
Sort Sol over 
Tøndermarsken

Og tur til det mytiske Helgoland

13. – 19. september 2021



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
 · 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 skolens 100 års fødselsdag i år.

Udflugter
 · 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.



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

Mandag d. 13. september
Ankomst med tog til Gråsten Station ca. kl. 15.10. 
Herefter mulighed for bustransport til højskolen

Kl. 15-17 Ankomst og indkvartering, samt kaffe og lidt brød i foyeren
Kl. 17.00 Velkomst og rundvisning ved viceforstander Nina Kjærhus. 

Vi mødes i Foredragssalen. 
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 Velkomstforedrag med forstander Thue Kjærhus. 
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. 
Herefter kaffe og kage i Pejsestuen.



Tirsdag den 14. september 
Kl. 07.30  Morgenvandring
Kl. 07.55  Vi synger flaget op  
Kl. 08.00  Morgenbuffet i spisesalen og udlevering af madpakker.
Kl. 09.00  Morgensamling i foredragssalen
Kl. 10.00  NordArt - En helt særlig udflugt til moderne kunst og barsk 
 charme.

 Vi lægger ud med at vise dig moderne kunst i særklasse. Vi 
kører sydpå til den gamle danske garnisonsby Rendsborg, hvor 
vi skal se nærmere på dette nye kunststed for moderne kunst: 
Nordart, hvis formål er at fremme den gensidige forståelse 
gennem kunstens sprog, og hører til de største udstillinger af 
moderne kunst i Europa. År efter år formår de at forny deres 
udstillinger. Scenen for det hele er de kæmpestore haller i 
det historiske jernstøberi og den 80.000 kvadrameter store 
skulpturpark. I samspil med disse kulisser formår de udvalgte 
verdenskunstnere at få eksponeret en helt særlig stemning, 
der leder de besøgende gennem en helt unik verdensrejse i 
kunstens verden. Husk pas.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl. 18.00  Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Aftensalon med sang. Vi slutter dagen med at synge de 
 forbudte sange med viceforstander Nina Kjærhus. 

 En aften med fællessang fra højskolesangbogen. De forbudte 
sange fra de 56 okkuperede år (1864-1920). Sange, der 
ikke blot vandt genklang i Sønderjylland, men i det ganske 
land. Viceforstander Nina Kjærhus tager os med på en tur i 
højskolesangbogen. Fællessang, når det er bedst. Herefter varm 
kakao og sønderjyske ”pumle”.

 

Onsdag den 15. september 
Kl. 06.15    Morgenbuffet og madpakkesmøring
Kl. 07.15    Heldagstur til den mytiske ø Helgoland langt ude i Nordsøen.

 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. 2½ 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. I 1890 indgik den i en byttehandel 



med Tyskland. Under tysk besiddelse blev den under 1. og 
2. Verdenskrig brugt som flåde- og ubådsbase. Pga. sin 
militærstrategiske beliggenhed forsøgte englænderne direkte 
at bombe øen væk i 1947. Dette lod sig heldigvis ikke gøre. Øen 
er 1700 m lang og 600 m bred. I højden fordeler den sig på tre 
plateauer: Fra det lave “Unterland” for foden af klippen, hvor 
byen ligger, videre ind over “Mittelland” og op til “Oberland” 
med de fantastiske panoramaer, fuglefjeld, klippeformationer 
mm. Vores medbragte frokost spiser vi om bord på færgen. På 
Helgoland får vi 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. 

Kl. 21.00 Hjemkomst og sen aftensmad. Herefter aftenskaffe og dessert i 
 pejsestuen.
 

Torsdag den 16. september 
Kl. 7.30  Morgenvandring
Kl. 7.55  Vi synger flaget op  
Kl. 8.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 9.00  Morgensamling i foredragssalen
Kl.10.00 Foredrag om den italienske forfatter Elsa Morantes berømte 
 bog: Historien ved højskoleforstander Thue Kjærhus.

 Vi vil i dette foredrag komme bag om denne gribende klassiker 
om italienske skæbner under 2. Verdenskrig. Den italienske Idas 
liv forandres, da hun i 1941 møder en tysk soldat. 9 måneder 
senere føder hun sønnen Useppe. Ida fortæller ikke noget, og 
ingen spørger om noget. Ida kæmper for at få hverdagen til 
at hænge sammen. Hendes liv fyldes af mange bekymringer 
for, hvad der vil ske med hendes 2 sønner, hvis myndighederne 
finder ud af, at der er noget jødisk blod i hende. En mesterlig 
familiekrønike, men også et mesterligt anklageskrift.

Kl. 12.00  Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 14.30   Eftermiddagstur til Sønderborg, Alsion og kunst af Olafur 
 Eliasson.

