Jul i Sønderjylland
20. – 26. december 2021

Nytår i Sønderjylland
27.12.2021 - 02.01.2022

Vælg én eller to uger

Her har vi traditionel sønderjysk jul- og nytårshøjskole. Tag én, eller begge
uger. Traditionen tro inviterer vi igen til indholdsrige og hyggelige dage
med foredrag, masser af højskolesang, koncerter, skuespil, debatter,
hygge omkring pejsen, og ikke mindst spændende udflugter i det smukke
vinterklædte Sønderjylland.

Foredrag
· Traditionel sønderjysk julefrokost. Vi smager julens sønderjyske
specialiteter.
· Om sagn og gendigtning - en fortælling om de dansker konger og helte.
· Om C.S. Lewis - eventyrlig kristendom.
· Billedforedrag om bebudelsen og Jesu fødsel.
· En dag bygget op om: Tro, håb og kærlighed.
· Om den store danske salmedigter Hans Adolf Brorson.
· Julens musik og sange ved pianist Thomas Buur.
· Julemiddag i den pyntede spisesal. Vi nyder den særligt tilberedte
julemiddag
· med de sønderjyske juletraditioner.
· Om dannelse for folk og fæ - om tidens dannelsesdebat.
· Traditionel sønderjysk julefrokost.
· 100 år med nederlag og sejre.
· Eventyret om Christen Kold.
· Om Rusland og Vesten.
· Om skolen vokset ud af Genforeningen og om skolens rolle i fremtiden.
· Om Astronomi i Dantes og Mediciernes Firenze.
· Kampen om de faldnes minder.
· Om lykke og lidelse.
· Sangaften om de forbudte sange og andre Genforeningssange.
· Dramatiseret fortælling om Herman Bangs roman: Tine.
· Om maleren Sven Havsteen-Mikkelsen.
· Med sol og megen glæde - om Kaj Munk.
· Flot klassisk nytårskoncert med koncertpianist Mogens Dalsgaard.
· Nytårsaften med underholdning, nytårskavalkade, champagne og

fyrværkeri ud over Flensborg Fjord.
· Samt 11 spændende studiekredse, sangaftner og meget andet.

Udflugter
· Juleaftensgudstjeneste i vores ”egen” frimenighed på højskolen.
· Julekantate med Johan Sebastian Bach i Marie-kirken i Flensborg.
· Slien-cruise langs Angeln og Svansen.
· Tur til den juleudsmykkede købstad, Tønder.
· Tur til Als - Egen kirkegårds mindested for de faldne i 1. Verdenskrig og i
fodsporene på Herman Bang.
· Tur til Broager Kirke med Skt. Jørgen og dragen.

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. 20. december
Kl. 15-17
Kl. 17.00
Kl. 17.45
Kl. 18.15
Kl. 20.00

Ankomst med tog til Gråsten Station ca. kl. 15.10.
Herefter mulighed for bustransport til højskolen
Ankomst og indkvartering, samt kaffe og lidt brød i foyeren
Velkommen i foredragssalen og efterfølgende rundvisning
ved højskolelærerne Søren Hviid Petersen, Tim Pohle og HansTyge Haarløv.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen. Denne første aften skal vi have
Rønshoved Tapas. Små jubilæumslækkerier kombineret med
gode salater og andet godt.
Velkomstforedrag ved højskolelærer Hans-Tyge Haarløv.
Herefter kaffe og kage i Pejsestuen.

Tirsdag den 21. december
Kl. 08.00
Kl. 08.50
Kl. 09.00

Kl. 11.00
Kl. 12.00

Morgenbuffet i spisesalen
Vi synger flaget op
Foredrag om sagn og gendigtning - en fortælling om danske
konger og helte ved Ph.d-studerende Eva Elisabeth Houth
Vrangbæk.
Som en optakt til eftermiddagens udflugt skal vi her til
formiddag dykke ned i den fælles sagnkreds, der binder
Norden og de britiske øer sammen. I kølvandet af romernes
løsnede greb om den engelske provins udvandrede anglerne til
England. Det medførte et sammenstød af kulturer og religioner.
Det bliver en fortælling om danske konger og helte, om Uffe
og Vermund, Beowulf og ikke mindst den legendariske Kong
Arthur og et gensyn med nogle af de fantastiske gendigtninger
af disse sagn.
Frokost
Slien-cruise langs Angeln og Svansen.
Vi kører syd på henover Angeln. Området som angelsakserne
dvs. englænderne kommer fra. Vi kører mod øst til havnebyen
Kappel ved Slien Fjord. Slien adskiller netop områderne Angel
og Svansen. Svansen er iøvrigt det sted, hvor der var flest
herregårde i helstaten og et område, hvor livegenskabet
først blev opløst i 1806. Skibet Sli-prinsessen - en gammel
hjuldamper, venter på os. Vi sejler forbi Maasholm, der er

