


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.

9.45-12.00: Ind i yogaen - let opstarts-yoga, hvor vi 
kommer igang med de første asanas og alolaer. 

15.00-17.45: Workshop og oplæg: Yogaens filosofi og 
historie med indlagte øvelser. Yoga er mangfoldigt, 
og der er mange former og tolkninger. I dette oplæg 
kommer vi omkring nogle af yogaens mange udtryk og 
prøver kræfter med nogle forskellige tilgange.

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

være ønske om.

9.45: Heldagstur: Mindfulness i fokus. Terapeutisk 
vandring med lamaer eller alpacaer i de skønne Dråby 
Bakker nord for Ebeltoft. En oplevelse ud over det sæd-
vanlige med de intuitive dyr, der gør gåturen til noget 
helt specielt.

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

9.45: Foredrag: Naturfotograf Morten Hilmer tager os 
med på en uforglemmelig slæderejse gennem Grøn-
lands smukke, men barske natur. Han fortæller om sine 
to år ved Siriuspatruljen, om det isolerede liv i den ark-
tiske isørken, om mødet med isbjørnen, ensomheden, 
udfordringerne og alle de utrolige oplevelser i et klima, 
der forandrer sig.

15.00-17.45: Mindful walk: En gåtur med fokus på mind-
fulness i det pragtfulde område omkring højskolen med 
skov, vand og strand.

19.30-21.00: Yoga - workshop

9.45: Foredrag: Livet er ikke det værste, man har. Forfat-
ter og foredragsholder Erik Lindsø fortæller om Benny 
Andersen og hans lyrik og sange. Benny Andersen er 
en skarpsindig iagttager og en generøs verdensborger 
i Danmark. 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. Foredraget er en lystrejse i 
Benny Andersens hjertevarme humor, som den kom-
mer til udtryk i hans digte og sange. Nogle af sangene 
synges. 

15.00-17.45: Workshop: Den meditative yoga. Vi fokuse-
rer på yogaens meditative egenskaber.

19.30-21.00: Naturfortællinger v/ Gunnar Birkelund. 
Gunnar kender området omkring højskolen og Natio-
nalpark Mols Bjerge som sin egen bukselomme, og her 
deler han ud af sine hemmeligheder og store viden om 
flora, fauna og kultur.



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 2. juli Faste tidspunkter

Fredag 3. juli Tilmelding

15.00-17.45: Afsluttende øvelser og sidste yogaseance

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




