Midsommer
i Grænselandet
Med tur til den mytiske ø
Helgoland og Skt. Hans koncert.
20. – 26. juni 2021

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 og højskolelivet
· 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.

Udflugter
· 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.

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.
Højskolen kan i år fejre 100 år, og fremstår flottere end nogensinde. Vi har
bygget om og renoveret, så skolen er klar til et nyt århundrede. Det er vi
stolte af. Ligesom vi har sørget for ekstra gode foredragsholdere i år, hvoraf
mange har særlige relationer til højskolen. Også vore festaftener har fået et
ekstra puf i år med særlige musikalske indslag på alle korte kurser.
Rønshoved Højskole er en klassisk, grundtvigsk folkehøjskole. 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. 20. juni
Ankomst med tog til Gråsten Station ca. kl. 15.10.
Herefter mulighed for bustransport til højskolen
Kl. 15-16.30 Ankomst og indkvartering, samt kaffe og lidt brød i foyeren
Kl. 16.30
Velkomstforedrag ved højskolelærer Hans-Tyge Haarløv, der
har været på højskolen siden 2006.
Om skolen som i år kan fejre 100-års fødselsdag. Et foredrag om
skolen, som voksede ud af Genforeningen, hvis virke og væsen
endnu er afgørende præget af begivenhederne for hundrede
år siden, samt tanker om skolens rolle i fremtiden.
Kl. 17.45
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.15
Aftensmad i spisesalen. Denne første aften skal vi have
Rønshoved Tapas. Små jubilæumslækkerier kombineret med
gode salater og andet godt.
Kl. 20.00
Velkomst og rundvisning.
Vi mødes i Foredragssalen. Herefter kaffe og kage i Pejsestuen.

Mandag d. 21. juni
Kl. 7.30
Kl. 7.55
Kl. 8.00
Kl. 9.00
Kl.10.00

Kl.12.00
Kl.13.15

Kl. 17.30
Kl. 18.00
Kl. 19.30

Morgenvandring eller en morgendukkert i Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Foredrag om Christiansfeld - Herrnhutternes og
honningkagernes by ved den passionerede fortæller Anders
Kingo.
Christiansfeld blev et selvstændigt bysamfund i 1773, grundlagt
af den danske konge Christian VII for den herrnhutiske
bevægelse. Det var de flittige mähriske Brødre, som fik til
opgave at bygge en ny og reguleret by, hvorfra de kunne
drive deres pietistiske mission i hele verden. Foredraget vil
gøre rede for baggrunden for Christiansfelds oprettelse, for
den pietistiske bevægelse og de mæhriske brødre. Og der
vil blive gjort rede for de mange smukke bygninger og deres
funktion i den stadig fungerende Brødremenighed ved siden
af Folkekirken. Foredraget vil være en flot optakt til turen i
eftermiddag.
Frokostbuffet i spisesalen
Tur til brødremenighedens og honninghjerternes by
Christiansfeld, der netop er kommet på UNESCOS verdens
kulturarvsliste.
Vi besøger denne enestående by på den jyske østkyst, som
netop er blevet flot renoveret af især midler fra A.P. Møller
fonden og ikke mindst er kommet på UNESCOS liste over
verdens kulturarv. Byen er grundlagt i 1772, og helt op i nutiden
har den bevaret sin oprindelige bebyggelsesplan og arkitektur.
Byen er skabt som et sted, hvor brødremenigheden åndeligt og
arbejdsmæssigt kunne leve sit liv med Gud. Vi besigtiger bl.a.
Kirkesalen og Gudsageren. Vi tager kaffen med.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Aftensamling. En aften med masser af sang fra
højskolesangbogen. Sangtemaet vil i aften være naturen. Vi vil
se nærmere på mange af disse årstidssange.
Herefter kaffe og kage med særlig kageopskrift fra det
sønderjyske kaffebord i pejsestuen eller på vores nye
udsigtsterrasse.