Kl. 17.30
Kl. 18.00
Kl. 19.30

et fuglereservat og ikke mindst en lille turistperle. Vi vender
i Slien-mundingen, hvor digerne har dannet laguner, hvor
havørnen og andre fugle holder til. Vi får en lille halv times
ophold i Sli-mundingen, hvor vi kan nyde den flotte udsigt
udover Østersøen eller se nærmere på lodshuset eller måske
den lille kro, der hedder det specielle navn: Gift. Det lyder
mere voldsomt end det er, men det er plattysk og kommer fra
udtrykket her oversat til dansk: Hva’ gives der her. Husk pas.
Salg af vin og øl fra højskolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Fællessange - sange fra hjertet ved højskolelærer Tim Pohle.
Vi vil denne aften tage højskolesangbogen frem og synge
sammen. Bagefter kaffe og kage i pejsestuen.

Onsdag d.22. december
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl. 10.00

Kl. 12.00
Kl. 14.30

Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Vi synger flaget op
Foredrag om C.S. Lewis – eventyrlig kristendom ved
højskolelærer Søren Hviid Pedersen
De fleste kender sandsynligvis Lewis som forfatteren til Narniafortællingerne. Dette også med stor berettigelse og fortjeneste.
Mange som har læst hans Narnia-fortællinger vil sandsynligvis
også bemærke de kristne temaer i bøgerne. I foredraget vil
vi komme nærmere ind på Lewis’ kristendomsforståelse og
hvorledes den influerer på hans skønlitterære værker. Lewis
var og er en stor forfatter, og han var en forfatter der på
mange måder kunne kombinere det litterære med en kristen
livsforståelse og samtidig skabe stor kunst på litteraturens egne
præmisser. Med Lewis’ forfatterskab åbnes op for et sprog, der
kan skabe en ny indfaldsvinkel på kristendom og kristenhed.
Frokostbuffet i spisesalen
Billedforedrag med fascinerende skildringer af bebudelsen,
Jesu fødsel og helligtrekonger ved lektor Birgitte Bech.
Bebudelsens og julens billeder er ofte sublime udtryk for
kunstnernes inderligste hengivenhed. Vi undersøger motivernes
historie gennem dansk kunst fra byzantinsk og middelalderlig
pragt til overraskende nutidige fortolkninger. Undervejs ser vi
fx guldalderens italienske inspiration´(hvor det katolske igen
kom tæt på), Carl Blochs glansstykker, Skovgaardkredsens
dekorative bibelhistorie, Havsteens kraftfulde modernisme - og
det provokerende nye. Julens billeder er skønne, men altså ikke

Kl. 17.30
Kl. 18.00
Kl. 20.00

helt forudsigelige! Birgitte Bech er en erfaren formidler med
øjenåbnende teologiske og kunsthistoriske perspektiver.
Salg af vin og øl fra højskolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Filmaften, om Guldalderen set fra en kunstners vinkel.
Guldalderen var en historisk epoke i Danmarkshistorien. I aften
skal vi se Danmarkshistorien med en kunstners øjne. Denne film
handler om Bjørn Nørgaards arbejde med de 17 gobeliner, der
i dag pryder Christiansborg Slot. Filmen bringer os på en rejse.
En rejse gennem skabelsen af gobelinerne, der alle blev vævet
i Frankrig, en rejse gennem Danmarkshistorien og ikke mindst
en rejse med kunstneren selv, og de overvejelser og refleksioner
han gør sig under skabelsesprocessen. Det hele er krydret med
interviews, tanker og smukke billeder, filmen er en fest for både
hjerne og øjne!

