugt til den idylliske købstad 
Ebeltoft med historiefortælling og rundtur i 
de brostensbelagte gader

14.00: 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”

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: Udflugt i  Molslandet med Kari 
Baklunds aktuelle bog som guide: ”100 
hemmelige oplevelser i Nationalpark Mols 
Bjerge”.

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.

14.00: Fortælling og samtale om barndom 
og opvækst i 60erne ved højskoleforstander 
Birgit Fuglsbjerg  eller en travetur til Kalø 
Slotsruin ved højskolelærer Sofie Bay

19.30-21.00: Sommer i Danmark: Fællessang  
fra højskolesangbogen 

09.45-12.00: Foredrag: Fællesskaber i verden. 
Politiker, tidligere folketingsmedlem og tid-
ligere direktør for Miljøstyrelsen Steen Gade 
fortæller om sine personlige oplevelser i poli-
tik, om EU og om behovet for fællesskaber til 
at skabe fælles løsninger i verden.

14.00-18.00: På eftermiddagstur til Århus og 
det nyrenoverede besættelsesmusseum i 
centrum af Århus

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: 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.

14.00: Foredrag: Fri som Fuglen. Forfatter 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




