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Velkommen til Rønshoved Højskole

Tankevækkende korte kurser - Klassisk,
grundtvigsk folkehøjskole

med eget bad og toilet, der står i ekspressive
kulører, så det matcher navnet: Noldegangen.

Velkommen til vort nye kursuskatalog for år 2021.
Vi håber, du bliver inspireret til et besøg hos os. Vi
er kendt for at have tankevækkende korte kurser krydret med den mest pragtfulde udsigt lige ned til
Flensborg Fjord.

Sidste år fik vi også færdiglavet den helt store
ombygning af Spisesalen. Den gamle svinestald fra
den oprindelige gård, er nu blevet forvandlet. Salen
er blevet lidt større, da de gamle marksten, der bar
ydervæggen er taget væk. Gimle, som spisesalen nu
hedder, har fået panoramavinduer, nyt gulv og nye
døre med glas i, så vi rigtig har fået lyset ind i salen.
Midt under corona-nedlukningen sidste forår, fik vi
det glade budskab om, at vi havde fået 4 millioner
af A.P. Møller Fonden til ombygning af Stalden. Vi
skulle dog selv smide mindst 1 million i byggeriet
og igangsætte byggeriet senest 1. oktober. Det
gjorde vi så. Resultatet er et helt nyt hus med
tidligere keramikværksted og gamle værelser. Nu
topmoderne i herregårdsstil med 10 enkeltværelser
med eget bad og toilet samt en taglejlighed. Huset
bliver færdigt til højsæsonen 2021 og bliver omdøbt
til Aage Møller Huset for at mindes skolens første
forstander, der ønskede at skolen skulle bygges i
fynsk herregårdsstil.
Skolen råder nu over 149 nyrenoverede værelser,
hvoraf de 104 er med eget bad og toilet, så skolen
er godt rustet til fremtiden.

Fejring af skolens 100-års fødselsdag
Højskolen blev grundlagt året efter Genforeningen
dvs. i år 1921. Det er nu 100 år siden. Vi har derfor
givet alle kurser et ekstra pift for at markere skolens
100 år. Det kan du glæde dig til.
Udover de meget store, men usynlige investeringer
i kloakrør, fornyelse af elinstallationer og
belægninger, har vi især i de sidste 5 år fået
gennemrenoveret skolen: Den gamle gymnastiksal
har fået nyt liv i form af et nyt fællesrum, Folkvang.
Et hyggeligt rum med pejs, bibliotek og lækre
møbler. Et rum, hvor alle vinduer er udskiftet
med store panoramavinduer, så vi rigtig kan nyde
udsigten til vores store park og ikke mindst til
Flensborg Fjord.
For enden af dette nye fællesrum har vi investeret
i en ny kæmpe solterrasse, hvor vi sidder, lige så
snart den første forårssol kommer frem. Røde Fløjs
værelser, nu Asgård, er også blevet renoveret og vi
har fået bygget ekstra bad og toiletter.
Alle værelser over Spisesalen er også blevet
endevendt – herunder er også det gamle medierum
revet væk. Resultatet er blevet de flotteste værelser

Almen, grundtvigsk højskole i topform
Alle vore kurser er fyldt med samme kendte kerne.
Vi holder fast i at være en almen, grundtvigsk
højskole. Vi lægger vægt på det klassiske, hvor
sangene fra højskolebogen, de gode fortællinger,

morgensamlingerne, flaghejsning med sang og
fællesskabet er centralt placeret i hverdagen. Med
udgangspunkt i højskolens unikke placering – lige
ned til Flensborg Fjord, nok den bedst placerede
højskole i Danmark. I disse omgivelser tilbyder vi i
2021 38 korte kurser, hvor vi igen forventer omkring
1800 kursister.

Nye tiltag i 2021
Eksistenskurser
Vi står igen klar til næste sæson med eksistenskurser
i samarbejde med bl.a. Kristeligt Dagblad.
Kurser med en unik sammensætning inden for
naturvidenskab, samfundsvidenskab, kunst,
litteratur og musik. Vi er klar til at udfordre dig. Se
f.eks. kurset: Livsanskuelser og Sort Sol – Nordlys,
himmelgrus og Don Quixote.
Vandre og cykelkurser med substans
Vi oplever også en stærk interesse for vore vandre
og cykelkurser. Det er nok fordi, vi har vandring
og cykling med mening. Vi nyder naturen, men får
også undervejs fortalt om de mange interessante
kulturhistoriske steder, der er på vores vej. Vi elsker
at fortælle om vores egn. Det smitter.
Vi har igen i år måttet udvide antallet af vore
vandrekurser. Vi har pga. den store efterspørgsel
forøget Gendarmsti-vandringerne, så vi i 2021
tilbyder 3 af disse vandringer både forår, sommer
og høst.
Kulturelle strejftogs-kurser
Vi oplever også en stigende interesse for at tage
på kurser, hvor vi kombinerer foredrag og ture
ud i landskabet. Vi er placeret i smørhullet i et
grænseland, hvor der er masser at vise frem. Vores
nyeste kursus hedder derfor: Grænselandets
UNESCO-attraktioner. Vi er så heldige, at vi netop
her i Grænseland har hele 4 UNESCO verdensarv
attraktioner at vise frem. Vi vil naturligvis ud og
ved selvsyn opleve, hvad det er, der gør dem så

unikke, men vi vil også i kurset komme frem med de
allernyeste fortællinger og forskningsresultater: Vi
vil se den gamle Danevirke Vold - Porten til Norden,
vikingernes hovedby Haitabu, herrnhutternes by
Christiansfeld og ikke mindst den store Naturpark
Vadehavet. Tønder By, A.P Møller fonden og
Realdania har netop brugt hele 210 millioner til
et massivt løft af Tøndermarsken og ikke mindst
til at få hele den indre bydel i Højer tilbage til
storhedstiden i 1700-tallet. Vi mærker allerede en så
stor interesse for dette nye kursus, så vi allerede har
dubleret det. Rigtig god fornøjelse.
Et særtegn for alle vore kurser er dog vore
foredragsholdere. Om emner, der udfordrer dig,
eller som tjener som oplæg til de ture, du skal
på. Vore morgensamlinger, hvor vi hver morgen
mødes til et kort foredrag og fællessang fra
højskolesangbogen, er også glædesstunder, som er
placeret lige efter, at vi har sunget flaget til tops.

Højskolestemning
På Rønshoved Højskole vil du møde engagerede
højskolelærere og de bedste foredragsholdere
fra hele landet. Vi er kendt for altid at have gode
foredrag, debatter, studiekredse, udflugter og
masser af højskolesang. Og som altid er der plads
til de gode samtaler, diskussioner og det hyggelige
samvær, der hører et højskoleophold til. Vi vil glæde
os til at formidle den særlige højskolestemning, der
opstår, når man bor, spiser og lærer noget sammen.

Tilmelding
Meld dig til på vores hjemmeside: www.ronshoved.
dk. - under punktet Korte kurser. Har du ikke
internet, kan du selvfølgelig også tilmelde dig ved
at ringe til højskolen på telefon: 7460 8318

De bedste højskolehilsner
Thue og Nina Kjærhus, Forstandere

Kurserne

Eksistens og klassisk koncert
Ånd, kemi og de forbudte sange. I samarbejde med Kristeligt Dagblad
22. – 28. 02.

I februars sidste dage, når vinteren blides og solen får magt, byder vi indenfor til en højskoleuge, hvor
Romantikkens Ånd rimer på elektromagnetismen og Højskolesangbogens kampsange gjalder, hvor eksistens
og litteratur går hånd i hånd med atmosfærekemi og klassisk musik, og vi sammen går i dybden med livet,
tiden og samfundet. Glæd dig til en uge med sang, samtale og nye horisonter ved Flensborg Fjord.

Foredrag – et udpluk
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· Om luften vi indånder ved Marianne Glasius, lektor
i kemi ved AU.
· Kritik af krigens fornuft ved Gorm Harste dr.scient.
pol. Institut for Statskundskab, AU.
· Fællessang om de forbudte sange med
viceforstander Nina Kjærhus.
· Om romantikkens religionsforståelse Chateaubriand og Grundtvig ved Hans Jørgen
Lundager Jensen, professor, dr.theol ved AU.
· Spændende studiekredse med højskolens lærere
med litteratur, vandretur og debat.
· Musikoptakt til Wagner, Carl Nielsen og Sibeliuskoncerten ved musikhistoriker Tim Pohle.
· Om aftenlandenes requiem ved forstander Thue
Kjærhus.

· Om den åndsløse dansker - danske værdier i en
narcissistisk tid ved samfundsdebattør og teolog
Sørine Gotfredsen
· Om H.C. Ørsted og elektromagnetismen ved Jens
Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker på Institut for
Rumforskning DTU.
· Om eksistens og individuation - et idehistorisk
perspektiv ved professor Hans-Jørgen Schanz,
Aarhus Universitet.
· Jubilæumsfestaften med organist og komponist
Birgitte Buur.

Udflugt
· Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester: Den
flyvende hollænder i den helt særlige koncertsal i
Alsion, Sønderborg.

Eksistens og Sort Sol
Skam, astrofysik og Vildanden. I samarbejde med Kristeligt Dagblad.
22. – 28.03.

Naturen, videnskaben samt filosofien og litteraturen er i højsædet, når vi slår dørene op for et brag af en
højskoleuge, hvor eksistensens mange sider foldes ud. Vi har inviteret foredragsholdere, der kan formidle med
engagement og overblik, så naturvidenskaben, litteraturen, politikken og filosofien bliver nærværende og
sætter debatten i gang. Skolens dannelsesprofil er netop formet af en flerfaglighed, hvor kunst, musik, natur
og litteratur altid er en del af vore eksistenskurser sammen med naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige
og historiske emner. Kom og vær med.

Foredrag – et udpluk
· ”Guds rige er anarki”: Kristendom og magtkritik
ved Johannes Aakjær Steenbuch, cand.mag., ph.d.
· Om fugletrækkets gåder ved Kevin Kuhlmann
Clausen, postdoc i faunaøkologi, AU.
· Om dannelse - Goethe, Schiller og Grundtvig ved
forstander Thue Kjærhus.
· Op- og nedture i livet: Om skam, selvrespekt og
kald i teologisk belysning, ved cand.theol. ph.d.
Mikkel Gabriel Christoffersen, KU.
· Foredrag om astrofysik ved Tina Ibsen, astrofysiker
og formidler af naturvidenskab, Kbh.
· Om den østrigske maler Gustav Klimt ved
højskolelærer Søren Hviid Petersen.
· Er Rusland kulturelt vores ven eller fjende? ved
Marie Krarup, cand.mag, debattør og MF.