Lillejuleaften – Torsdag d. 23. december
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl.10.00

Kl. 12.00
Kl. 13.00

Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen.
Vi synger flaget op
Foredrag om præsten og vor store salmedigter Hans Adolf
Brorson - den poetiske biskop ved cand. pæd. Jens Kristian
Lings, Fjaltring.
Foredraget omhandler Brorson som menneske, præst og
pligtopfyldende biskop. Der sættes fokus på hans betydning
for pietismens udbredelse og på dens betydning for
samfundsudviklingen. Frem for alt vil foredraget omhandle
hans usædvanlige format som digter. Flere af hans digte vil
blive kommenteret. Hovedvægten lægges på digtet ”Jeg er
en rose i Saron” (”Den yndigste rose er funden”), fordi denne
salme på genial vis både rummer julens og påskens budskaber.
Brorson var blot den 3. danske præst i Tønder Kristkirke. Derfor
er foredraget her en optakt til vores tur til Tønder i eftermiddag.
Frokostbuffet i spisesalen
Eftermiddagtur til den juleudsmykkede købstad, Tønder.
Vi kører denne eftermiddag vestpå til Kristkirken i Tønder.
Kirken er opført omkring 1520 og er en af de kirker i Danmark,
der er rigest på inventar fra middelalderen. Inventaret fortæller
om liv og død, og viser det store økonomiske grundlag, der er
kommet pga. byens store handel med korn, studehandel og
ikke mindst kniplingeindustrien. Vi har fået magister i klassisk

Kl. 17.30
Kl. 18.00
Kl. 19.30

arkæologi og dr.phil. Britt Hårløv til at fortælle os om denne
særlige kirkes historie.Efter besøget i kirken går vi videre ud i
den julesmykkede by. Vi ser bla. Det Gamle Apotek fra 1671, der
emmer af klassisk julestemning.
Salg af vin og øl fra højskolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
En herlig aften med julens musik og sange ved pianist og tidl.
højskolelærer Thomas Buur.
Herefter kaffe og kage omkring pejsen.

Juleaften fredag d.24.december
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl. 10.00
Kl. 11.30
Kl. 13.00
Kl.15.00

Kl.16.00
Kl.17-18

Kl.18-19
Kl. 19.00

Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Vi synger flaget op
Julestemninger: Vi pynter juletræet, så det kan stråle flot
til i aften. Herudover tilbyder vi en god travetur i skoven (ca. 5.
km) eller almindelig afslapning omkring pejsen.
Frokostbuffet i spisesalen
Forberedelse til julefest. Vi dækker bord og pynter op i
spisesalen, mens vi hygger os med varme æbleskiver og gløgg.
Julegudstjeneste ved sognepræst emer. Jens Kvist, Aabenraa.
Højskolen har siden skolens start og frem til 1998 haft sin egen
frimenighed. En gammel tradition, som vandt stor udbredelse
under især fremmedherredømmet. Vi vækker skolens gamle
frimenighed til live igen denne aften.
Kaffepause inden foredraget.
Juleaftensforedrag om dannelse for folk og fæ - om tidens
dannelsesdebat ved højskolelærer Hans-Tyge Haarløv.
Mens vi venter på julemiddagen har du her en invitation til
at høre, hvordan vi med N.F.S. Grundtvig har fået en særlig
forståelse af dannelse. Hvad er dannelse egentlig - og kan vi
bruge det til noget?
Pejsen tændes – og vi samles her indtil julemiddagen begynder.
Der sælges samtidig vin fra skolens kiosk.
Julemiddag i den pyntede spisesal. Vi nyder den særligt
tilberedte traditionsrige, sønderjyske julemiddag og får
mandelgaver og synger julesalmer.
Efter den traditionelle julemiddag fortsætter vi juleaften med
at danse omkring det flot pyntede træ, spise julegodter mm.

