


Ugeprogram - Uge 27, 27. juni - 3. juli

Lørdag 27. juni

Søndag 28. juni

Mandag 29. juni

Tirsdag 30. juni

Onsdag 1. juli

16-17: Ankomst, indkvartering og Kaffe

17.15: Rundvisning

19.30: Velkomst

20.15: Introduktion til ugen.

9.45: Dag i skoven.  Træklatring, Kæmpe-
gynge, Bush Craft, slackline, kort og kom-
pas, gemmeleg, Byg den perfekte bivuak, 
inspiration til gourmet mad på bål....

19.30-21.00: Fællessang fra 
Højskolesangbogen
ved højskolelærer Janni K. 
Østergaard. Vi vil synge både nye og 
gamle højskolesange, årstidssange, 
folkeviser og hvad der ellers må være 
ønske om.

9.45: Dag på vandet: Kajak, SUP, UV-Jagt, 
LandArt med en land-art-kunstner, der vil 
lære os at se naturen med nye øjne.

19.30-21.00: Fortælleaften v/ Højsko-
lelærer Poul Abildgaard. Det er aldrig 
kedeligt, når Poul fortæller - så glæd jer 
til mange gode grin!

9.45: Fælles:  Naturfotograf Morten Hil-
mer tager os med på en uforglemmelig 
slæderejse gennem Grønlands smukke, 
men barske natur. Han fortæller om sine 
to år ved Siriuspatruljen, om det isolere-
de liv i den arktiske isørken, om mødet 
med isbjørnen, ensomheden, udfor-
dringerne og alle de uforglemmelige 
oplevelser.

15.00: Klatring i hallen med besøg fra Fri-
luftsland Århus, der demonstrerer udstyr 
og grej.

19.30-21.00: Friluftsliv

9.45: Forfatter og foredragsholder Erik 
Lindsø fortæller om Benny Andersen og 
hans lyrik og sange. Det bliver en lystrej-
se i Benny Andersens hjertevarme humor, 
som den kommer til udtryk i hans digte 
og sange. Nogle af sangene synges.
Benny Andersen er en skarpsindig iagtta-
ger og en generøs verdensborger i Dan-
mark. I næsten 60 år har han registreret, 
hvad der sker i det danske samfund og i 
sin digtning påvirket os – med et smil på 
læben.

15.00-17.45: Den bedste leg, Hulebygge-
ri, Bål nørderi og snacks på bål.. Mulig-
hed for overnatning i hulerne/shelters.

19.30-21.00: Koncert med Sct. Peders 
koncertkor.Det ambitiøse kor består af 25 
dygtige korsangere, som især 
synger nyere kormusik. Dirigent:
Brian Stenger Poulsen.



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 2. juli Faste tidspunkter

Fredag 3. juli Tilmelding

9.45: Friluftsliv med fart på!! Intro og små 
øvelser i Adventurerace. Afsluttende 4 
timers adventurerace! Fokus på samar-
bejde, orientering og  at have det sjovt. 
Alle kan være med...

15.00-17.45: Adventurerace og afslutning 
ved bålet.

17.30: Aperitif

18.30 Festmiddag

20.00 Koncert og fællessang 
m/ sanger og guitarist Mikkel Julius

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




