Portræt af en
unik landsdel
Fra Ejderkrydstogt til
det store sønderjyske kaffebord.
I samarbejde med
Seniorsygeplejerskeforening.
02. – 08. august 2020

I denne uge inviterer vi dig med på Ejderkrydstogt og i tilgift hermed til
storkeparadiset Bergenhusen. En byvandring i Flensborg 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 foredrag
om Wagner - denne fornyer og bevarer, høre om Egernsundmalerne, om
den unikke arkitektur i Sønderjylland og ikke mindst om forfatter Henrik
Ibsens - Peer Gynt. Endelig får vi et dramatiseret foredrag om Herman Bangs
roman Tine. Glæd dig til en uge i en unik landsdel.

Foredrag
·· Om Sønderjyllands særegne arkitekturhistorie.
·· Musikforedrag om Wagner - fornyer og bevarer.
·· Om kunstnerkolonien Egernsundmalerne.
·· Det store sønderjyske kaffebord med kager, sang og historier.
·· Om den norske digter Henrik Ibsens: Løgets lag og læren deraf fortællingen om Peer Gynt.
·· Dramatiseret fortælling om Herman Bangs Tine.

Udflugt
·· Ejderkrydstogt og tur til storkeparadiset Bergenhusen.
·· Byvandring i den gamle danske købstad Flensborg ved Flensborg Fjord.
·· Unik rundtur i kulturlandskabet Angel- anglernes hjem.
·· Als - levende hegn, brudeegene og Herman Bangs fødehjem..

Velkommen til en almen, klassisk, grundtvigsk folkehøjskole
Rønshoved Højskole er vel nok Danmarks flottest beliggende højskole.
Højskolen ligger ud til Flensborg Fjord midt i det bakkede morænelandskab,
der byder på skønne vandreture i store løvskove langs fjorden. Stedets
beliggenhed giver rige muligheder for udendørsoplevelser, der stimulerer
og inspirerer.
Rønshoved Højskole er en klassisk, grundtvigsk folkehøjskole, der er oprettet
helt tilbage i 1921 lige efter Sønderjyllands Genforening.
Vi er en af de få danske højskoler, som stadig er klassisk og almen.
Vi lægger derfor vægt på det almendannende, hvor sange fra
højskolesangbogen, gode fortællinger, morgensamlinger, foredrag og
fællesskabet er centralt placeret i hverdagen.
Velkommen til Rønshoved Højskole
– Højskolen ved Flensborg Fjord

Nina og Thue Kjærhus
Forstanderteam

Søndag d. 2. august
Ankomst med tog til Gråsten Station ca. kl. 15.10.
Herefter mulighed for bustransport til højskolen
Kl. 15.30-17 Ankomst og indkvartering, samt kaffe og lidt brød i foyeren
Kl. 17.00
Velkomst og rundvisning i foredragssalen ved højskolelærer Tim
Pohle.
Kl. 17.45
Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl. 18.15
Aftensmad i spisesalen. Denne første aften skal vi have
Rønshoved Tapas. Små lækkerier kombineret med gode salater
og andet godt.
Kl. 20.00
Velkomstforedrag om Sønderjyllands historie og Rønshoved
Højskoles plads heri ved højskolelærer Andreas Pilekjær.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Mandag d. 3. august
Kl. 7.30
Kl. 7.55
Kl.8.00
Kl.9.00
Kl.10.00