1. Juledag – Lørdag d. 25. december
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl. 10.00

Kl. 12.00
Kl. 14.30

Kl. 17.30
Kl. 18.00

Kl. 20.00

Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Vi synger flaget op
Studiekredse
At se og tegne: Vi laver forskellige øvelser indenfor naturalistisk
tegning, hvor fokus vil være at observere lys og skygge og
perspektiv. Det gælder om at betragte detaljerne i forskellige
objekter: Hvordan er formen og skyggerne, som kastes? Vi
snakker og hygger os, mens vi tegner ved højskolelærer HansTyge Haarløv.
Naturvandringer. Vandringer i det flotte vinterlandskab
omkring højskolen. Skov og kystnære vandringer.
Livet, tiden, samfundet: Vi sætter fokus på et aktuelt emne
og debatterer og krydser klinger om det ved højskolelærer
Søren Hviid Pedersen.
Fællessang. I første halvdel vælger højskolelærer Tim Pohle
de sange, vi skal synge, og fortæller om baggrundene for
sangene. Efter kaffepausen er det dig, der må vælge frit fra
højskolesangbogen.
I dag varm suppe med hjemmelavet brød.
Foredrag om astronomi i Dantes og Mediciernes Firenze ved
cand.scient. Claus Jensen, Aalborg.
I anledning af 700-året for Dante Alighieris død i 1321 vil vi i
dette foredrag holde blikket vendt mod himlens høje sfærer
(Purgatoriet VIII.18). Såvel i Dantes Guddommelige Komedie
som i Mediciernes Firenze vrimler det nemlig med vidunderlig
astronomi, som læseren/den besøgende måske er tilbøjelig til
at overse blandt Komediens og byens talrige andre herligheder.
Så kom med på denne astronomiske lystrejse, som bl.a. passerer
Firenzes vigtigste kirker. Og kom gerne helt uden astronomiske
forudsætninger: Dante vil guide os igennem!
Salg af vin og øl fra højskolens kiosk
Julefrokost. Vi smager julens sønderjyske specialiteter.
Glæd dig til: surreb, sylte, stegte sild, gammeldaws sønderjysk
hvidkål, sønderjyske frikadeller, sønderjysk medister og ikke
mindst fedt fra Højer. Køkkenet disker altså op med det bedste
fra det sønderjyske køkken.
Foredrag om 100 år med nederlag og sejre. Har vi måske
sejret os ihjel? ved Siegfried Matlok, journalist og tidl.
chefredaktør på Der Nordschleswiger.
Fra et mod-hinanden og et ved-siden-af hinanden til et medhinanden og nu endda til et for-hinanden i grænselandet. Har

vi 100 år efter den danske genforening med Sønderjylland
endnu brug for begge mindretal, eller er vi måske på vej
til en regional og europæisk grænseoverskridende dansktysk slesvigisme? En spændende aften med den altid meget
energiske debattør Matlok.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

2. juledag søndag d. 26.december
Kl. 08.00
Kl. 08.50
Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl. 09.45

Kl. 13.15
Kl. 15.00

Kl. 17.30
Kl. 18.00
Kl. 19.30

Morgenbuffet i spisesalen
Kort morgensamling i pejsestuen for julekursisterne i
pejsestuen, så man kan tage med bussen fra højskolen kl. 9.20
og med toget fra Gråsten station kl.9.50.
Morgensamling for 14-dages kursisterne i foredragssalen, som
i dag er en optakt til julekantaten ved højskolelærer Tim Pohle.
Vi synger flaget op
Julekantate med Johan Sebastian Bach i Mariekirken i
Flensborg.
Vi tager af sted til Flensborg for at komme til julekantate i
Mariekirken. Vi begynder med en kort gudstjeneste på tysk.
Herefter skal vi nyde Bachs storslåede musik i den smukke kirke,
hvor kirkevinduerne er dekoreret af Flensborgkunstneren Käte
Lassen, som vi hørte om i går. Arrangementet varer i alt ca. 1
time, hvorefter vi kører tilbage til skolen og får en dejlig frokost.
Frokostbuffet i spisesalen
Studiekredse
Tegning kan næsten bruges som en form for meditation: Når
man fokuserer på at tegne, mister man ofte tidsfornemmelsen
og glemmer sig selv: Vi vil gennemgå forskellige tegneøvelser
med fokus på at tegne mennesker og menneskets anatomi.
Men det vigtigste er, at vi hygger os, mens vi tegner ved
højskolelærer Hans-Tyge Haarløv.
Tidens Spørgsmål: Sammen præsenteres vi for og diskuterer
en række politiske, etiske og praktiske problemstillinger, som
har udfordret vores samfund eller som vil komme til at udfordre
os i fremtiden ved højskolelærer Søren Hviid Petersen.
Naturvandringer. Vandringer i det flotte vinterlandskab
omkring højskolen. Skov og kystnære vandringer.
Salg af vin og øl fra højskolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Eventyret om Christen Kold ved tidl. lærer på højskolen, og
tidl højskoleforstander på Helnæs Kristian Kjær Nielsen.
Foredraget handler om Kolds liv fra barndomsårene i Thisted

over svære ungdomsår til hans vækkelse, og ikke mindst om
hans første møde med Grundtvig. Mit omdrejningspunkt
gennem hele foredraget/fortællingen er Kolds valgsprog:
”Guds Kærlighed og Danmarks Lykke”.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Mandag d. 27. december 		
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl. 10.00

