Livsanskuelser
og Sort Sol
Lykke, tyngdekraft og Kierkegaard.
I samarbejde med Kristeligt Dagblad.
6. – 11. september 2020

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 lykke og kunst går op i en højere enhed. Udover foredrag med
vid og bid skal vi også opleve UNESCO´s Verdensnaturarv, når vi sammen ser
tusinder af stære opføre luftballet i Tøndermarsken, Sort Sol.

Foredrag
·· Sønderjysk velkomstforedrag ved forstander Thue Kjærhus
·· Tyngdekraften - fra Newton til Einstein ved videnskabshistoriker og
professor emeritus ved Niels Bohr Instituttet Helge Kragh
·· Nietzsche og Kierkegaard om Gud og andre store sager ved tidl.
seminarielektor Henrik Bækgaard
·· Gustav Mahler og senromantikerne ved musikhistoriker og højskolelærer
Tim Pohle
·· Sprog og identitet i Slesvig efter 1920 ved professor ved Flensborg
Universitet Elin Fredsted
·· Det grundtvigske i dansk kirkekunst ved cand.mag og teolog Birgitte Bech
·· Om fugletrækkets gåder ved Kevin Kuhlmann Clausen, forsker i
faunaøkologi, AAU.
·· Om Hannah Arendt, samfundsforsker og politisk tænker ved
højskoleforstander Thue Kjærhus.
·· Velfærd og lykke ved professor i filosofi Søren Harnow Klausen

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

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 den 6. september
Kl. 15.30
Kl. 17.00

Kl. 17.45
Kl. 18.15
Kl. 20.00

Ank. Med tog til Gråsten Station ca. Kl. 15.10. Herefter
mulighed for bustransport til højskolen
Ankomst og indkvartering
Velkomst i foredragssalen.
Viceforstander Nina Kjærhus byder velkommen, involverede
lærere på kurset bliver introduceret, vi synger et par gode sange
og slutter af med en rundvisning på skolen.
Vin- og ølsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen. Denne første aften skal vi have
Rønshoved Tapas. Små lækkerier kombineret med gode salater
og andet godt.
Velkomstforedrag med højskolelæreforstander Thue Kjærhus.
En fortælling om den særlige sønderjyske historie og mentalitet
med fokus på Genforeningen.

Mandag, den 7. september
Kl. 7.30
Kl. 7.55
Kl. 8.00
Kl. 9.00
Kl.10.00

Kl.12.00
Kl.14.30

Kl.17.30
Kl.18.00
Kl.19.30

Morgenvandring eller morgenbadning i Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Tyngdekraften - fra Newton til Einstein ved professor
emeritus og videnskabshistoriker ved Niels Bohr Instituttet
Helge Kragh.
Tyngdekraften er et højaktuelt tema, specielt efter
opdagelsen af gravitationelle bølger i 2016. I dette foredrag
giver videnskabshistoriker og professor emeritus ved Niels
Bohr Instituttet Helge Kragh tilhørerne en indføring i den
fascinerende tyngdekraft og udforskningen heraf fra Isaac
Newton til Albert Einstein.
Frokostbuffet i spisesalen
Foredrag om Nietzsche og Kierkegaard om Gud og andre
store sager ved tidligere lektor på Haderslev Seminarium og
sognepræst Henrik Bækgaard.
Nietzches livsprojekt var at lade livet komme til udfoldelse i al
dets storhed. Kierkegaard ville det samme. Mangfoldighed,
mulighed, forunderlighed, lidenskab hyldede de begge.
Forskellen mellem dem var dog markant. Den ene mente,
at mennesket selv måtte bære sit liv og sætte sine værdier.
Den anden troede sig båret og givet værdier fra sin Gud.
Deres meninger om liv, moral, verden og Gud prøves af
overfor hinanden og tilhøreren bliver udfordret på sin egen
tilværelsesforståelse.
Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Aftensmad i spisesalen
Musikforedrag om Gustav Mahler og senromantikerne ved
musikhistoriker og højskolelærer Tim Pohle.
Gustav Mahlers musik er på mange måder indbegrebet af
senromantikken. Den er storladen, sofistikeret og til tider
voldsom og dramatisk. Vi vil dykke ned i en af de mest
spændende perioder i den nyere musikhistorie og høre musik,
der er på randen til en helt ny musikalsk periode, musik der er
grænseoverskridende, om komponister der er tøvende med det
nye og komponister der er radikalt nyskabende.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Tirsdag den 8. september
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. 19.30