Kl.12.00
kl.13.30

Kl.17.30
Kl.18.00
Kl.20.00

Morgenvandring eller en rask svømmetur i Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Foredrag om Sønderjyllands arkitekturhistorie ved
museumsinspektør Kim Furdal
En fælles kulturarv: Foredrag om tyske og danske bygningers
specielle arkitektur i det sønderjyske byrum. De sønderjyske
byer er på mange måder domineret af en anden arkitektur,
end vi ser i resten af Danmark. Dette skyldes Sønderjyllands
specielle placering og fremmedherredømmet fra 1864 til 1920.
Foredraget vil være en optakt til turen i eftermiddag.
Frokostbuffet i spisesalen
Eftermiddagstur til den gamle danske købstad Flensborg ved
Flensborg Fjord.
I dag kører vi over grænsen og ned til Flensborg bare 18 km fra
højskolen. En by, der emmer af dansk historie og arkitektur og
som fik grundlagt sin rigdom i slutningen af 1700-tallet, da de
sejlede til de vestindiske øer, hvor de fik rommen med hjem. Vi
lægger ud ved Isted Løven, der netop er kommet tilbage igen,
efter at være blevet taget af prøjserne i 1864, hvor den kom
til Berlin, og hvor den så siden 1945 har stået i København. Vi
hører alle historierne, og får en flot byvandring i denne idylliske
by. Husk pas.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Fællessang ved højskolelærer Tim Pohle.
Efter en lang dag ude under den høje himmel, skal vi
i aften samles omkring de bedste sommersange fra
højskolesangbogen.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen og foyer.

Tirsdag d. 4. august
Kl. 7.15
Kl. 8.15

Morgenbuffet i spisesalen
Ejderkrydstogt og tur til storkeparadiset Bergenhusen
Idag skal vi ned til Danmarks gamle grænseflod, Ejderen. Fra
den imponerende havneby Tønning sejler vi ud igennem det
smukke marsklandskab i Ejdermundingen, hvor vi også får
mulighed for at se sæler og et indblik i Ejderens rige natur.

Kl. 17.30
Kl. 18.00
Kl. 19.30

Vi stiger ud ved Eidersperrwerk, som er et imponerende
stykke ingeniørarbejde, der siden 1970erne har beskyttet
befolkningen for Nordsøens truende stormfloder. Herefter
kører vi til den enestående hollænderby Frederiksstad, hvor vi
spiser vores frokost. Vi runder dagen af med en storkesafari i og
omkring storkebyen Bergenhusen, hvor over 20 storkepar har
deres reder. Vi tager kaffen her. Husk pas.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Musikforedrag om Wagner - fornyer og bevarer ved
højskolelærer og musikhistoriker Tim Pohle.
Mange mennesker har negative associationer, når de
hører navnet Richard Wagner. Mange forbinder ham med
antisemitisme, nazisme og meget andet forfærdeligt. Men
få taler rent faktisk om Wagners vidunderlige musik og lader
personen overskygge værket. I dette foredrag vil vi dog netop
høre om Wagners ubestridte musikalske geni og dykke ned i
udvalgte værker. Samtidig vil vi høre, hvad der gjorde Wagners
musik så enestående i sin samtid, for den var på én gang
fornyende og bevarende.

Onsdag d. 5. august
Kl. 7.30
Kl. 7.55
Kl. 8.00
Kl. 9.00
Kl. 9.00

Morgenvandring for de friske
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen som fortsætter i
sygeplejefaglig dag. Se nederst i programmet.
Øvrige inviteres på heldagstur rundt i kulturlandskabet Angel
- anglernes hjem.
På halvøen mellem Flensborg Fjord i nord og fjorden Slien i syd
har der boet mennesker siden ca. år 100. Verdenskendt blev
anglerne, da de i år 440 sammen med sakserne udvandrede til
det, vi idag kender som England. Både navnet “England” og det
engelske sprog er referencer til regionen de udvandrede fra:
Angel. I dag skal vi på tur rundt om dette mytiske og idylliske
landskab, hvor vi bl.a. gør holdt ved et Bismarcktårn, ser
Tysklands mindste købstad, Arnis, og besøger Myssunde, hvor
den første træfning mellem danske og preussiske soldater i
1864-krigen fandt sted. Vi tager frokosten og kaffen med. Husk
pas.