· Mørke, mure og mod. Afmagt og
guddommelighed hos den verdenskendte
russiske forfatter Fjordor Dostojevskij ved Rasmus
Vangshardt, cand.mag. og litteraturkritiker på
Kristeligt Dagblad.
· Festmiddag, der går over i jubilæumsfestaften
med en særlig koncert med pianist og tidl.
højskolelærer Thomas Buur. Vi vil høre romantiske
klaverperler fra Schubert til Debussy i et
arrangementet, som blander koncert og foredrag.

Udflugt
· Sort Sol i Nationalpark Vadehavet, UNESCOS
Naturarv. Vi ser op til 700.000 stære opføre
luftballet ved solnedgang.
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Påskeforkælelser
1001 nats eventyr, Bach-kantate og sejltur på Flensborg Fjord
08. – 14. 04.

Dette påskekursus formår igen at vise det bedste fra Sønderjylland. Forkælelsen er i top, hvorfor vi lægger ud
med en særlig kreeret sønderjysk tapas ret. Vi besøger også den nyåbnede kongelige køkkenhave på Gråsten
Slot, ligesom vi skal til påskekantate med Johan Sebastian Bach. Vi er også klar med en dejlig sejltur på den
smukke Flensborg Fjord. Sidst men ikke mindst kan vi glæde os til en helt særlig aften med fejring af skolens
100-års fødselsdag og en uge krydret med foredrag ligefra kirkekunst, over 1001-nats eventyr til søfarten i
Sønderjylland om salt, sukker og rom. Hertil tilsat dejlig højskolesang.
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Foredrag

Udflugter

· Velkomstforedrag om skolen og den sønderjyske
mentalitet og historie.
· Foredrag om salt, sukker og rom - søfarten i
Sønderjylland.
· 1001 nats eventyr - en magisk verden.
· Kirkekunst i dag set gennem glas.
· Musikforedrag i anledning af Beethovens 250 års
fødselsdag.
· Om Margrete Valdemarsdatter - hun, der samlede
Norden.
· Om den flensborgske malerinde Käte Lassen.
· Kunstforedrag: om det danske landskab i kunsten.
· 100-års fødselsdags fejring: Det er lettest at holde
et folk i skak, der ingen sange har.

· Sejltur på den smukke Flensborg Fjord.
· Gudstjeneste langfredag i Skt. Marie Kirken i
Sønderborg.
· Besøg i den hertugelige park i Augustenborg på
Als.
· Besøg i den kongelige køkkenhave på Gråsten
Slot.
· Påskekantate med Johan Sebastian Bach i
Mariekirken i Flensborg.

Grænseland på kryds og tværs
Fra Sønderjyllands Symfoniorkester til Marsksafari i Nationalparken Vadehavet, UNESCO verdensnaturarv.
08. – 14.04.

Vi skal denne uge til koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i den helt særlige koncertsal i Alsion
lige ned til Alssund, ligesom vi skal besøge den nyrenoverede kongelige køkkenhave på Gråsten Slot og
ikke mindst på Marsksafari i Nationalpark Vadehavet, UNESCOS verdensnaturarv, hvor smagsprøver hos
de ”verdenskendte” Højer Pølser venter på os. Hjemme på højskolen skal vi have et dramatiseret foredrag
over Karen Blixens: Babettes Gæstebud, høre om maleren Sven Havsteen-Mikkelsen, og ikke mindst høre
foredrag om romanen ”Knacker”, som er baggrunden for den store film, der i 2018 kom om 1864: I krig og
kærlighed. Det hele krydres med morgenvandringer, flaghejsning, morgensamlinger og masser af sange fra
højskolesangbogen.

Foredrag

Udflugter

· Velkomstforedrag om den særlige sønderjyske
historie, mentalitet og kulturhistorie.
· Om samarbejdspolitikken i anledning af 9. april.
· Sandhed og bedrag hos H.C. Andersen.
· Om Willy-August Linnemann - en særlig slesvigsk
forfatter.
· Om romanen ”Knacker” der blev til storfilmen om
1864: ”I krig og kærlighed”.
· Om maleren Sven Havsteen-Mikkelsen.
· Dramatiseret fortælling af Babettes Gæstebud af
Karen Blixen.
· Musikforedrag - en musikoptakt til aftenens
Dvorak symfonikoncert.

· Festlig mindehøjtidelighed i anledning af 9. april
· Eftermiddagstur til Frøslev Lejren - En af Europas
bedst bevarede fangelejre.
· Besøg i den nyrenoverede kongelige køkkenhave
ved Gråsten Slot.
· Tur til Havnbjerg mølle på Als, hvor mange af
optagelserne til storfilmen om 1864: ”I krig og
kærlighed” er optaget.
· Marsksafari - højt til himen i Nationalpark
Vadehavet, UNESCOS verdens naturarv.
· Festlig Dvorak koncert med Sønderjyllands
Symfoniorkester.
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Unikke kanaler og vandveje
Ejderkrydstogt, Slien-cruise og Flensborg Fjord. I samarbejde med Ældre Sagen Galten
03. – 09. 05.

Der er ikke noget bedre end at komme ud at sejle. I denne uge skal vi sejle ikke mindre end fire gange. Glæd
dig til at komme på Ejderkrydstogt og her opleve den store dæmning/sluse mod vest - Ejderspeerwerk.
Et stort ingeniørprojekt. I Slien Fjord skal vi cruise ud gennem den sidste del af fjorden og vender i Slien
mundingen, der går ud i den store Østersø. Flensborg Fjord og søfartens sønderjyske del af trekantshandlen
med de vestindiske øer skal opleves gennem først foredrag og bagefter ude på selve fjorden. Vi skal også
følge vandvejen til Augustenborg, det store hertugelige magtcentrum fra 1640 på øen Als. Ugen krydres
naturligvis med højskolesang, foredrag og fællesskab.
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Foredrag

Udflugter

· Velkomstforedrag om Sønderjyllands særegne
mentalitet og historie. I år fejrer skolen 100 år.
· Foredrag om salt, sukker og rom - søfarten i
Sønderjylland. En optakt til sejltur på Flensborg
Fjord.
· Om sagn og gendigtning - en fortælling om
danske konger og helte. En optakt til Slien-cruise.
· Dramatiseret foredrag om H.C. Andersens eventyr.
En optakt til besøget på Augustenborg Slot.
· Jubilæumssangaften med højskolesangbogen - en
politisk og kulturel kampplads.
· En uge med masser af sang, samvær og oplevelser.

· Sejltur på Flensborg Fjord - sukker fra de
vestindiske øer.
· Husum - vandvejen til England og Østersøen.
· Slien-cruise langs Angeln og Svansen.
· Vandvejen til Østersøen - set fra Hertugslottet i
Augustenborg på Als.
· Ejderkrydstogt og tur til storkeparadiset
Bergenhusen.
· Husum - vandvejen til England og Østersøen og
tur til storkeparadiset Bergenhusen.
· Sejltur på den maleriske Flensborg Fjord.
· Sandbjerg Slot ved Alssund. Hvor Karen Blixens
søster havde sin bolig.

Ø-vandringer
Helgoland, Als og de frisiske øer Hallig Hooge og Rømø
25. – 31.05.

Ude i Vadehavet ligger enestående naturoplevelser og venter. Vi oplever på vores vandring lokalbefolkningen,
der i et evigt skifte mellem ebbe og flod har formået at overleve trods de barske stormfloder. Naturligvis skal
vi også på dette vandrekursus besøge den røde klippeø Helgoland, som ligger 72 km ude i Nordsøen. Øen,
der majestætisk rejser sig 61 meter over havets overflade, ligesom vi også skal besøge Hallig Hooge. En særlig
frisisk ø, uden diger, der derfor hvert år oversvømmes mange gange i vinteråret især. Hjemme venter udvalgte
foredrag og dejlig højskolesang.

Foredrag og højskolelivet

Øerne og vandreturene

·
·
·
·

·
·
·
·

Grundtvigsk velkomstforedrag.
Det keltiske Bretagne - myternes land.
Fællessang - forårets og sommerens sange.
Travetur rundt på højskolens område til fortællinger om skolens skulpturer, malerier og bygninger.
· Festaften: Øjeblikke, Englevinger og Drømmespor.
Rønshoved Højskole fylder 100-år med maner.
· Morgenvandringer og flaghejsninger.

Rømø og den svorne vej, ca. 12km
Hallig Hooge, mellem ca. 6km – ca. 8km
Helgoland, den mytiske ø, ca. 3km
Als, den maleriske ø med historiens vingesus, ca.
10km
· Gendarmstien, europæisk kvalitetsvandrevej ca.
8km
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Sommer i Grænselandet
Med sejltur på Flensborg Fjord og tur til Hallig Hooge. I samarbejde med Skovvangsaktivisterne
01. – 07.06.

Sommeren er her. Det skal udnyttes med en rejse rundt i Grænselandet. Vi besøger bl.a. Hallig Hooge - denne
særlige ø midt ude i det tyske Vadehav, der oversvømmes hver vinter. Vi skal også se og høre nærmere
om kunstneren Olafur Eliasson, der bla. har lavet udsmykningen på Alsion i Sønderborg. Storkeparadiset
Bergenhusen skal også besøges, ligesom vi skal på flot sejltur på Flensborg Fjord. Ugen sluttes flot af med
koncert for at fejre højskolens 100-års fødselsdag. En sommerkoncert om Chopins liv og musik.

14

Foredrag

Udflugter

· Velkomstforedrag om Sønderjyllands særegne
mentalitet og historie.
· Regnbuer, sten og lys - om Olafur Eliassons kunst.
· Om maleren Sven Havsteen-Mikkelsens kunst set i
nordisk sammenhæng.
· Fællesang om de forbudte sange.
· Grundlovsmøde i skolens park med Mads Fuglede,
MF.
· Den, der synger er aldrig alene ved Erik Sommer.
· Dramatiseret fortælling af Babettes Gæstebud af
Karen Blixen ved skuespiller Inger Marie Madsen.
· 100-års fødselsdagskoncert - om Chopins liv og
musik.

· Hallig Hooge- denne særlige, frisiske ø i den tyske
del af Vadehavet.
· Byrundtur i Sønderborg med fokus på kunst af
Olafur Eliasson.
· Husum - vandvejen til England og Østersøen og
tur til storkeparadiset Bergenhusen.
· Sejltur på den maleriske Flensborg Fjord.
· Sandbjerg Slot ved Alssund. Hvor Karen Blixens
søster havde sin bolig.

Eksistens og 100 års fødselsdag
Dannelse, Yamnaya og reformfeber.
10. – 16.06.