Morgenvandring eller morgenbadning i Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Foredrag om sprog og identitet i Slesvig efter 1920 ved
professor Elin Fredsted fra Flensborg Universitet.
Hvordan udviklede sprogforholdene i den traditionelt femsprogede region sig efter grænsedragningen 1920? Sprog
forsvandt og nye varianter opstod - vi ser nærmere på et stykke
foranderlig grænselandshistorie gennem sprogets fascinerende
udvikling.
Frokostbuffet i spisesalen
Foredrag om det grundtvigske i dansk kirkekunst ved cand.
mag. og theol. Birgitte Bech.
Den grundtvigske oplivelse har været til stor inspiration for
kirkekunsten siden dansk guldalder. Grundtvig selv brød
sig meget lidt om billedkunst, men det grundtvigske miljø
fostrede stærke malere som Skovgaardkredsen og Larsen
Stevns. Grundtvig fik afgørende indflydelse på motivvalget i
danske kirker med hyrdebilleder og opstandelsesbilleder som
eksempler. - Indflydelsen rækker videre end til grundtvigianere,
når de grundtvigske salmers stærke billedsprog stadig slår
tonen an hos nye kirkekunstnere. ”Den signede dag” er fx en
yndet billedtitel. - Men den gamle fik måske ret i, at man med
billedkunst i kirken risikerer billedkult i kirken!
Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Aftensmad i spisesalen
Fællessang om de forbudte sange med viceforstander Nina
Kjærhus.
En aften med fællessang fra højskolesangbogen. I aften med
fokus på de forbudte sange fra de 56 okkuperede år (18641920). Sange, der ikke blot vandt genklang i Sønderjylland, men
i det ganske land.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Onsdag den 9. september
Kl. 7.30
Kl. 7.55
Kl. 8.00
Kl. 9.00

Morgenvandring eller morgenbadning i Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen

Kl.10.00

Foredrag om fugletrækkets gåder ved Kevin Kuhlmann
Clausen, forsker i faunaøkologi, Aarhus Universitet.
Fugle har altid fascineret os. Mest af alt med deres evne til
at kunne flyve. For mange fugle er det at flyve dog ikke kun
en fornøjelig fritidsaktivitet, men er en nødvendighed for
at kunne overleve. Det gælder især fuglearter, der hvert
år trækker mellem arktiske yngleområder og varmere
overvintringskvarterer, Fugletræk forekommer i mange former.
Mens viben ofte nøjes med en tur til Holland, flyver havternen
intet mindre end 71.000 km om året mellem Grønland og
Antarktis. Men hvorfor er det nødvendigt for fuglene at
trække? Hvorfor bliver nogle fuglearter i Danmark hele
vinteren, mens andre drager sydpå? hvordan finder fuglene
vej? Og hvordan kan vi følge dem. Turen vil være et oplæg til
turen til Naturpark Vadehavet i eftermiddag.
Kl.12.00
Frokostbuffet i spisesalen
Kl.15.30
Varmt kanelbrød og kaffe i foyeren.
Kl.16.45
Sort sol og stærene i Nationalpark Vadehavet - UNESCO’s
verdens naturarv.
Vi skal i dag af sted for at se Sort Sol: Dette særlige syn når i
tusindvis af stære samles for natten. Hvis vi er heldige, bliver
hele himlen helt sort af stære. I ventetiden luner vi os med
den gode højskolekaffe. Medbring gerne gummistøvler,
kikkert og tæpper til at sidde på. Vi spiser vores medbragte
aftensmad i det fri midt i Nationalpark Vadehavet - UNESCOS
verdensnaturarv. Medbring også pas, da stærene ofte vælger at
gå til ro syd for landegrænsen.
ca.kl.22.00 Hjemkomst. Vi slutter dagen af med kaffe og kage i pejsestuen.

Torsdag den 10. september
Kl. 7.30
Kl. 7.55
Kl. 8.00
Kl. 9.00
Kl.10.00

Morgenvandring eller morgenbadning i Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Foredrag om Hannah Arendt, samfundsforsker og politisk
tænker ved højskoleforstander Thue Kjærhus.
Hannah Arendts analyse og refleksion over ondskab, ansvar,
ret og politik er i de senere år blevet genstand for en stigende
international interesse og diskussion. Med ondskabens
banalitet perspektiverer Arendt hendes berømte bog

Kl.12.00
Kl.14.30

Kl.17.30
Kl.18.00

”Eichmann in Jerusalem”.
Arendts bog om sagen rejser en række interessante spørgsmål,
og ét af dem drejer sig om, hvordan vi skal forstå Eichmanns
ondskab. Men den væsentligste årsag til at forstå ondskabens
banalitet er hovedværket: Det totalitære herredømme, der
udkom 1949-50.
Frokostbuffet i spisesalen
Foredrag om velfærd og lykke ved professor Søren Harnow
Klausen, Syddansk Universitet.
Lykken er noget alle går op i, men også deler vandene. På
den ene side er der tilsyneladende populære opskrifter på
lykke i selvhjælpslitteraturen, på den anden side advarer
mange forskere mod at gå for meget op i den - Søren Harnow
Klausen guider gennem forskellige perspektiver på lykke og
argumenterer for, at der intet selvoptaget er i at interessere sig
for sin egen lykke.
Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Festmiddag, der kl.20 går over i festaften med: Sange fra
hatten og andet godt i pejsestuen.

Fredag den 11. september
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

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.
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:		

3.795,-kr.
4.495,-kr.
4.495,-kr.
5.195,-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. 09.50.

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