Tirsdag d. 22. juni
Kl.6.15
Kl.7.15

Kl. 21.00

Ingen morgenvandring, ingen flaghejsning
Morgenbuffet i spisesalen og udlevering af madpakke til
frokost.
Heldagstur til den mytiske ø Helgoland langt ude i Nordsøen.
Vi kører i bus ned til Büsum på den tyske vestkyst og sejler
herfra ud til Helgoland. Vores medbragte frokost spiser vi om
bord på færgen. Helgoland står monumentalt med sin røde
sandstensklippe 72 km ude i Nordsøen. Den rager 61 m op
over havoverfladen og daterer sig tilbage til urtiden. 2 ½ times
sejltur mellem sandbanker med udsigt til sæler og fugle fører os
ud til denne særprægede ø. En af naturens åbenbaringer med
en særdeles turbulent fortid. Den har tilhørt Danmark frem
til 1807, hvor englænderne overtog den og senere overdrog
herredømmet til Tyskland i en byttehandel. På Helgoland
drager vi på en tre kilometer lang rundvisning i et roligt tempo,
hvor der fortælles om øens spændende historie. Efter turen er
der tid til på egen hånd at gå på café eller shoppe i de over 200
toldfri butikker. Husk pas.
Aftensmad i spisesalen.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen og i Folkvang/vores nye
udsigtsterrasse.

Onsdag d. 23. juni
Kl. 7.30
Kl. 7.55
Kl. 8.00
Kl. 9.00
Kl.10.00

Morgenvandring for de friske
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Dramatiseret fortælling af Babettes Gæstebud af Karen
Blixen ved skuespiller Inger Marie Madsen.
To ældre norske frøkener, døtre af en afdød provst, lever et
nøjsomt og puritansk liv i en lille fjordby Berlevåg. En dag
banker en fransk kvinde på deres dør og beder om husly.
Hun er flygtet fra den blodige opstand i Pariserkommunen i
1871. Babette bliver kokkepige i huset og tilbereder øllebrød
og klipfisk, som havde hun aldrig bestilt andet. Efter 12 år i
huset bliver hendes lodseddel, som hun har medbragt fra Paris
udtrukket, hun har vundet den helt store gevinst. Hun beder nu
om lov til, at tilberede ”en ægte fransk festmiddag” i anledning
af provstens hundredeårsdag, hvor menigheden samles.
Tøvende accepterer de. Det bliver en festmiddag, de aldrig
glemmer.

Kl.12.00
Kl.14.30

Kl. 17.15
Kl. 17.30
Kl. 18.30

Frokostbuffet
Musikoptakt til koncerten i aften ved højskolelærer og
musikhistoriker Tim Pohle.
Vi bliver godt forberedte til aftenens koncert. Vi vil høre nogle
musikeksempler fra de værker, vi i aften skal høre i deres
fulde pragt. Samtidig vil vi få et musikhistorisk overblik over
komponisterne og deres hovedværker.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Sankt Hans koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i
den flotte koncertsal i Alsion i Sønderborg.
Orkestrets chefdirigent Johannes Wildner afrunder sæsonen
ved at føre publikum og orkester igennem aftenen med festlige
symfoniske værker og virtuose violin soloer, hvor aftenens
solist er garanten for gnistrende og medrivende violinspil.
Når koncerten er ovre inviteres alle udenfor og ser bålet blive
brændt midt ude i det maleriske Alssund.