Vi inviterer indenfor til skolens helt særlige markering. Vi fejrer i hele denne uge skolens 100-års fødselsdag.
Højdepunktet på festlighederne bliver på Valdemars dag. Her kulminerer festlighederne med royalt besøg,
afsløring af jubilæumssang og ikke mindst afsløring af ny historiebog om højskolens 100-årige historie. Vi
har i denne uge kun inviteret foredragsholdere, som signalerer det særlige ved Rønshoved. Den særlige
dannelsesprofil, som er inspireret af Goethe, Schiller og Grundtvig, men som på Rønshoved er blevet udvidet
med naturvidenskabelige- og samfundsvidenskabelige emner.

Foredrag – et udpluk
· Velkomstforedrag med forstander Thue Kjærhus.
· Om den store frigørelse: Hvem er vi, efter Gud?
ved Henrik Jensen, historiker og debattør.
· Om rettighedernes politiske filosofi – Oplysningstiden ved Gorm Harste dr.scient.pol., AU.
· Om Hannah Arendt - Det 20. århundredes kvindelige filosof ved forstander Thue Kjærhus.
· Om 1. Verdenskrig - De dansksindedes oplevelser
på Vestfronten (DSK) ved Jørn Buch, historiker.
· Livtag med Janteloven. Om Aksel Sandemose og
hans opgør med snæversyn og smålighed ved Erik
Lindsø.
· Shakespeare - Bibelen og frelsen i tragedier ved
Rasmus Vangshardt, cand.mag., KU.

· Om Fossilt DNA og Yamnaya kulturen, et vindue til
fortiden ved Morten Allentoft, KU.
· Om højskolebevægelsen og Sønderjylland ved
Bertel Haarder, MF.
· Skolens fødselsdag med kongeligt besøg og afsløring af ny historiebog om Rønshoved Højskole.
· Festforedrag om Frihed ved Hans-Jørgen Schanz,
professor, emer.AU, skolens husfilosof.
· Festmiddag med musik og sang, ostebord, og afsluttende med festfyrværkeri ud over den natlige
Flensborg Fjord.

Udflugt
· NordArt - Moderne kunst og barsk charme.
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Maritime vandreture langs Flensborg Fjord
Naturoplevelser på Gendarmstien, Danmarks første europæiske kvalitetsvandrevej
20. – 26.06.

Det er ingen overdrivelse at hævde, at den legendariske Gendarmsti fra Padborg til Høruphav på Als langs den
betagende Flensborg Fjord hører til blandt de smukkeste vandreruter, vi har i Danmark. Den er i 2017 endda
kommet på den særlige liste over europæiske kvalitetsstier - indtil videre den eneste i Danmark. Stien er en
gammel grænsebevogtningssti, hvor det nu historiske Gendarmkorps bevogtede den dansk-tyske grænse fra
1920. Dagsturene vil være af en varighed på ca.13-19km pr. dag.
Vi lægger ud i den maleriske Kruså tunnelådal, der ligger tæt ved den nuværende grænse og følger i
Grænsegendarmernes fodspor langs den smukke Flensborg Fjord. Undervejs passerer vi flere historiske
perler i den danske historie og mærker grænseegnens problematikker og paradokser på egen krop. Vi
passerer Kollund Skov, der indtil for få år siden var ejet af Flensborg By. Vi går forbi Kollund Østerskov med
det tidligere protestantiske nonnekloster, og Sønderhav, hvor det flensborgske borgerskab byggede store
patriciervillaer. Vi passerer også Broagerland, hvorfra prøjserne beskød de danske tropper i 1864, inden vi når
det danske nationalklenodie - Dybbøl Mølle. På turens sidste dag vandrer vi gennem egnens primus motor,
universitetsbyen Sønderborg, der i et succesfuldt samarbejde mellem kommunen og det lokale erhvervsliv har
skabt et teknologisk vækstcenter med masser af kunst og kultur. En herlig uge på gåben venter forude, hvor vi
endda hver dag får frokosten bragt ud til os i naturen.

Foredrag og højskolelivet
· Skt. Hans Koncert i den unikke koncertsal lige ned
til Alssund med Sønderjyllands Symfoniorkester.
· Noldes landskab. En flot naturfilm om marsken.
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· Masser af højskolesang, flaghejsning og
spændende morgen- og aftensamllinger.

Midsommer i Grænselandet
Med tur til den mytiske ø Helgoland og Skt. Hans koncert
20. – 26.06.

Midsommeren er over os. Vi besøger Helgoland - denne eventyrlige klippeø helt ude i Nordsøen. En af
naturens åbenbaringer med en særdeles turbulent fortid, og tager ikke mindst til flot Skt. Hans koncert
med Sønderjyllands Symfoniorkester i den helt unikke koncertsal i Alsion/Sønderborg. Herudover gæster
skuespiller Inger Marie Madsen os og giver os en dramatiseret forestilling om Babettes Gæstebud af
Karen Blixen. En særlig dag bliver også vort besøg i Christiansfeld, der er bygget af herrnhutterne.
Honningkagebyen, som vi også kalder den, er netop blevet udpeget som verdenskulturarv UNESCO. Vi er så
heldige også at have endnu en verdenskulturarv lige i vores baghave. Det er Dannevirkevolden, der også får et
besøg og som kombineres med besøg i Slesvigs pittoreske fiskerleje Holmen. Velkommen til en herlig uge med
masser af højskolesang, fællessang, ture og foredrag, du sent vil glemme.

Foredrag

Udflugter

· Foredrag om Christiansfeld - Herrnhutternes og
honningkagernes by.
· Dramatiseret fortælling af Babettes Gæstebud af
Karen Blixen ved skuespiller Inger Marie Madsen.
· Musikoptakt til koncerten ved højskolelærer og
musikhistoriker Tim Pohle.
· Om det hvileløse hjerte ved Monica Papazu.
· Om maleren Sven Havsteen-Mikkelsen og hans
ideer om det nordiske.
· Masser af højskolesang, flaghejsning og spændende morgen- og aftensamllinger.

· Honninghjerternes by Christiansfeld, der netop er
kommet på Unescos verdens kulturarvsliste.
· Helgoland - den sagnomspundne ø langt ude i
Nordsøen.
· Skt. Hans koncert med Sønderjyllands
Symfoniorkester i den flotte koncertsal i Alsion i
Sønderborg
· Dannevirke - Unesco verdenskulturarv og Slesvig
med besøg i det pittoreske fiskerleje Holmen.
· I fodsporene på Havsteen-Mikkelsen i Skt. Jørgen
Kirke og besøg på Folkehjem i den gamle maritime
købstad Aabenraa.
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Grænselandets UNESCO attraktioner
Hedeby, Nationalpark Vadehavet og Christiansfeld. I samarbejde med Kristeligt Dagblad
27.06. –
03.07.

Vi er så heldige, at vi netop her i Grænseland har hele 4 UNESCO verdensarv attraktioner at vise frem. Vi vil
naturligvis ud og ved selvsyn opleve, hvad det er, der gør dem så unikke, men vi vil også i kurset her komme
frem med de allernyeste fortællinger og forskningsresultater: Vi vil se den gamle Danevirke Vold - Porten til
Norden, vikingernes hovedby Haitabu, herrnhutternes by Christiansfeld og ikke mindst den store Naturpark
Vadehavet. Tønder By, A.P Møller fonden og Realdania har netop brugt hele 210 millioner til et massivt løft af
Tøndermarsken og ikke mindst til at få hele den indre bydel i Højer tilbage til storhedstiden i 1700-tallet. En
særlig uge med unikke attraktioner i Grænselandet.

Foredrag
· Velkomstforedrag om Sønderjyllands historie og
mentalitet. Højskolen fylder i år 100 år.
· Danevirke og Hedeby. Forsvar og repræsentation
af land og by - den nyeste arkæologiske forskning.
· Nordlysets gåde, Skandinaviens naturarv.
· Om den verdenskendte maler Emil Nolde.
· Musikforedrag om Gustav Mahler og
senromantikerne ved Tim Pohle, højskolelærer og
musikhistoriker.
· Om den israelske forfatter Amos Oz og hans
forfatterskab.
· 100 år med nederlag og sejre. Har vi måske sejret
os ihjel?
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· Om herrnhutterne og den kirkegaardske familie.
· Flaghejsninger, morgensamlinger og masser
af højskolesang. En særlig uge med unikke
attraktioner i Grænselandet.

Udflugter
· Danevirke Volden - Porten til Norden, UNESCO
verdens kulturarv.
· Marsksafari - Højt til himlen i Nationalpark
Vadehavet, UNESCO verdens naturarv - med fokus
på marskens kultur og kystbeskyttelse.
· Vikingernes hovedby: Haithabu, UNESCO verdens
kulturarv.
· Christiansfeld - brødremenighedens og
honninghjerternes by, UNESCO verdens kulturarv.

Cykeltour de Sønderjylland
Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen
27.06. –
03.07.

Tour de France er kommet til Danmark og på Rønshoved Højskole laver vi vores egen tour de Sønderjylland
på begge sider af grænsen: Vi skal i denne uge cykle langs maritime vandveje nord og syd for den dansktyske grænse. Turene går langs den smukke fjord Slien, den skønne Flensborg Fjord og den imponerende
Kielerkanal, men vi skal også opleve landskabet ved Vadehavet og Tøndermarsken foruden området omkring
Rønshoved Højskole. Det bliver til en uge fuld af frisk luft, fantastisk mad, motion, dejlige naturoplevelser
og mange fortællinger om områdets dramatiske historie. En veltilrettelagt uge ved højskolelærer Hans-Tyge
Haarløv venter forude.

Cykelturene

Foredrag

· Maritim cykeltur langs den maleriske Slien Fjord,
ca. 35km.
· Cykeltur til den gamle valfartskirke i Kliplev, ca.
25km.
· Cykeltur langs den imponerende Kielerkanal og
grænsefloden Ejderen, ca. 30km.
· Cykeltur under Tøndermarskens høje himmelkuppel, ca. 35km.
· Cykeltur til Frøslevlejren langs med Flensborg
Fjord, ca. 40km.

· Velkomstforedrag om Sønderjyllands historie og
mentalitet. Højskolen fylder i år 100 år.
· Nordlysets gåde, Skandinaviens naturarv.
· 100 år med nederlag og sejre. Har vi måske sejret
os ihjel?
· Flaghejsninger, morgensamlinger og masser af
højskolesang. En særlig uge på cykelryg i grænselandets maritime landskaber.
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Ø-vandringer
Opdag smukke fjorde og idylliske øer
04. – 10.07.

