Maritime
cykelture
Mellem Østersø og Vesterhav
8. – 14. august 2021

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.

Cykelturene
· 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.

Foredrag og højskolelivet
· 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.
· Sangaften: Øjeblikke, Englevinger og Drømmespor.

· Morgensamlinger, flaghejsning og fællessang fra højskolesangbogen.

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. 8. august
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 med forstander Thue Kjærhus
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.
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 ved viceforstander Nina Kjærhus.
Vi mødes i foredragssalen. Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Mandag d. 9. august
Kl. 7.30
Kl. 7.55
Kl.8.00
Kl.9.00
Kl.10.00

Kl.17.30
Kl.18.00
Kl.19.30

Morgenvandring eller en rask svømmetur i Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen og udlevering af madpakker til
frokost.
Morgensamling i foredragssalen
Cykeldag i Eckersbergs landskab langs Als og Augustenborg
Fjorde.
Vi begynder i Blans, hvor ’den danske malerkunsts fader’
voksede op. Vi cykler gennem et guldalderlandskab ned til
kysten, hvor vi sejler over Alssund til den smukke ø, Als. Her går
turen gennem det naturskønne bakkede landskab til fjorden
ved Augustenborg, hvor H. C. Andersen i sin tid yndede at
komme, ligesom det ogsåer et sted med en dramatisk historie
om hertuginde Louise Augustas sønner, der stod i spidsen for
oprøret mod Danmark og krigsudbruddet i 1848. Dagens tur er
på ca. 35km.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Front og bro i det dansk-tyske grænseland ved Jens A.
Christiansen, leder af Flensborg Hus, hvor det danske
mindretal i Sydslesvig administreres fra.
At ville de andre uden at opgive sig selv, det er danskhedens
udfordring.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen, Folkvang og på vores nye
udsigtsterrasse.

Tirsdag d. 10. august
Kl. 7.30
Kl. 7.55
Kl. 8.00
Kl. 9.00

Morgenvandring for de friske
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen og udlevering af madpakker til
frokosten
En cykeldag langs den smukke Ejderflod og den imponerende
Kielerkanal.
Vi begynder dagens tur ved den lille idylliske landsby,
Vestermølle, i det sydligste Slesvig, hvor vi hører om det
danske mindretal, der opstod efter 1920. Vi krydser den gamle
grænseflod fra 811 til 1864, Ejderen, inden vi kommer ned til
den imponerende Kielerkanal. Vi hilser på store og små skibe,
mens vi cykler på kanalbredden og kommer tilbage til Ejderen,
som vi følger ind til den gamle danske garnisonsby Rendsborg.

Kl. 17.30
Kl. 18.00
Kl. 20.00

Dagens tur er på ca. 35km. Husk pas.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Fællessang ved viceforstander Nina Kjærhus
Efter en lang dag ude under den høje himmel, skal vi
i aften samles omkring de bedste sommersange fra
højskolesangbogen.
Herefter varm kakao og Rønshoved boller, som serveres i
Pejsestuen, Folkvang og på vores nye udsigtsterrasse.

Onsdag d. 11. august
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

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.
Frokostbuffet i spisesalen
Cykle langs den smukke Flensborg Fjord til malernes
Egernsund.
Vi tager en eftermiddags cykeltur langs Flensborg Fjord til
den glemte malerkoloni Egernsund og ser nogle af malernes
foretrukne steder ved sundet og fjorden. Egernsund er præget
af teglværksindustrien, der har en lang og endnu levende
historie ved denne landsby, der ligger smukt ved vandet. Turen
er ca. 20km.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen

Kl. 19.30

Dannelse - Goethe, Schiller og Grundtvig ved
højskoleforstander Thue Kjærhus.
Et foredrag der sætter Goethe, Schiller og Grundtvig i
spil. Begrebet dannelse er i uddannelses- og kulturelle
sammenhænge helt op til sidste tredjedel af 1900-tallet især
forbundet med tysk nyhumanisme, dvs. Bildung. I Danmark
opstod der parallelt med nyhumanismens entre en folkelig
dannelsestradition, som blev omfattende kulturelt, kirkeligt
og uddannelsesmæssigt. En dannelsestradition med afsæt i
Grundtvig.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen, Folkvang og på vores nye
udsigtsterrasse.