Torsdag d. 24. juni
Kl. 7.30
Kl. 7.55
Kl. 8.00
Kl. 9.00
Kl. 10.00

Kl. 17.30

Morgenvandring eller en frisk svømmetur i Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Dannevirke - Unesco verdenskulturarv og Slesvig med besøg i
det pittoreske fiskerleje Holmen.
Vi skal i dag besøge Dannevirke - Dette voldanlæg som
danerne byggede for at markere deres rige og som fik navnet
Dannevirke, der betyder danernes værk. Dannevirkes hovedport
fra omkring år 740 blev først opdaget ved udgravninger for få
år siden. Den lå dér, hvor Hærvejen gennem Jylland passerede
voldanlægget. Fæstningen Thyraborg ligger også i nærheden
af Dannevirkes hovedport. Stedet blev senere opkaldt efter
dronning Thyra Danebod, der var gift med kong Gorm den
Gamle og mor til Harald Blåtand. Her har der formodentlig
ligget en borg af træ. Vi ser de vigtigste dele af volden og går
ind i museet, der indeholder en udstilling om voldanlægget
fra jernalderen og vikingetiden. Dannevirke hører til
Danmarks største nationale symboler og er blevet UNESCO
verdenskulturarv i sommeren 2018. Efter besøget her, kører vi
til Slesvig, spiser vores medbragte mad og slutter dagen af i det
pittoreske fiskerleje i byen Slesvig ved Slien-fjord.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 18.00
Kl. 19.30

Aftensmad i spisesalen
Foredrag om det hvileløse hjerte ved Monica Papazu mag.art
i sammenlignende litteratur.
Nu 30 år efter Murens fald er det tid at tænke tilbage og stille
sig spørgsmål om Europas skæbne. Tid til at fortælle. Fortælle
om begivenheder, som indtraf, og mennesker, som ikke er til
mere, bære vidnesbyrd og bjærge erindringen. For at døden
ikke skal få det sidste ord. For at vi kan forstå.

Fredag d. 25. juni
Kl. 7.30
Kl. 7.55
Kl. 8.00
Kl. 9.00
Kl.10.00

Kl.12.00
Kl.14.00

Kl. 17.30
Kl. 18.00

Morgenvandring eller en morgendukkert i Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Foredrag om maleren Sven Havsteen-Mikkelsen ved fortæller
og skolens bestyrelsesformand, Erik Jakob Petersen, Gelsted.
Havsteen var i 1951 på kunst- og historierejse sammen
med Martin A. Hansen. Havsteeen har opholdt sig en del i
grænselandet bla. på det nordiske kunststed Mikkelberg nord
for Husum. Her malede han meget. Bl.a. 17 af hans malerier
som vi skal se nærmere på i eftermiddag. De befinder sig
idag lige nord for grænsen i Skt. Jørgens kirke i Aabenraa.
Foredraget er derfor en optakt til turen i eftermiddag.
Frokostbuffet i spisesalen
I fodsporene på Havsteen-Mikkelsen i Skt. Jørgen Kirke og
besøg på Folkehjem i den gamle maritime købstad Aabenraa.
Oppe på Kirkebakken i den nordlige ende af Aabenraa står Sct.
Jørgens Kirke, bygget i 1903 af den danske, grundtvigianske
frimenighed, dengang Aabenraa var en del af det prøjsiske
Nordslesvig. I 1948 overgik kirken fra frimenighed til Folkekirke.
Vi besøger kirken og ser Havsteen-Mikkelsens mange malerier.
Ved siden af kirken ligger endnu en særlig sønderjysk
attraktion. Det er Folkehjem. Sønderjydernes samlingssted,
især kendt fra Genforeningen. Vi vil især vise jer den nye
mindepark foran Folkehjem, der er blevet etableret i 100-året
for Genforeningen i 2020. Folkehjem er med denne ombygning
blevet et levende monument over den danske nationale kamp i
Sønderjylland.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Festmiddag i spisesalen, der kl.20 går over i den særlige
Rønshoved tradition: Gæt en højskolesang.

Lørdag den 26. juni
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 08.50

Ingen morgenvandring pga. afrejsedag
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Kort morgensamling i Folkvang
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”. Du kan vælge mellem at betale online eller at få en regning.
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 med bad på gangen:
Enkeltværelse pr. person med bad på gangen:		
Dobbeltværelse pr. person med eget bad: 		
Enkeltværelse pr. person med eget bad:			

4.395,-kr.
5.095,-kr.
5.095,-kr.
5.795,-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 til Rønshoved med offentlig transport

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