Ude i Vadehavet ligger enestående naturoplevelser og venter. Vi oplever på vores vandring lokalbefolkningen,
der i et evigt skifte mellem ebbe og flod har formået at overleve trods de barske stormfloder. Naturligvis skal
vi også på dette vandrekursus besøge den røde klippeø Helgoland, som ligger 72 km ude i Nordsøen. Øen,
der majestætisk rejser sig 61 meter over havets overflade, ligesom vi også skal besøge Hallig Hooge. En særlig
frisisk ø, uden diger, der derfor hvert år oversvømmes mange gange i vinteråret især. Hjemme venter udvalgte
foredrag og dejlig højskolesang.
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Foredrag og højskolelivet

Øerne og vandreturene

· Grundtvigsk velkomstforedrag.
· Sangaften med fokus på naturen fra højskolesangbogen.
· Om vor identitet. En fortælling om, hvor vi kommer fra, hvilke værdier vi tilslutter os og fra hvem
vi stammer.
· Brug hjernen – til en forandring. Fra en psykologs
værksted.
· Morgenvandringer, flaghejsning, fællessang og
morgensamlinger.

·
·
·
·

Rømø og den svorne vej, ca. 12km
Hallig Hooge, mellem ca. 6km – ca. 8km
Helgoland, den mytiske ø, ca. 3km
Als, den maleriske ø med historiens vingesus, ca.
10km
· Gendarmstien, europæisk kvalitetsvandrevej ca.
8km

Maritime vandreture langs Flensborg Fjord
Naturoplevelser på Gendarmstien, Danmarks første europæiske kvalitetsvandrevej
04. – 10.07.

Det er ingen overdrivelse at hævde, at den legendariske Gendarmsti fra Padborg til Høruphav på Als langs den
betagende Flensborg Fjord hører til blandt de smukkeste vandreruter, vi har i Danmark. Den er i 2017 endda
kommet på den særlige liste over europæiske kvalitetsstier - indtil videre den eneste i Danmark. Stien er en
gammel grænsebevogtningssti, hvor det nu historiske Gendarmkorps bevogtede den dansk-tyske grænse fra
1920. Dagsturene vil være af en varighed på ca.13-19km pr. dag.
Vi lægger ud i den maleriske Kruså tunnelådal, der ligger tæt ved den nuværende grænse og følger i
Grænsegendarmernes fodspor langs den smukke Flensborg Fjord. Undervejs passerer vi flere historiske
perler i den danske historie og mærker grænseegnens problematikker og paradokser på egen krop. Vi
passerer Kollund Skov, der indtil for få år siden var ejet af Flensborg By. Vi går forbi Kollund Østerskov med
det tidligere protestantiske nonnekloster, og Sønderhav, hvor det flensborgske borgerskab byggede store
patriciervillaer. Vi passerer også Broagerland, hvorfra prøjserne beskød de danske tropper i 1864, inden vi når
det danske nationalklenodie - Dybbøl Mølle. På turens sidste dag vandrer vi gennem egnens primus motor,
universitetsbyen Sønderborg, der i et succesfuldt samarbejde mellem kommunen og det lokale erhvervsliv har
skabt et teknologisk vækstcenter med masser af kunst og kultur. En herlig uge på gåben venter forude, hvor vi
endda hver dag får frokosten bragt ud til os i naturen.

Foredrag og højskolelivet
· Grundtvigsk velkomstforedrag
· Sangaften med fokus på naturen fra
højskolesangbogen.
· Om vor identitet. En fortælling om, hvor vi

kommer fra, hvilke værdier vi tilslutter os og fra
hvem vi stammer.
· Brug hjernen – til en forandring. Fra en psykologs
værksted.
· Fortællinger om skolens skulpturer, malerier og
bygninger.
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Højsommervandringer
Opdag smukke fjorde og idylliske øer
11. – 17.07.

Vi skal denne uge vandre langs de smukkeste fjorde i grænselandet og ud på øer som det frodige Als, hvor
naturstierne ligger lige ud til det maleriske Alssund. Vi vil også vandre under den høje himmel i Naturpark
Vadehavet. Unescos verdens naturarv venter forude. Vi vil også invitere til vandring i den landskabelige og
kulturhistoriske perle Varnæs Hage. En kvalitetsmærket natursti, hvorfra vi vender hjem med varme kinder til
højskoleforedrag, sang og musik. En særlig uge på gåben midt i højsommeren.
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Vandreturene

Foredrag og højskolelivet

· Heldagstur til fastlandets menneskeskabte diger
i Nationalpark Vadehavet, Unescos verdens
naturarv ca. 10km.
· Alssundvandring - fra de tidlige jernalderbeboere,
over hertuger og herremænd til krigen i 1864 ca.
12km.
· Naturvandringer i Nationalpark Vadehavet,
UNESCOS verdens naturarv, ad den Svorne Vej
med smagsprøver på det sønderjyske kaffebord
ca.7km.
· Maritime vandringer på den europæiske
kvalitetsvandrevej langs Flensborg Fjord Gendarmstien ca. 6km.
· Idylliske, maritime vandringer på Varnæs Hage.
Kvalitetsmærket natursti - i en landskabelig og
kulturhistorisk atmossfære ca. 9km.

· Et foredrag om skolen, som er vokset ud af
Genforeningen, hvis virke og væsen endnu
er afgørende præget af begivenhederne for
hundrede år siden, samt tanker om skolens rolle i
fremtiden.
· Om den flensborgske maler Käte Lassen - især
kendt for de store mosaikvinduer i Marie Kirken i
Flensborg.
· Om Genforeningens kvindeskikkelser – der satte
præg på 1920.
· Om lykke og lidelse.
· Sangaften: Øjeblikke, Englevinger og
Drømmespor.
· Morgensamlinger, flaghejsning og fællessang fra
højskolesangbogen.

Sommer fra en cykelryg
Langs kanaler og charmerende vandveje
11. – 17.07.

Denne uge byder på en række charmerende og historiske oplevelser nord og syd for den dansk-tyske grænse.
Du vil få både frisk luft, motion, dejlige naturoplevelser, god mad og en masse fortællinger fra grænselandets
rige historie.
Vi cykler med historiens vingesus i ryggen langs Slien i vikingernes kølvandsstribe, der skærer sig gennem
morænebakkerne, kører tværs henover grænsen under Tøndermarskens enorme himmelkuppel og ud langs
det særegne og skønne Vadehav. Vi krydser også den imponerende Kielerkanal og hører om egnens rige
historie. Ligesom vi ser nærmere på Nordens Venedig, Frederiksstad og meget mere. En veltilrettelagt uge ved
højskolelærer Hans-Tyge Haarløv venter forude.

Foredrag
· Et foredrag om skolen, som er vokset ud af Genforeningen, hvis virke og væsen endnu er afgørende
præget af begivenhederne for hundrede år siden,
samt tanker om skolens rolle i fremtiden.
· Om den flensborgske maler Käte Lassen - især
kendt for de store mosaikvinduer i Marie Kirken i
Flensborg.
· Om Genforeningens kvindeskikkelser – der satte
præg på 1920.
· Om lykke og lidelse.
· Sangaften: Øjeblikke, Englevinger og Drømmespor.

· Morgensamlinger, flaghejsning og fællessang fra
højskolesangbogen.

Cykelturene
· Langs Slien Fjord i vikingernes kølvand. Ca.35km
· Under Tøndermarskens himmelkuppel - I Noldes
landskab. Ca. 35km
· Langs den imponerende Kielerkanal. Ca. 35km
· Cykeltur til den gamle valfartskirke i Kliplev, ca.
25km.
· Vadehavets friske havluft og Nordens Venedig Frederiksstad. Ca. 40km
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Unikke kanaler og vandveje
Ejderkrydstogt, Slien-cruise og Flensborg Fjord
11. – 17.07.

Der er ikke noget bedre end i højsommeren at komme ud at sejle. I denne uge skal vi sejle ikke mindre
end 4 gange. Glæd dig til at komme på Ejderkrydstogt og her opleve den store dæmning/sluse mod vest Ejderspeerwerk. Et stort ingeniørprojekt. I Slien Fjord skal vi cruise ud gennem den sidste del af fjorden og
vender i Slien mundingen, der går ud i den store Østersø. Flensborg Fjord og søfartens sønderjyske del af
trekantshandlen med de vestindiske øer, skal opleves gennem først foredrag og bagefter ude på selve fjorden.
Vi skal også følge vandvejen til Augustenborg, det store hertugelige magtcentrum fra 1640 på øen Als. Ugen
krydres naturligvis med højskolesang, foredrag og fællesskab.
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Foredrag

Udflugter

· Om salt, sukker og rom - søfarten i Sønderjylland.
· Om den flensborgske maler Käte Lassen - især
kendt for de store mosaikvinduer i Marie Kirken i
Flensborg.
· Om sagn og gendigtning - en fortælling om
danske konger og helte.
· Om Genforeningens kvindeskikkelser – der satte
præg på 1920.
· Om lykke og lidelse.
· Sangaften: Øjeblikke, Englevinger og
Drømmespor.
· Morgensamlinger, flaghejsning og fællessang fra
højskolesangbogen.

· Sejltur på Flensborg Fjord - sukker fra de
vestindiske øer.
· Husum - vandvejen til England og Østersøen.
· Slien-cruise langs Angeln og Svansen.
· Vandvejen til Østersøen - set fra Hertugslottet i
Augustenborg på Als.
· Ejderkrydstogt og tur til storkeparadiset
Bergenhusen.

Ad Hærvejens stier til Danmarks port
Unikke naturvandringer langs den gamle pilgrimsrute
18. – 24.07.

På dette vandrekursus vil vi vandre på udvalgte strækninger på Hærvejen. Vi vil vandre på de gamle smukke
stier, der kaldes Hærvejen eller Oksevejen. Vi oplever skønne skove, går langs smukke søer og gennem store
åbne heder og føler vejens historiske vingesus.
Vi begynder ved den gamle grænse ved Kongeåen og fortsætter mod syd igennem det smukke sønderjyske
landskab over den dansk-tyske grænse helt ned til Dannevirke - Porten til Skandinavien. Vandreturene er på
ca. 10km pr. dag.

Vandreturene

Foredrag og højskolelivet

· Fra Skibelundkrat til Troldeskoven. Langs
Danmarks gamle sydgrænse Kongeåen gennem
den tidligere så frygtede Troldeskoven. ca.9km.
· Fra vikinger til industrifolk. Vandringer fra den
smukke Jels sø til middelalderborgen ved Tørring
Mølle ca.10km.
· Vandringer langs den maleriske Flensborg Fjord.
Vælg mellem 6 eller 10km.
· Fra Hærulfsten og broncealderhøje til
Hærvejsbroerne ca. 10km.
· Fra den smukke Gejlåbro til den imponerende
Dannevirke Vold, UNESCO’s verdens kulturarv
ca.9km.