Kl. 17.30
Kl. 18.00
Kl. 20.00

Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Sommerbiograf. Vi omdanner foredragsalen til Rønshoved
biograf med stort lærred og viser en god film. Filmen
introduceres på dagen.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Torsdag d. 6. august
Kl. 7.30
Kl. 7.55
Kl. 8.00
Kl. 9.00
Kl.10.00

Kl.12.00
Kl.15.00

Morgenvandring for de friske
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Foredrag om kunstnerkolonien Egernsundmalerne ved
højskolelærer Hans-Tyge Haarløv.
Alle danskere kender Skagensmalerne. På samme tid var
dog denne sønderjyske kunstnerkoloni i Egernsund her ved
Flensborg Fjord. Fra ca. 1880 samledes her overvejende tyske
malere som f.eks. Otto Heinrich Engel og Erich Kubierschky.
Da grænsedragningen kom i 1920, ophørte kunstnerkolonien.
Det har fået stor betydning for, hvordan man husker
kunstnerkolonien. Kunsthistorisk set bliver kolonien betragtet
som tysk, og er i Tyskland meget anerkendt. Men i Danmark
blev kunstnerne og dermed også deres værker ret ukendte, da
først grænsen blev lagt. Kunstnerkolonien blev betragtet som
ikke-dansk, fordi den var anlagt under fremmedherredømmet.
En tid, hvor egnen var okkuperet i 56 år af prøjserne. I dag er ca.
50 af Egernsundmalernes værker en fast del af udstillingen på
Museumsberg i Flensborg.
En let frokost inden vi skal smage på det store sønderjyske
kaffebord. I dag pålægslagkage. En særlig sønderjysk
specialitet.
Det sønderjyske kaffebord ved højskolelærer Tim Pohle
Vi skal denne eftermiddag smage på det sønderjyske kaffebord
og synge de bedste sønderjyske sange. Vi får hermed en
charmerende fortælling om den sønderjyske kulturhistorie.
Det sønderjyske kaffebord forener overdådighed med
overskuelighed, for kagerne indtages i en bestemt rækkefølge,
som kun brydes af de helt uvidende. Et ”fuldt kaffebord”
omfatter mindst syv slags bløde og syv slags hårde kager.
Kaffebordet har også en klar kulinarisk struktur - fra det bløde
til det hårde, fra det fede og fugtige til det tørre og magre. Vi

Kl.17.30
Kl.18.00
Kl.20.00

nøjes med at lave kaffebordet i en begrænset version, men bare
rolig – det er overdådigt.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Aftenforedrag om den norske digter Henrik Ibsens: Løgets lag
og læren deraf - fortællingen om Peer Gynt ved højskolelærer
Andreas Pilekjær.
Den store digter Henrik Ibsens fortælling: ”Peer Gynt” er et
komisk og rørende portræt af storfantasten Peer, som med
begge ben solidt plantet i skyerne drager til fjelds, til søs og til
Egypten for at være sig selv. Hjemvendt til Norge efter mange
år, når han målet, men på en måde som selv Peers fantasi ikke
kunne have forudset.
Herefter varm kakao og ”pumle” - opskrift fra det sønderjyske
kaffebord.

Fredag d. 7. august
Kl. 7.30
Kl. 7.55
Kl. 8.00
Kl. 9.00
Kl.10.00

Kl.12.00
Kl. 13.30

Morgenvandring for de friske
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Dramatiseret fortælling om Herman Bangs Tine ved
skuespiller Inger-Marie Madsen
Den sprudlende fortæller og skuespiller Inger-Marie Madsen
kommer og fortæller uddrag af Herman Bangs mesterlige
roman: Tine. En fortælling, der foregår i 1864, hvor Dannevirke
stillingen bliver forladt, og danskerne trækker sig til bage
til Dybbøl Banke. Tine er så én af de figurer, der plejer de
mange sårede soldater, og på denne måde skildrer krigens
gang. En fortælling, der er blevet kaldt: Kanonerne tordner,
byen brænder, alt bliver vendt op og ned i den unge
Tines liv. Fortællingen er på denne måde en god optakt til
eftermiddagens tur til Als.
Frokostbuffet i spisesalen
Studietur til Als - Levende Hegn, Brudeegene og Herman
Bangs fødehjem
Vi kører til Als, hvor vi ser egnens særkende – de levende hegn.
Vi skal også besøge Asserballe, hvor Herman Bang i 1857 blev
født i den flotte præstegård. Her tager vi kaffen og hører om
alle historierne. Afslutningsvis kører vi også ud i Nørreskoven