Kl.12.00
kl.14.30
Kl.15-17
Kl. 17.00
Kl. 17.30
Kl. 18.15
Kl. 20.00

Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Vi synger flaget op
Foredrag om Rusland og Vesten ved Bent Jensen, historiker
med speciale i Rusland, dr.phil. og forfatter.
Vi skal høre om, hvordan Rusland har været et land, der i kraft
af kristendommen tilhørte den europæiske civilisation og
historie. En forbindelse, der gik til grunde under 1. Verdenskrig.
I stedet erobrede en fanatisk marxistisk-ateistisk sekt i 1917
landet, og undertvang befolkningen og gennemførte et
eksperiment, der kostede millioner af menensker livet. Det vi
kalder for Gulag. Et terrorregime under Lenin, Trotskij og Stalin.
Frokostbuffet
Fri eftermiddag, hvor kaffen stilles frem i foyeren. Nyd en
afslappende eftermiddag, tag en lur, læs avisen, eller gå en tur
langs den dejlige Flensborg Fjord. Der er mange muligheder.
Ankomst og indkvartering af nytårskursisterne.
Velkomst i foredragssalen ved viceforstander Nina Kjærhus
med efterfølgende rundvisning.
Salg af vin og øl fra højskolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
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.

Tirsdag d. 28. december
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl. 10.00

Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling
Vi synger flaget op
Foredrag om lykke og lidelse ved kandidatstipendiat Markus
Floris Christensen, Flensborg Universitet.
Danmark er blandt de lykkeligste lande i verden, men alligevel

Kl. 12.00
Kl. 14.30

Kl. 17.45
Kl. 18.15
Kl. 20.00

stiger antallet af sindslidende år for år. Det er et paradoks,
der kalder på at blive undersøgt. Forventningerne til, hvordan
et lykkeligt liv opnås, lader til at være så omfattende og
gennemgribende, at mange går til grunde i forsøget på at blive
lykkelige. Dette foredrag vil kaste lys over lykkebegrebet ved at
foretage nogle nedslag i filosofiens og litteraturens historie. Vi
skal forsøge at gentænke samtidens lykkebegreb. I stedet for at
tænke lykke som en udstrakt tilstand af glæde og tilfredshed,
skal vi tænke lykke som et flygtigt moment, der hurtigt kan
slå over i ulykke og lidelse, hvis vi lader forventningerne til det
lykkelige liv styre vores tanker og adfærd. Det handler om at
give plads til lidelsen. At tænke lykke som lidelse. Lykken er
betinget af lidelsen og omvendt.
Frokostbuffet i spisesalen
Foredrag om kampen om de faldnes minder. 100-års strid om
mindesmærker og mindekultur i Sønderjylland efter 1.
Verdenskrig ved historiker Lars N. Henningsen.
Næsten 35.000 sønderjyder deltog i Den store Krig, knap 5.300
faldt. Næsten alle hjem i landsdelen var ramt, og straks efter
freden tog menighederne fat på at forberede mindesmærker
over de faldne. Der var sogneindsamlinger, der blev fundet sten
og stenhuggere og samlet oplysninger om de faldne. Inden
1923 havde hvert sogn indviet sit eget mindesmærke. De står
stadig på kirkegårdene, i nogle kirker hænger der mindetavler.
I ord og billeder fremdrager foredraget historien bag
mindesmærkerne og fortæller om lokal offervillighed, national
harmoni og strid, stenhuggere og kunstnere, og om familier
ramt af dybe sår. Foredraget vil være en optakt til turen i
morgen.
Vin- og ølsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Sangaften om de forbudte sange og andre
Genforeningssange ved viceforstander Nina Kjærhus
Herefter kaffe og kage i foyer og pejsestue.