· Velkomstforedrag om skolen som Genforeningshøjskole og om den særlige sønderjyske historie
og mentalitet.
· Hærvejen historisk og kulturelt.
· Den danske sangskat og andre sangaftner.
· En aften med folkedans.
· Morgensamlinger og flaghejsning.
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Grænseland på kryds og tværs
Med sejltur i Nordens Venedig Frederiksstad
18. – 24.07.

Vi skal som overskriften lyder på kryds og tværs i Grænselandet. Vi skal besøge Urnehoved Tingsted på den
sønderjyske Hærvej mod vest, og begejstres af den høje himmel ved Højer Sluse, til Chr.IV’s Kobbermøllen, og
ikke mindst sydpå og på en dejlig sejltur i de mangle kanaler i Nordens Venedig Frederiksstad. Hjemme venter
hver dag interessante foredrag, flaghejsning og højskolesang. Velkommen til en berigende uge på højskole.
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Foredrag

Udflugter

· Velkomstforedrag om skolen som
Genforeningshøjskole og om den særlige
sønderjyske historie og mentalitet.
· Om Genforeningens kvindeskikkelser - der satte
præg på 1920.
· Hærvejen historisk og kulturelt.
· Den danske sangskat og andre sangaftner.
· Om det hvileløse hjerte - og Europas skæbne.
· En aften med folkedans.
· I vikingernes spor – Vikingerne i det kontinentale
Europa og i de østlige egne.
· Christian IV - Danmarks store bygmester.

· Hærvejen - Urnehoved Tingsted og
Hærvejsbroerne Gejlå og Povlsbro.
· Sejltur i Frederiksstad, Nordens Venedig.
· Tøndermarsken verdens naturarv UNESCO, Højer
Sluse og inddæmningen af Vesterhavet.
· Hedeby - vinkingerns hovedby. Nu på UNESCO’s
liste over verdens kulturarv.
· Kobbermøllen, charmerende landsby ved Krusåen,
anlagt af Chr.IV lige syd for grænsen.

Grænselandets UNESCO attraktioner
Danevirke, Nationalpark Vadehavet og Christiansfeld
25. – 31.07.

Vi er så heldige, at vi netop her i Grænseland har hele 4 UNESCO verdensarv attraktioner at vise frem. Vi vil
naturligvis ud og ved selvsyn opleve, hvad det er, der gør dem så unikke, men vi vil også i kurset her komme
frem med de allernyeste fortællinger og forskningsresultater: Vi vil se den gamle Danevirke Vold - Porten til
Norden, vikingernes hovedby Haitabu, herrnhutternes by Christiansfeld og ikke mindst den store Naturpark
Vadehavet. Tønder By, A.P Møller fonden og Realdania har netop brugt hele 210 millioner til et massivt løft af
Tøndermarsken og ikke mindst til at få hele den indre bydel i Højer tilbage til storhedstiden i 1700-tallet. En
særlig uge med unikke attraktioner i Grænselandet.

Foredrag
· Velkomstforedrag om Sønderjyllands historie og
mentalitet. Højskolen fylder i år 100 år.
· Danevirke og Hedeby. Forsvar og repræsentation
af land og by - den nyeste arkæologiske forskning.
· Nordlysets gåde, Skandinaviens naturarv.
· Om den verdenskendte maler Emil Nolde.
· Musikforedrag. Mahler, Schönberg og tonalitetens
krise.
· Om romanen ”Lykke Per” den nobelpriste roman
fra 1917 af Henrik Pontoppidan.
· Foredrag om den østrigske maler Gustav Klimt.
· Om herrnhutterne og den kirkegaardske familie.
· Flaghejsninger, morgensamlinger og masser af
højskolesang.

· Aftensamlinger med højskolesangbogen, musikalske arrangementer og bål på højskolens egen
strand.

Udflugter
· Danevirkevolden - Porten til Norden, UNESCO
verdens kulturarv.
· Marsksafari - Højt til himlen i Nationalpark
Vadehavet, UNESCO verdens naturarv - med fokus
på marskens kultur og kystbeskyttelse.
· Vikingernes hovedby: Haithabu, UNESCO verdens
kulturarv.
· Christiansfeld - brødremenighedens og
honninghjerternes by, UNESCO verdens kulturarv.
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Byvandringer i det historiske grænseland
Hamborg, Sønderborg, Frederiksstad, Flensborg og Ribe
25. – 31.07.

5 byer, 5 verdener, 2 lande - alt i en landsdel. De sønderjyske landsdele er fyldt med Danmarkshistorie,
kunst, unik arkitektur og fortællinger. Tilbring en eventyrlig højskoleuge med en vandring gennem særlige
sønderjyske byrum, og dermed en rejse gennem en mangfoldig landsdels mange forskellige verdener med et
fælles historisk omdrejningspunkt.

Byerne
· Hamborg - Nordeuropas største havneby - denne
ældgamle vandvej til verdenshavene.
· Frederiksstad - en by, der blev grundlagt som et
multireligiøst samfund, og som siden dannede
skueplads for den sidste større træfning mellem
danske og slesvig-holstenere. Mange forskellige
religøse mindretal har i tidernes løb fået ly her mennonitter, jøder og katolikker. Byen bliver ofte
kaldt Nordens Venedig pga. de mange idylliske
kanaler.
· Sønderborg - Byen, der ligger smukt for foden af
Dybbøl Banke, er en dynamisk by, der tør gå foran
og kan fremvise flotte resultater i striden mellem
dansk og tysk arkitektur.
· Havne- og handelsbyen Flensborg med dens store
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danske mindretal, Art nouveau-bygningerne og de
smukke gamle huse i Rote Strasse.
· Ribe - Danmarks ældste by og stadig én af de
smukkeste, hvor vi skal se istandsættelsen af
domkirkepladsen og vandre rundt i de gamle
gader og høre fortællinger fra byens lange
historie.

Foredrag og højskolelivet
· Hele denne rejse og vandring, krydres med
Rønshoved Højskoles vante højskolestemning af
fælleskab, tradition og fordybelse.

Maritime sommervandringer
Langs den maleriske Flensborg Fjord
25. – 31.07.

Vi skal i denne uge vandre på de bedste maritime vandrestier på henholdsvis den tyske og den danske side af
den idylliske Flensborg Fjord. Vi vandrer i den smukkeste natur med tunneldale, grønne enge, naturreservater,
laguner og bølgende marker. Vi lægger hver dag ud med engagerede morgensamlinger, ligesom vi hver aften
kommer hjem til berigende foredrag, sang og musik. En herlig uge på gåben i den sønderjyske muld venter
forude.

Vandreturene

Foredrag

· Maritime vandringer langs Flensborg Fjord i det
smukke og bakkede Broager Land. Ca.13km.
· Maritime vandringer langs Flensborg Fjord ved
Lyksborg, krydret med sejlads på Flensborg Fjord.
Ca.12km.
· Byvandring i Flensborg, masser af jugend- og
hjemstavnsstil. Krydret med byens historie. Ca.
4km.
· Maritime vandringer langs Kruså Tunnelådal,
Skomagerhus grænseovergang og den historiske
Kollund Skov. Ca.12km.
· Maritime vandringer i det eventyrlige Gelting Birk i
Flensborg Yderfjord. Ca.12km.

· En fortælling om den særlige sønderjyske historie
og mentalitet med fokus på Genforeningen.
· Sønderjyllands særlige arkitekturhistorie - en
fælles kulturarv med bla. Jugendstil og nordtysk
Hjemstavnsstil.
· Musikforedrag. Gustav Mahler og senromantikerne.
· Foredrag om den østrigske maler Gustav Klimt.
· Aftensamlinger med højskolesangbogen, musikalske arrangementer og bål på højskolens egen
strand.
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Maritime vandreture langs Flensborg Fjord
Naturoplevelser på Gendarmstien, Danmarks første europæiske kvalitetsvandrevej
01. – 07.08.

Det er ingen overdrivelse at hævde, at den legendariske Gendarmsti fra Padborg til Høruphav på Als langs den
betagende Flensborg Fjord hører til blandt de smukkeste vandreruter, vi har i Danmark. Den er i 2017 endda
kommet på den særlige liste over europæiske kvalitetsstier - indtil videre den eneste i Danmark. Stien er en
gammel grænsebevogtningssti, hvor det nu historiske Gendarmkorps bevogtede den dansk-tyske grænse fra
1920. Dagsturene vil være af en varighed på ca.13-19km pr. dag.
Vi lægger ud i den maleriske Kruså tunnelådal, der ligger tæt ved den nuværende grænse og følger i
Grænsegendarmernes fodspor langs den smukke Flensborg Fjord. Undervejs passerer vi flere historiske
perler i den danske historie og mærker grænseegnens problematikker og paradokser på egen krop. Vi
passerer Kollund Skov, der indtil for få år siden var ejet af Flensborg By. Vi går forbi Kollund Østerskov med
det tidligere protestantiske nonnekloster, og Sønderhav, hvor det flensborgske borgerskab byggede store
patriciervillaer. Vi passerer også Broagerland, hvorfra prøjserne beskød de danske tropper i 1864, inden vi når
det danske nationalklenodie - Dybbøl Mølle. På turens sidste dag vandrer vi gennem egnens primus motor,
universitetsbyen Sønderborg, der i et succesfuldt samarbejde mellem kommunen og det lokale erhvervsliv har
skabt et teknologisk vækstcenter med masser af kunst og kultur. En herlig uge på gåben venter forude, hvor vi
endda hver dag får frokosten bragt ud til os i naturen.

Foredrag og højskolelivet
· Foredrag om afmagt og guddommelighed hos
den verdenskendte russiske forfatter Fjodor
Dostojevskij.
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· Fællessange fra højskolesangbogen, samt
flaghejsninger og morgensamlinger, som en god
start på dagen.

Unikke kanaler og vandveje
Ejderkrydstogt, Slien-cruise og Flensborg Fjord
01. – 07.08.

Der er ikke noget bedre end i sensommeren at komme ud at sejle. I denne uge skal vi sejle ikke mindre
end 4 gange. Glæd dig til at komme på Ejderkrydstogt og her opleve den store dæmning/sluse mod vest Ejderspeerwerk. Et stort ingeniørprojekt. I Slien Fjord skal vi cruise ud gennem den sidste del af fjorden og
vender i Slien mundingen, der går ud i den store Østersø. Flensborg Fjord og søfartens sønderjyske del af
trekantshandlen med de vestindiske øer, skal opleves gennem først foredrag og bagefter ude på selve fjorden.
Vi skal også følge vandvejen til Augustenborg, det store hertugelige magtcentrum fra 1640 på øen Als. Ugen
krydres naturligvis med højskolesang, foredrag og fællesskab.