Torsdag d. 12. august
Kl. 7.30
Kl. 7.55
Kl. 8.00
Kl. 9.00
Kl.10.00

Kl.17.30
Kl.18.00
Kl.19.30

Morgenvandring for de friske
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Cykeldag under Tøndermarskens himmelkuppel,
Nationalpark Vadehavet - Unesco verdensnaturarv.
Vi skal også opleve Tøndermarsken i Nationalpark Vadehavet
og Unesco verdensarv. Vi begynder dagens etape ved den
imponerende Vidåsluse ved Højer, hvor der er et fantastisk
skue udover ét af verdens vigtigste fugleområder, Vadehavet.
Herfra cykler vi i det flade marsklandskab med den enorme
himmelkuppel over os og passerer grænsen i landets sydvestlige
hjørne. Vi får en smagsprøve af maleren Emil Noldes landskab
nær den berømte Hindenburgdæmning, og kommer til at
stå med begge ben i to lande samtidig ved den maleriske
grænsebro i Rudbøl - inden turen ender foran Schackenborg
Slot i Møgeltønder. Dagens tur er på ca. 35 km. Husk pas.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Sommerbiograf. Vi omdanner foredragssalen til biograf og ser
en god film. Vi ser i aften en flot kortfilm om Noldes landskab i
marsken.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen, Folkvang og på vores nye
udsigtsterrasse.

Fredag d. 13. august
Kl. 7.30
Kl. 7.55
Kl. 8.00
Kl. 9.00

Kl. 17.30
Kl. 18.00

Morgenvandring for de friske
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen og madpakke med til frokost.
Cykeldag fra Østersøens eventyrlige Gelting Birk til den
hyggelige Maasholm ved Slien Fjord.
Vi slutter vores cykeluge flot af ved at vise jer Gelting Birk - et
utrolig smukt område, som ikke mange kender. Man siger
om området, ”at hvis man er snedig, bliver man i tidens løb
ikke kun ældre, men også bedre ligesom Gelting Birk. Denne
landtange på den nordøstligste spids af Angel har allerede
været fredet siden 1934 og har i tidernes løb forvandlet sig til
et eventyrlandskab. Det består af sivområder, saltvandsenge,
spøgelsesskove, laguner, enge og fortryllende strande. Vi
kommer til at møde vilde polske heste på de store engarealer,
Charlotte Mølle og en fantastisk udsigt over mod Danmark:
Ærø. Vi cykler langs den smukke østersøkyst og kommer ned
til den skønne gamle fiskerlandsby Maasholm ved Sliens
udmunding, hvor der for nogle år siden blev filmet svømmende
vildsvin. Her har der altid været sejlads, siden vikingerne og
fremmede købmand sejlede frem og tilbage til Hedeby i
bunden af fjorden. Dagens tur er på ca. 30 km. Husk pas.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Festmiddag, der i anledning af skolens 100-års fødselsdag,
går over i høstkoncert med koncertpianist Mogens Dalsgaard.
Foruden at være en af landets bedste pianister, er Mogens
Dalsgaard også en gudbenådet fortæller. Hans evne til at
sætte den musik han spiller i forbindelse med omverdenen
gør, at en koncert med ham aldrig bliver kedelig. Han har en
stor international karriere bag sig, og er stadig en af vore mest
aktive kunstnere.

Lørdag d. 14. 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

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:			
Medbringer man ikke sin egen cykel, kan denne lejes:

4.395,-kr.
5.095,-kr.
5.095,-kr.
5.795,-kr.
600,-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