Onsdag d. 29. december
Kl. 08.00
Kl. 08.45
Kl. 09.00

Morgenbuffet i spisesalen
Vi synger flaget op
Formiddagstur til Als - Egen Kirkegårds mindested for de
faldne i 1. Verdenskrig og i fodsporene på Herman Bang
Vi kører til Als, hvor vi ser egnens særkende – de levende hegn.
Vi skal også besøge Asserballe, hvor Herman Bang i 1857 blev

Kl. 13.15
Kl. 15.15

Kl. 17.30
Kl. 18.00
Kl. 20.00

født i den flotte præstegård. Her tager vi kaffen og hører om
alle historierne. Afslutningsvis kører vi lidt længere nord på øen
til Egen Kirkegård, hvor vi skal se det særlige mindesmærke
for de faldne i sognet fra 1. Verdenskrig, som på denne måde
giver en tråd tilbage til foredraget i går med Lars Henningsen.
Herudover skal vi ind i kirken, hvilket igen fører os tilbage
Herman Bangs roman Tine, da provsten brugte denne kirke som
sin domkirke. Glæd dig til alle historierne.
Frokostbuffet i spisesalen
Dramatiseret fortælling ved skuespiller Inger Marie Madsen
om den store danske forfatter Herman Bangs roman: Tine
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 Dannevirkestillingen bliver forladt, og danskerne trækker sig tilbage 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.
Salg af vin og øl fra højskolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Aftensamling. Vi omdanner foredragssalen til biograf og
ser en god film sammen. Vi bliver introduceret til aftenens film,
som er filmatiseringen af Herman Bangs: Tine med Lone Hertz
i hovedrollen. Filmen vil hermed sætte et flot punktum på en
dag i Herman Bangs fodspor. Herefter tænder vi op i vores
hyggelige pejsestue og vores nye hyggerum Folkvang.

Torsdag d. 30. december
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl. 10.00

Kl. 12.00

Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Vi synger flaget op
Foredrag om tro ved højskolelærer Andreas Pilekjær.
Hvad er tro i grunden? Og kan den virkelig flytte bjerge? Troens
væsen har været søgt formuleret på vidt forskellig vis gennem
historien, hvad enten det har været troende, tvivlere eller
vantro, der har sat ord på dette forhold, som lader til at være
fælles-menneskeligt, men dog stadig kan skille vandene, som
snart sagt intet andet.
Frokostbuffet i spisesalen

Kl. 14.30

Kl. 17.30
Kl. 18.00
Kl. 20.00

Foredrag om Håb ved Bertel Nygaard, lektor, Institut for
Kultur og Samfund, Århus Universitet.
Måske er det sigende, at utopien har mistet gennemslagskraft
i samfundsdebatten, mens katastrofefilm og dystopiske
skildringer af lukkede skræksamfund bliver til kassesucceser,
funderer Bertel Nygaard. Vi mennesker håber altid på ét eller
andet – lige fra godt vejr i morgen til en grundlæggende
forbedring af vores liv og verden.
Håbet er et grundtræk ved os som mennesker. Vi har altid
håbet. Men håbet er også en historisk størrelse, bestemt af
skiftende livsforhold og samfund. Vi har dermed ikke altid
håbet på det samme – eller på de samme måder. Og ved at
undersøge håbets skiftende historiske former kan vi ikke alene
opnå nye perspektiver på fortiden, men formentlig også lære
noget væsentligt om, hvem vi selv er i vores egen tid, og hvad vi
måske kunne blive til.”
Vin- og ølsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Kærlighed til musikken. Klassisk nytårskoncert i skolens
foredragssal med koncertpianist Mogens Dalsgaard.
Vi er så heldige igen at kunne præsentere en flot koncert
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.
Koncerten afrunder flot en velkomponeret dag med tro, håb og
kærlighed.
En flot aften i musikkens tegn venter forude.

Nytårsaften - Fredag d.31.december
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl.10.00

Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling
Vi hejser flaget op
Studiekredse
Naturvandringer. Vandringer i det flotte vinterlandskab
omkring højskolen. Skov og kystnære vandringer ved
viceforstander Nina Kjærhus
Ånd og tanke ved forstander Thue Kjærhus. Vi tager os tid til
fordybelse og samtaler sammen om livssyn, religion og filosofi.