Foredrag

Udflugter

· Om salt, sukker og rom - søfarten i Sønderjylland.
· Om afmagt og guddommelighed hos den verdenskendte russiske forfatter Fjodor Dostojevskij.
· Om sagn og gendigtning - en fortælling om Angel
og oldtidskæmpen Bjovulf.
· Dramatiseret foredrag om Karen Blixens: Den
afrikanske farm.
· Fællessange fra højskolesangbogen, samt flaghejsninger og morgensamlinger, som en god start på
dagen.

· Sejltur på Flensborg Fjord - sukker fra de
vestindiske øer.
· Husum - vandvejen til England og Østersøen.
· Slien-cruise langs Angeln og Svansen.
· Vandvejen til Østersøen - set fra Hertugslottet i
Augustenborg på Als.
· Ejderkrydstogt og tur til storkeparadiset
Bergenhusen.
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Maritime cykelture
Mellem Østersø og Vadehav
08. – 14.08.

Det er nu 101 år siden, at Sønderjylland eller rettere den nordlige halvdel, Nordslesvig, kom tilbage til
Danmark. I denne uge vil vi cykle langs kanaler og fjorde i og udenfor det genvundne land. Vi begynder i
Eckersbergs landskab langs med Als Fjord, hvorfra vi cykler til hertugelige Augustenborg Slot, hvor en del af
Danmarkshistoriens drama har sin rod. Vi skal også besøge og høre om det danske mindretal i Sydslesvig helt
nede ved den gamle grænseflod, Ejderen, som løber pittoresk langs Kielerkanalen. Vi skal også ud i maleren
Emil Noldes landskab under Tøndermarskens himmelkuppel sydvest for Møgeltønder. Ligesom vi også skal
cykle til den glemte malerkoloni, som engang fandtes omkring det spændende Egernsund. Ugen afrundes
med en smuk cykeltur syd for 1920-grænsen, hvor vi vil få en smuk udsigt til Danmark fra det naturskønne
og for mange ukendte Gelting Birk. Glæd dig til en uge i en unik landsdel, som slutter af med en særlig
høstkoncert i anledning af skolens 100-årige fødselsdag.
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Cykelturene

Foredrag og højskolelivet

· I Eckersbergs landskab langs Als og Augustenborg
Fjorde, ca. 35km.
· Mellem den smukke Ejderflod og den
imponerende Kielerkanal, ca. 35km.
· Langs den smukke Flensborg Fjord til malernes
Egernsund, ca. 20km.
· Under Tøndermarskens himmelkuppel,
Nationalpark Vadehavet - Unesco verdensnaturarv.
Ca 35km.
· Fra Østersøens eventyrlige Gelting Birk til den
hyggelige Maasholm ved Slien Fjord. Ca. 30km.

· En fortælling om den særlige sønderjyske historie
og mentalitet med fokus på Genforeningen og
skolens 100-årige fødselsdag.
· Front og bro i det dansk-tyske grænseland
· Om kunstnerkolonien Egernsundmalerne.
· Dannelse - Goethe, Schiller og Grundtvig.
· Sensommerkoncert med koncertpianist Mogens
Dalsgaard i anledning af skolens 100-års fødselsdag.
· Morgensamlinger og flaghejsninger.

Portræt af en unik landsdel
Fra Ejderkrydstogt til det store sønderjyske kaffebord.
08. – 14.08.

I denne uge inviterer vi dig med på Ejderkrydstogt og i tilgift hermed til storkeparadiset Bergenhusen. Et
besøg på Folkehjem i købstaden Aabenraa, bliver der også tid til, ligesom vi skal besøge den prinsesseagtige
ø Als, hvor vi skal besøge Herman Bangs fødehjem - præstegården i Asserballe og se Brudekobbelen i
Nørreskoven. Herudover har køkkenet bagt til det helt store sønderjyske kaffebord, så du kan godt begynde
at glæde dig. Vi skal også høre om Front og Bro i det dansk-tyske grænseland, om Egernsundmalerne, om
Dannelse og om maleren Sven Havsteen-Mikkelsen. Endelig får vi et dramatiseret foredrag om Herman Bangs
roman Tine. Glæd dig til en uge i en unik landsdel, som slutter af med en særlig høstkoncert i anledning af
skolens 100-årige fødselsdag.

Foredrag

Udflugter

· En fortælling om den særlige sønderjyske historie
og mentalitet med fokus på Genforeningen og
skolens 100-årige fødselsdag.
· Om maleren Sven Havsteen-Mikkelsen.
· Front og bro i det dansk-tyske grænseland
· Om kunstnerkolonien Egernsundmalerne
· Det store sønderjyske kaffebord med kager, sang
og historier.
· Dannelse - Goethe, Schiller og Grundtvig.
· Dramatiseret fortælling om Herman Bangs Tine.
· Sensommerkoncert med koncertpianist Mogens
Dalsgaard i anledning af skolens 100-års fødselsdag.

· I fodsporene på Havsteen-Mikkelsen i Skt.. Jørgen
Kirke og besøg på Folkehjem i den gamle maritime
købstad Aabenraa.
· Ejderkrydstogt og tur til storkeparadiset
Bergenhusen.
· Marsksafari i Nationalpark Vadehavet UNESCO
verdensnaturarv - med fokus på marskens
kultur og kystbeskyttelse. En unik tur til det store
bæredygtighedsprojekt til 210 millioner.
· Als - levende hegn, brudeegene og Herman Bangs
fødehjem.
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Sensommervandringer
På naturskønne stier langs de sønderjyske fjorde
08. – 14.08.

Vi skal i denne uge vandre langs de smukkeste fjorde i grænselandet. Vi vil vandre under den skarpe, blå
sensommerhimmel og komme hjem med varme kinder til højskoleforedrag, sang og musik. Vi har udvalgt
særlige ruter lige fra den europæiske kvalitetsvandrevej Gendarmstien - til det naturskønne Dyvig Fjord,
den idylliske Aabenraa Fjord og ikke mindst vandringer på Skovsende og Holnæs i Flensborg Yderfjord. En
særlig uge på gåben midt i sensommeren. Glæd dig til en uge i en unik landsdel, som slutter af med en særlig
høstkoncert i anledning af skolens 100-årige fødselsdag.
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Vandreturene

Foredrag og højskolelivet

· Maritime vandringer langs den skønne Flensborg
Fjord på den danske side ca. 8km.
· Langs det naturskønne Mjels, Dyvig Fjord og
Lillebælt ca. 9km.
· Langs den idylliske Aabenraa Fjord ca. 11km.
· Maritime vandringer langs den smukke Flensborg
Fjord - på Gendarmstien ca. 6km.
· Langs den maleriske Flensborg Fjord - Skovsende
og Holnæs på den tyske side ca. 13km.

· En fortælling om den særlige sønderjyske historie
og mentalitet med fokus på Genforeningen og
skolens 100-årige fødselsdag.
· Om maleren Sven Havsteen-Mikkelsen.
· Front og bro i det dansk-tyske grænseland
· Om kunstnerkolonien Egernsundmalerne langs
Flensborg Fjord.
· Dannelse - Goethe, Schiller og Grundtvig.
· Sensommerkoncert med koncertpianist Mogens
Dalsgaard i anledning af skolens 100-års fødselsdag.
· Morgensamlinger og flaghejsninger.

Ø-vandringer
Helgoland, Als og de frisiske øer, Hallig Hooge og Rømø
15. – 21.08.

Ude i Vadehavet ligger enestående naturoplevelser og venter. Vi oplever på vores vandring lokalbefolkningen,
der i et evigt skifte mellem ebbe og flod har formået at overleve trods de barske stormfloder. Naturligvis skal
vi også på dette vandrekursus besøge den røde klippeø Helgoland, som ligger 72 km ude i Nordsøen. Øen,
der majestætisk rejser sig 61 meter over havets overflade, ligesom vi også skal besøge Hallig Hooge. En særlig
frisisk ø, uden diger, der derfor hvert år oversvømmes mange gange i vinteråret især. Hjemme venter udvalgte
foredrag og dejlig højskolesang.

Foredrag

Øerne og vandreturene

· Grundtvigsk velkomstforedrag.
· Aftensaloner med bla. fællessang fra højskolesangbogen.
· Om den byzantinske musik og kirkemusikkens
faktiske udvikling i de ortodokse lande
· Om Nordlyset i videnskab, kunst og historie
· Fødselsdagskoncert om Chopin og hans musik.
· Morgenvandringer og flaghejsninger.

·
·
·
·

Rømø og den svorne vej, ca. 12km
Hallig Hooge, mellem ca. 6km – ca. 8km
Helgoland, den mytiske ø, ca. 3km
Als, den maleriske ø med historiens vingesus, ca.
10km
· Gendarmstien, europæisk kvalitetsvandrevej ca.
8km
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Ø-vandringer
Helgoland, Als og de frisiske øer, Hallig Hooge og Rømø
22. – 28.08.

Ude i Vadehavet ligger enestående naturoplevelser og venter. Vi oplever på vores vandring lokalbefolkningen,
der i et evigt skifte mellem ebbe og flod har formået at overleve trods de barske stormfloder. Naturligvis skal
vi også på dette vandrekursus besøge den røde klippeø Helgoland, som ligger 72 km ude i Nordsøen. Øen,
der majestætisk rejser sig 61 meter over havets overflade, ligesom vi også skal besøge Hallig Hooge. En særlig
frisisk ø, uden diger, der derfor hvert år oversvømmes mange gange i vinteråret især. Hjemme venter udvalgte
foredrag og dejlig højskolesang.
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Foredrag

Øerne og vandreturene

· Grundtvigsk velkomstforedrag.
· Aftensaloner med bla. fællessang fra højskolesangbogen.
· Om den norske digter Henrik Ibsens: Løgets lag og
læren deraf - fortællingen om Peer Gynt.
· Hjertets fornyelse - om Grundtvig og dannelsesromanen.
· Fødselsdagskoncert om Chopin og hans musik.
· Morgenvandringer og flaghejsninger.

·
·
·
·

Rømø og den svorne vej, ca. 12km
Hallig Hooge, mellem ca. 6km – ca. 8km
Helgoland, den mytiske ø, ca. 3km
Als, den maleriske ø med historiens vingesus, ca.
10km
· Gendarmstien, europæisk kvalitetsvandrevej ca.
8km

Sort Sol i Sønderjylland
Kunst og sejltur i Nordens Venedig Frederiksstad
29. 08. –
04.09.