 Vi kører i dag til Sønderborg og kigger nærmere på Alsion, der 
rummer en koncertsal i verdensklasse, en forskerpark og er en 
del af Syddansk Universitet. Det topmoderne byggeri Alsion 
stod færdig i oktober 2007 og ligger smukt ned til vandet 
og Christian X. Bro midt i Sønderborg by. Her smelter kultur, 
vidensarbejdspladser og uddannelse sammen i en vision om 



at skabe fremtidens kulturhus. Alsion rummer Koncertsalen 
Alsion, der er en af Europas ypperste, når det gælder den 
symfoniske musik. Derfor vælger mange store orkestre at spille 
i Alsion på deres turnéer rundt i verden, og byen kan årligt 
glæde sig over gæstespil i den absolutte verdensklasse. Salen er 
udstyret med det bedste inden for akustikregulerende udstyr, 
og derfor velegnet til alle typer koncerter og forestillinger, 
stand up og meget mere - og så er foyeren udsmykket af 
den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson, der er Alsions 
huskunstner, hvilket sikrer en oplevelse allerede ved ankomsten. 
Vi tager kaffen med og nyder den foran ”Alssund pavillon”, der 
er titlen på den over syv meter høje installation i rustfrit stål, 
der strækker sig mellem viden- og kulturcentret Alsion og Als 
Sund. ”Pavillonen kan opleves af dem, der går langs vandet, 
eller opholder sig i det nye haverum ved Alsion. Men den kan 
også være et fyrtårn eller et navigationsinstrument til dem, der 
er ude på vandet. Og de, der er endnu længere væk, vil kunne 
opleve den som et arkitektonisk element”, siger Olafur Eliasson.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl. 18.00  Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Regnbuer, sten og lys - foredrag om Olafur Eliassons kunst 
 ved højskolelærer Søren Hviid Petersen.

 Man taler om tiden før og efter Olafur Eliasson, som i den grad 
har sat sit præg på dansk og international samtidskunst. Olafur 
er født og uddannet i Danmark, og har i dag 90 fuldtidsansatte 
i Berlin. Han har en forkærlighed til interaktive installationer, 
der inddrager beskueren og ofte visualiserer elementerne og 
indsætter naturfænomener i kunstrummet. Han er kendt for 
bla. Regnbue panoramavinduet på Aros, og for de 3 lysekroner 
i Operaen på Holmen og meget mere. Foredraget kommer 
bag om Olafur og hans kunst og er en opfølgning på vores 
eftermiddagstur til Sønderborg.
 Herefter kaffe og kage med opskrift fra det kendte sønderjyske 
kaffebord.

 

Fredag den 17. september 
Kl. 7.30  Morgenvandring eller morgenbadning i Flensborg Fjord
Kl. 7.55  Vi synger flaget op  
Kl. 8.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 9.00   Morgensamling i foredragssalen



Kl.10.00   Musikforedrag om Wagner - fornyer og bevarer ved 
 musikhistoriker og højskolelærer 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.

Kl. 12.00  Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 15.30   Varmt kanelbrød i foyeren inden afgang.
Kl. 16.45   Sort sol og stærene i Naturpark 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 
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 Naturpark Vadehavet - UNESCO verdens naturarv. 
Medbring også pas, da stærene ofte vælger at gå til ro syd for 
landegrænsen. 

 

Lørdag den 18. september 
Kl. 7.30  Morgenvandring eller morgenbadning i Flensborg Fjord
Kl. 7.55  Vi synger flaget op  
Kl. 8.00  Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 9.00  Morgensamling i foredragssalen  
Kl.10.00   Højskolebevægelsens tankegods ved historiker og 
 højskolelærer Hans-Tyge Haarløv.

 Rønshoved Højskole fejrer i år 100-års jubilæum, men 
højskolebevægelsen i Sønderjylland er lang og spændende. 
Fra etableringen af den første højskole i 1844 over 
fremmedherredømmet 1864-1920 til i dag har højskolerne og 
højskolebevægelsen været optaget af tidens store spørgsmål. 
Det gælder de danske højskoler generelt, men også de 
sønderjyske, herunder Rønshoved Højskole. Nogle emner, f.eks. 
Sydslesvigsagen har dog haft en særlig bevågenhed, og det 
gælder i særlig grad Rønshoved Højskole.

Kl. 12.00  Frokostbuffet i spisesalen



Kl. 14.30  Foredrag om den store frigørelse: Hvem er vi, efter Gud ved 
 Henrik Jensen, historiker, debattør og skribent.

 Med det 20 århundredes store katastrofe med verdenskrigene 
svækkedes kristendommens sandheder afgørende og vi skulle 
i Vesten for første gang i historien til at lære at leve i verden 
uden Gud, kulturelt forstået. De forskellige generationer - 
mellemkrigstidens ideologiske generation, efterkrigstidens 
’kætterske’ og 68-generationen - tacklede det meget forskelligt 
- dette med at finde meningen. 
Også i dag har især de unge generelt problemer med 
meningen, dvs. identiteten - hvem er jeg, hvad skal jeg her 
osv.? Hvor man tidligere mest var som omgivelserne så én, 
altså nærmest identificeret med sit ’ydre selv’, er dette i dag 
ofte en krænkelse. Man vil definere sig selv, og det skal være 
indefra, fra ’et indre selv’: hvem er jeg dybest set. Det kan 
være en svøbe, for det er ikke altid man finder noget godt og 
anerkendelsesværdigt. Det ender ofte med en offeridentitet. 
Hvorfor er det gået sådan? 
Historikeren Henrik Jensen taler ud fra sin nye bog Efter 
Gud. Det 20. århundredes fortabte generationer og 
meningsløsheden.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl. 18.00  Festmiddag efterfulgt af: 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.

Søndag den 19. september
 Ingen morgenvandring pga. afrejsedag
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen  
Kl. 08.50 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



Efter overfarten til Helgoland bliver man traditionelt hentet af små fiskerbåde og bragt i land.

Helgolands vartegn: den berømte ”Lange Anna”.



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 eget bad:   5.095,-kr.
Enkeltværelse pr. person med eget bad:   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