Kl. 17.30
Kl. 18.00

og ser en forhåbentlig flot udsprunget Bøgeskov, hvor
Brudgomsegene også venter på et besøg.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Festmiddag, der går over i: Gæt en højskolesang, bål ved
stranden og andet godt.

Lørdag den 8. august
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 08.50

Ingen morgenvandring pga. afrejsedag
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Kort morgensamling i foredragssalen
Herefter afsked og afrejse, så man kan komme med bussen fra
højskolen kl. 9.20 og nå toget fra Gråsten Station ca. kl. 9.50
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet

Sygeplejefaglig dag den 5.august 2020
Program:
Kl.10.00

Kl. 12.00
Kl. 13.30
Kl. 15.00

Kredsformand John Christiansen, Kreds Syddanmark:
Sundhedsreformen. Hvad kommer der ud af de politiske ideer.
Hvordan positionerer vi sygeplejen og sygeplejerskerne. Tæt på
patienten uanset hvor borgeren er?
Formiddagskaffe med frugt.
Frokostbuffet
Generalforsamling
Sygeplejerske Doris Klockmann udsendt af Læger uden
Grænser, fortæller og viser billeder om sine oplevelser i Nigeria.
Eftermiddagskaffe med kage

Er man kun med til sygefaglig dag, er prisen 215,-kr, som betales via
hjemmesiden, hvor også tilmeldingen sker. Deadline for tilmelding og
betaling er: 27.juli 2020.
Vær opmærksom på at tilmelding på Rønshoved Højskoles hjemmeside
sker via linket ”Udlejning” på hjemmesidens forside.

Frederiksstad

Praktiske oplysninger
Tilmelding
Du tilmelder dig nemt på vores hjemmeside www.ronshoved.dk under ”Korte
Kurser”. Efterfølgende vil du få tilsendt en bekræftelse og betalingsopgørelse.
Tilmelding er bindende, hvilket betyder, at vi ikke kan refundere pengene
ved afbud. Er du medlem af DSR noter venligt dette i kommentarfeltet ved
tilmelding.
Tilmelding til Sygeplejefaglig dag foregår via DSR.
Vi anbefaler derfor, at du tegner en afbestillingsforsikring ved f.eks. Europæiske
Rejseforsikring.

Priser

Dobbeltværelse pr. person uden bad:		
Enkeltværelse pr. person uden bad: 		
Dobbeltværelse pr. person med eget bad:
Enkeltværelse pr. person med eget bad:		

4.295,-kr.
4.995,-kr.
4.995,-kr.
5.695,-kr.

Kontoret hjælper dig gerne med at finde en makker, så du for det første kan
spare de penge som et enkeltværelse jo koster ekstra, men også for at du kan få
muligheden for at lære en ny at kende.
Beløbet dækker kost & logi inkl. linned og håndklæder samt alle udflugter og
programsatte punkter.

Rejsen med offentlig transport til Rønshoved

Vi ligger tæt på IC-linien. Der købes togbillet til Gråsten. Det tager 2½ time fra
Århus og 3½ time fra København (med direkte tog hver 2. time). Fra Gråsten
tager bussen (nr. 110) kun 15 min.
Vi kan også tilbyde at hente dig med vores bus i Gråsten med togankomst ca. kl.
15.10. Prisen vil være 50,-kr, som du betaler direkte til chaufføren i bussen.
Det samme kan vi tilbyde på hjemrejsedagen med togafgang ca. kl.9.50.

www.ronshoved.dk info@ronshoved.dk Tlf. 7460 8318