Sensommeren er over os og naturens farver er i fuld flor. Det er tid til at komme på sensommerhøjskole i
Sønderjylland. Vi skal se fremragende kunst som f.eks. det imponerende Nordart, der huser moderne kunst
i særklasse, være ude under den høje himmel, høre spændende foredrag om Olafur Eliasson, Eckersberg
og om den russiske forfatter Dostojevskij. Endelig skal vi også opleve Sort Sol med de tusindvis af stære i
Tøndermarsken. En unik naturoplevelse. Vi ser op til 700.000 stære opføre luftballet ved solnedgang.

Foredrag
· Sønderjyllands særegne kultur, sangskat og historie.
· Om personen og guldaldermaleren C.W. Eckersberg.
· Om fyrst Myskin fra den store russiske forfatter
Fjodor Dostojevskijs roman Idioten.
· Om Olafur Eliasson - en af de mest betydningsfulde kunstnere i skandinavisk kunst.
· Om litteratur og angst som grundvilkår i den
menneskelige tilværelse ved kandidatstipendiat
Markus Floris Christensen, Flensborg Universitet.
· Om den åndløse dansker - danske værdier i en
narcissistisk tid ved samfundsdebattør og teolog
Sørine Gotfredsen.

· Den danske folkesjæl - verbale tæsk og kærtegn,
krydret med folkelig islandsk musik ved Dadi Halldorsson. Et særligt musikalsk indslag for at fejre
skolens 100 års fødselsdag i år.

Udflugter
· Sort Sol – se stærene danse luftballet i Naturpark
Vadehavet - verdens naturarv UNESCO.
· Sejle i de idylliske kanaler i Frederiksstad – Nordens
Venedig.
· Havnbjerg kirke med altertavle af
guldaldermaleren Eckersberg.
· Nordart – moderne kunst i særklasse.
· Kunstoplevelser af Olafur Eliasson langs Alssund
og i den maleriske by Sønderborg.
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Livsanskuelser og Sort Sol
Nordlys, himmelgrus og Don Quixote. I samarbejde med Kristeligt Dagblad.
05. – 10.09.

Verden er mere kompleks i dag end nogensinde før, hævder nogle. Andre, at de grundlæggende træk
ved tilværelsen forbliver de samme. Den fælles samtale om såvel tidens mangfoldige kompleksitet samt
tilværelsens blivende træk er derfor sat i hovedsædet, når Rønshoved Højskole - Højskolen ved Flensborg Fjord
i samarbejde med Kristeligt Dagblad slår dørene op for en højskoleuge, hvor naturvidenskab og samfund,
identitet og tro, samt litteratur og kunst går op i en højere enhed. Udover foredrag med vid og bid skal vi også
opleve UNESCO´s Verdens naturarv, når vi sammen ser tusinder af stære opføre luftballet i Tøndermarsken,
Sort Sol.

Foredrag – et udpluk
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· Om højskolen, som i år kan fejre 100-års
fødselsdag ved forstander Thue Kjærhus.
· Schoppenhauer - og hans søgen efter sandheden
ved professor Søren Fauth, Århus Universitet.
· Nordlyset i videnskab, kunst og historie ved Peter
Stauning, emr. forsker ved DMI.
· Fællessang fra højskolesangbogen - en aften med
viceforstander Nina Kjærhus.
· Kærlighedsdøden - Richard Wagner i Aftenlandet
ved cand.theol Claus Thomas Mynster Nielsen,
Stauning.
· Om den verdenskendte roman Don Quixote af den
spanske forfatter Miguel de Cervantes ved Sofie
Kluge, PhD, Dr. Phil. SDU.

· Om kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen og hans
inspirationskilder ved højskolelærer Søren Hviid
Pedersen.
· Hastighed og modernitet - et blik på Tysklands
historie ved forstander Thue Kjærhus.
· Menneskets grænser - på kanten af tilværelsen:
Om evolution, genetik og arvehygiejne ved Tobias
Wang Nielsen professor i zoofysiologi ved Århus
Universitet.

Udflugt og højskolelivet
· Sort Sol og stærene i Nationalpark Vadehavet UNESCO’s verdens naturarv.
· Klassiske morgensamlinger, højskolesang og
flaghejsning.

Sort Sol over Tøndermarsken
Og tur til det mytiske Helgoland
13. – 19.09.

Sort Sol - dette spektakulære stærefænomen skal vi opleve midt i det naturskønne Naturparken Vadehavet,
UNESCO verdens naturarv. Herudover skal vi sejle til den mytiske ø Helgoland, der ligger langt ude i Nordsøen.
En af naturens åbenbaringer med en særdeles turbulent fortid. Vi besøger også den maleriske by Sønderborg,
hvor vi især skal se på Olaffur Eliassons kunst, men også se jugendstil for fuld udblæsning. Vi vil også overraske
dig ved at vise Nordart frem. Moderne kunst i verdensklasse i Rendsborg, endnu ukendt i DK, men glæd dig.
Tid bliver der også til foredrag om den verdenskendte italienske forfatter Elsa Morante. Endelig skal vi lægge
øre til musikforedrag om Wagner - denne fornyer og bevarer af musikken, ligesom vi i anledning af 100-året
for skolen slutter kurset flot af med en aften om den danske folkesjæl krydret med folkelig islandsk musik.

Foredrag

Udflugter

· Sønderjyllands særegne kultur, sangskat og historie.
· Om den italienske forfatter Elsa Morantes familiekrønike: Historien.
· Regnbuer, sten og lys – om Olafur Eliassons kunst
og samtid.
· Musikforedrag om Wagner - fornyer og bevarer.
· Højskolebevægelsen og dens tankegods
· Om den store frigørelse: Hvem er vi, efter Gud?
· Den danske folkesjæl - verbale tæsk og kærtegn,
krydret med folkelig islandsk musik ved Dadi Halldorsson. Et særligt musikalsk indslag for at fejre
højskolens 100 års fødselsdag i år.

· NordArt – moderne kunst og barsk charme.
· Helgoland. En af naturens åbenbaringer med en
særdeles turbulent fortid.
· Sønderborg - en by fyldt med arkitektur og kunst. I
dag med fokus på Olafur Eliassons kunst.
· Sort Sol - se stærene danse luftballet i Naturpark
Vadehavet, UNESCO’s verdens naturarv.
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Familiekursus
Natur og historie i leg med Sigurd Barrett koncert i anledning af 100-året for Genforeningen
16. – 22.09.

Velkommen til en spændende uge med Danmarks historien som baggrund. Du er i Sønderjylland, hvor vi fejrer
100-året for Genforeningen. Det var godt nok sidste år, men pga. coronaen, er de fleste genforeningsfejringer
flyttet til i år - også denne familiehøjskole. Sønderjylland har været okkuperet af prøjserne fra 18641920, dvs. i 56 år, men i 1920 får vi en afstemning, der gør Sønderjylland dansk igen. Denne spændende
historie vil vi tage fat på. Vi har inviteret musiker og komponist Sigurd Barrett til at holde en helt særlig
Genforeningskoncert for os. Ligesom vi vil lege os igennem Sønderjyllands historie - fra hertugerne, over den
blå sangbog med de forbudte sange, til de sønderjyske bønder, der må emigrere til USA for ikke at komme i
tysk krigstjeneste. En uge, hvor vi vil lege, synge meget og få nye venner. Vi skal naturligvis også sammen dyste
i den særlige sønderjyske disciplin - ringridning. En uge med masser af leg, højskolesang, foredrag og ikke
mindst bålhygge og spændende studiekredse for alle aldre.

Foredrag og udflugter
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Kort og godt spændende og udfordrende
aktiviteter - blandet med Danmarkshistorie i leg og
ikke mindst en heldagstur til Augustenborg Slot
med en helt særlig slotspark. Her finder vi træer,
der er over 400 år. Hvad kan et så gammelt træ ikke
fortælle? Vi skal møde eds-egene, hvor der i 1674
blev afholdt et hemmeligt møde, vi skal sidde under
H.C. Andersens lind, og se det japanske hjertetræ og
meget mere venter os her.

En tur til Aabenraa skibsfartsmuseum bliver
der også tid til, hvor vi skal se og høre om
Sønderjyllands særlige rolle i transport over bl.a.
Atlanterhavet.
Husk godt med varmt tøj, regntøj og gummistøvler,
for vi skal være ude i al slags vejr!
Spillekonsoller, computere mv. er bandlyst i en
sådan familiehøjskoleuge.

Dannelsens forbindelser
Filosofi, kunst, litteratur, musik og naturvidenskab. I samarbejde med Kristeligt Dagblad
01. – 07.11.

Et gedigent højskoleophold, hvor såvel den folkelige, grundtvigske dannelse og den klassiske tyske dannelse,
Bildung, bringes i spil, ligesom litteraturen, historien og kunsten bringes i samtale med naturvidenskaben,
musikken og filosofien. Det er dét, vi kalder dannelsens forbindelser.
Udgangspunktet for ugens foredrag er Aarhus Universitets store udgivelse ”50 ideer, der ændrede verden”.
Glæd dig til en inspirerende november-uge i grundtvigske højskolerammer.

Foredrag – et udpluk
· Om Frankfurtherskolens store mestertænker
Adorno og dem tysk-amerikanske tænker Hannah
Arendt ved professor emer. Hans-Jørgen Schanz,
Idehistorie, Århus Universitet.
· Om Villy Sørensen og inspirationen fra Tyskland
ved Morten Dyssel, germanist, formand for det
danske Thomas Mann Selskab.
· Om Marcel Proust og Virginia Woolf ved
Steen Klitgård Povlsen, lektor ved institut for
Litteraturhistorie, Aarhus Universitet.
· Om den italienske maler og arkitekt Giotto og det
europæiske opbrud ved Søren Kaspersen, lektor
emr. i kunsthistorie ved KU.
· Om monotoniseringen af verden ved
højskoleforstander Thue Kjærhus.

· Om Det bæredygtige samfund - små forsøg, store
forestillinger? ved sociolog Anders Blok, Kbh.
Universitet.
· Om kvantefysik og filosofi ved seniorforsker Jens
Olaf Pepke Pedersen, Institut for Rumforskning
ved Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby.
· Om den verdenkendte tjekkiske forfatter Franz
Kafka, slottet i Liblice og foråret i Prag ved Peter
Tudvad, forfatter og debattør.
· Festmiddag, der går over i en aften med
himmelgrus og salmebrus. En festlig aften om
moderne nye salmer og salmedigtere. Rønshoved
Højskole fejrer 100 år med maner.

Udflugt
· Eftermiddagstur til Sct. Nikolajs kirke i Flensborg
med Nordeuropas største orgel. En oplevelse.
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Lys over november
Med besøg i Nordens Venedig Frederiksstad og Christiansfeld - Unesco’s verdens kulturarv
15. – 21.11.

Vi skal i denne uge besøge den idylliske by Frederiksstad - Nordens Venedig og herrnhutternes by Christiansfeld, der netop er kommet på Unesco’s liste over verdens kulturarv. Herudover skal vi også betages
af indlevende foredrag om Henrik Ibsens Peer Gynt, Henrik Pontoppidans Lykke-Per, om Herrnhutterne,
et dramatiseret foredrag om Karen Blixens Babettes Gæstebud og endelig et foredrag om hvorfor gode
historier er vigtige. Vi slutter ugen flot af med en særlig klassisk klaverkoncert i anledning af skolens 100-års
fødselsdag. Kom og vær med til at gøre november måned lys i sind og krop.
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Foredrag

Udflugter

· Om skolen som i år kan fejre 100-års fødselsdag. Et
foredrag om skolen, som er vokset ud af Genforeningen, hvis virke og væsen endnu er afgørende
præget af begivenhederne for hundrede år siden,
samt tanker om skolens rolle i fremtiden.
· Om Glücksborgerne - slot og slægt.
· Om hvorfor gode historier er vigtige.
· Om Folkestyret.
· Om herrnhutterne og Søren Kierkegaards familie.
· Om Henrik Ibsens Peer Gynt.
· Dramatiseret foredrag over Karen Blixens Babettes
Gæstebud.
· Klassisk klaverkoncert i anledning af skolens
100-årige fødselsdag.

· Lyksborg Slot - dette pittoreske, gamle danske
kongeslot.
· Frederiksstad - Nordens Venedig.
· Højer Sluse og Ny Frederikskog - inddæmningen
af Vesterhavet i Naturpark vadehavet, UNESCO’s
verdens naturarv.
· Christiansfeld - UNESCO’s verdens kulturarv.
· Sandbjerg Slot, idyllisk beliggende lige ned til
Alssund.

14-dages traditionel sønderjysk jul og nytår
I det vinterklædte grænseland
20. 12 –
02.01.2022

Her har vi traditionel sønderjysk jul og nytårs højskole. Tag én, eller begge uger. Traditionen tro inviterer vi
igen til indholdsrige og hyggelige dage med foredrag, masser af højskolesang, koncerter, skuespil, debatter,
hygge omkring pejsen, og ikke mindst spændende udflugter i det smukke vinterklædte Sønderjylland.
Alle lærerne på højskolen skiftes hvert år til enten at holde jul eller nytår sammen med 100 festklædte
kursister. Der råder altid en særlig stemning over disse uger. Nok, fordi alle kommer med en særlig
forventning, men også en ekstraordinær åbenhed overfor, at opholdet skal være godt.
At være med til at fejre vore højtider på en traditionel højskole, det gør noget ved os. Der er ikke noget bedre,
end at være i et stort fællesskab og sammen gå et nyt godt år i møde.
Velkommen til det vinterklædte Sønderjylland 2021

Højskolelivet
· Julepynt, dekorationer og duften af hjemmebag.
· Julemiddag i den pyntede spisesal. Vi nyder den
særligt tilberedte julemiddag med de sønderjyske
juletraditioner.
· Traditionel sønderjysk julefrokost. Vi smager julens
sønderjyske specialiteter.
· Nytårskoncert ved koncertpianist Mogens Dalsgaard.

· Nytårsaften med underholdning, nytårskavalkade,
champagne og storslået fyrværkeri ud over Flensborg Fjord.
· Visioner og tanker om 2022 – Året, der kommer.
· Spændende studiekredse med naturvandringer,
tegning, litteratur, filosofi, fællessang, debat og
yoga.
· Indlevende foredrag
· Samt ikke mindst et særligt musikalsk indslag i
anledning af skolens 100-års fødselsdag.
7
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Jul i Sønderjylland
Tradition, kultur og musik
20. – 26.12.

Nytår i Sønderjylland
Musik, foredrag og sønderjyske specialiteter
27. 12. –
02.01.22

Udflugter
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· Juleaftens-gudstjeneste i en af de danske kirker
syd for grænsen.
· Husum - vandvejen til England og Østersøen.
· Julekantate med Johan Sebastian Bach i
Mariekirken i Flensborg.
· Duborg Skolen i Flensborg – det nyrenoverede
danske gymnasium.

· Tur til den juleudsmykkede gamle bydel i
Flensborg med de mange udsmykkede boder, hvor
de sælger julepunch og andet godt.
· Højer-by og marsken – 210 millioners renovering
ved A.P. Møller Fonden, realdania og Tønder
Kommune.
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Praktiske
informationer
og priser

Priser
Alle priser er i DKK inkl. moms og pr. person i den valgte værelseskategori.

Dato

Dobbeltv.
uden bad

Enkeltv. Dobbeltv.
uden bad med bad

Enkeltv.
med bad

Kursustitel

Side

22.02. - 28.02. Eksistens og klassisk koncert

8

5.095

5.795

22.03. - 28.03. Eksistens og Sort Sol

9

5.095

5.795

31.03. - 06.04. Påskeforkælelser

10

5.095

5.795

08.04. - 14.04. Grænseland på kryds og tværs

11

5.095

5.795

03.05. - 09.05. Unikke kanaler og vandveje

12

5.095

5.795

25.05. - 31.05. Ø-vandringer

13

5.095

5.795

01.06. - 07.06

14

5.095

5.795

10.06. - 16.06. Eksistens og 100 års fødselsdag

15

5.195

5.895

20.06 - 26.06

Maritime vandringer langs Flensborg Fjord

16

4.395

5.095

5.095

5.795

20.06 - 26.06

Midsommer i Grænselandet

17

4.395

5.095

5.095

5.795

27.06. - 03.07

Grænselandets UNESCO-attraktioner

18

4.395

5.095

5.095

5.795

27.06. - 03.07

Cykeltour de Sønderjylland

19

4.395

5.095

5.095

5.795

04.07. - 10.07. Ø-vandringer

20

4.395

5.095

5.095

5.795

04.07. - 10.07. Maritime vandringer langs Flensborg Fjord

21

4.395

5.095

5.095

5.795

11.07. - 17.07. Højsommervandringer

22

4.395

5.095

5.095

5.795

11.07. - 17.07. Sommer fra en cykelryg

23

4.395

5.095

5.095

5.795

11.07. - 17.07. Unikke kanaler og vandveje

24

4.395

5.095

5.095

5.795

Sommer i Grænselandet

18.07. - 24.07. Ad Hærvejens stier til Danmarks port

25

4.395

5.095

5.095

5.795

18.07. - 24.07. Grænseland på kryds og tværs

26

4.395

5.095

5.095

5.795

25.07. - 31.07. Grænselandets UNESCO-attraktioner

27

4.395

5.095

5.095

5.795

25.07. - 31.07. Byvandringer i det historiske grænseland

30

4.395

5.095

5.095

5.795

25.07. - 31.07. Maritime sommervandringer

31

4.395

5.095

5.095

5.795

01.08. - 07.08. Maritime vandreture langs Flensborg Fjord

32

4.395

5.095

5.095

5.795

01.08. - 07.08. Unikke kanaler og vandveje

33

4.395

5.095

5.095

5.795

08.08. - 14.08. Maritime cykelture

34

4.395

5.095

5.095

5.795

08.08. - 14.08. Portræt af en unik landsdel

35

4.395

5.095

5.095

5.795

08.08. - 14.08. Sensommervandringer

36

4.395

5.095

5.095

5.795

15.08. - 21.08. Ø-vandringer

37

5.095

5.795

22.08. - 28.08. Ø-vandringer

38

5.095

5.795

29.08. - 04.09. Sort Sol i Sønderjylland

39

5.095

5.795

Dato

Kursustitel

05.09. - 10.09.

Livsanskuelser og Sort Sol

Side

Dobbeltv.
uden bad

Enkeltv.
Dobbeltv.
uden bad med bad

40

Enkeltv.
med bad

4.595

5.295

13.09. - 19.09.

Sort Sol over Tøndermarsken

41

5.095

5.795

16.10. - 22.10.

Familiekursus*

42

5.095

5.795

01.11. - 07.11.

Dannelsens forbindelser

43

5.095

5.795

15.11.- 21.11.

Lys over november

44

5.095

5.795

20.12. - 02.01.22 14-dages jul og nytår
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7.395

7.995

7.995

8.795

20.12. - 26.12

46

4.895

5.595

5.595

6.295

46

4.895

5.595

5.595

6.295

Jul i Sønderjylland

27.12. - 02.01.22 Nytår i Sønderjylland
* Familiekursus. Børnepriser (5-17år): 2.295,- kr.

Du får 1000,-kr rabat hvis du melder dig på to efter hinanden følgende kortkurser (dog ikke jul og nytår).

Faciliteter
Med 149 sengepladser er Rønshoved Højskole en
af Danmarks største højskoler. Størstedelen af vore
værelser er totalrenoverede i løbet af de seneste
fem år, og vi har over 104 sengepladser med eget
bad og toilet på værelset.
Højskolen råder over mange moderne faciliteter. I
vores Foredragssal er der således teleslynge, ligesom
vi har diverse TV-stuer og fri adgang til computer.
Ønsker du at medbringe din egen computer, kan du
forbinde den til vores trådløse netværk - helt gratis.
Hvis du vil læse avis, kan du vælge mellem et udvalg
af de store, danske dagblade. Du kan selvfølgelig
også få din avis fremsendt til højskolen, så vil den
ankomme med posten ved middagstid.
På ethvert kursus vil der - foruden de mange gode
foredrag og udflugter - også være tid til at slappe
af. Ønsker du at nyde naturen, kan du vælge at
gå en tur i vores store flotte park, tage en dukkert
fra vores badebro eller blot nyde udsigten over
Flensborg Fjord.

Blot få hundrede meter fra højskolen ligger der et
busstoppested, der bringer dig enten til Sønderborg
eller Flensborg by én gang i timen.
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Vi glæder os
til at møde dig
53

Dannelse til tiden
Det klassiske Rønshovedmøde 25.-26.9.2021

Det årlige dannelsesmøde, som vi har haft den
sidste weekend i september siden 2010, er
programsat til 25.-26 september 2021.
Dannelsesmødet er baseret på Rønshovedmanifestet, som værdimæssigt er værdikonservativt
og grundtvigsk. Mødet er intellektuelt på et
relativt højt niveau, hvor vi tematiserer de emner,
som berører den borgerlige kulturkamp. Mødet
er velbesøgt og et af højdepunkterne i året for
højskolen.
Programmet er ikke lagt endnu, men weekenden
står fast: 25.-26.9.2021.
Skriv til skolen på:
info@ronshoved.dk og kom på adresselisten, så får
du tilsendt programmet, når det er klart.