Kl. 12.00
Kl. 15.00
Kl.17.30
Kl.18.00

Kl. 18.30

Vi debatterer sammen og udveksler synsvinkler på livet. Hvad
giver mening og hvad er den røde tråd?
Kafka studiekreds med højskolelærer Andreas Pilekjær.
Studiekredsen vil dykke ned i den korte tekst ”Foran Loven”.
En tekst, der er ikke er så kendt som Processen og Slottet, men
som på trods af sin overskuelige længde rummer masser af
muligheder for forskellig fortolkning – et værk, man ikke lige
får sat to streger under med det samme, men som indbyder til
selvstændig og filosofisk tænkning. Teksten lægges frem i foyer.
Yoga ved Sayora Otaeva. Kom og vær med til en times yoga.
Skolen har måtter til alle.
Frokostbuffet i spisesalen
Nytårsforberedelser. Vi pynter op til nytårsaften i spisesalen og
i foredragssalen, der bliver omdannet til nytårscafe.
Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk
Champagne og Dronningens Nytårstale.
Champagne til alle i den pyntede foredragssal. Vi er klar
til at høre Dronningens nytårstale kl.18 på storskærm i
foredragssalen.
Tre retters festmiddag i den pyntede spisesal. Vort gode
køkken stiller lækkerierne frem og vi får en fornøjelig
nytårsaften med underholdning, nytårskavalkade og 90-års
fødselsdagen på storskærm. Som en del af underholdningen i
aften bedes alle medbringe en lille pakke (værdi max. 30kr) til
Rønshoveds nytårspakkeleg.
Lige før midnat holder vi øje med klokken. Klokken 12
lytter vi til nytårsslaget fra Rådhuspladsen, og lader
champagnepropperne springe. Vi ønsker hinanden et Godt
Nytår med et storslået fyrværkeri udover Flensborg Fjord.

Nytårsdag – lørdag d. 1. januar 2022
Kl. 08.00
Kl. 09.00

Morgenbuffet i spisesalen
Foredrag om maleren Sven Havsteen-Mikkelsen ved fortæller
og skolens bestyrelsesformand, Erik Jakob Petersen, Gelsted.
Havsteen var i 1951 på kunst- og historierejse i vor tabte
landsdel sammen med Martin A. Hansen. Begge var de stærkt
bundet til det nordiske. Sammen udgav de værket ”Orm og Tyr”,
der fortæller om overgangen fra vikingetidens tro og levemåde
til den nye tid med kristendommen. Begge kunstneres syn på
tro kan i dag stadig høres som aktuel indsigelse mod megen
såkaldt ”åndelighed”. Foredraget påviser dette med billeder
af Sven Havsteens kunst, som også har fundet plads i mange

kirker. Deres iagttagelser kan glimrende illustreres i Broager
Kirke, hvorfor foredraget er en optakt til turen i eftermiddag.
Kl. 11.30
Dejlig varm suppe venter i spisesalen
12.15-13.40 Nytårskoncert fra Wien.
Vi er mange, der hvert år må se denne flotte og traditionelle
nytårskoncert. Vi ser den på storskærm i foredragssalen.
Kl. 13.-13.45 Brød og frugt i foyeren og pejsestuen.
Kl. 14.00
Eftermiddagstur til Broager Kirke.
Den statelige Broager Kirke kan, så højt den ligger, ses viden
om. Den er kendelig på sine to tårne, hver med sit spir og er
påbegyndt i 1200-tallet. Dens bygningshistorie er let aflæselig.
Efter sidste restaurering med arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen,
søn af Sven Havsteen, er kirkerummet lyst, uden at det skader
kalkmaleriernes farver. I kirkens våbenhus står en drabelig figur
af Skt. Jørgen og dragen. På et kalkmaleri inde i kirken fortælles
historien om hans død for troens skyld. det vil vi se nærmere på,
ligesom vi også vil tage et besøg på kirkegården, og se sognets
mindehøj med navnene på 190 døde fra Broager sogn i 1.
Verdenskrig.
Kl. 17.30
Vin- og ølsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00
Statsministerens nytårstale på storskærm i foredragssalen. Vi
hører statsministerens ord for Danmark år 2021.
Kl. 18.30
Nytårsbuffet
Kl. 20.15
Med sol og megen glæde ved Lisbeth Lunde Lauridsen,
tidligere leder af Kaj Munks Præstegård.
Lisbeth Lunde Lauridsen får lov til at slutte nytårskurset af.
Hun vil fortælle om Kaj Munk. Hans liv og virke giver anledning
til eftertanke, og hans livsglæde og humor får smilebånd og
lattermuskler rørt hos de fleste. ”Med sol og megen glæde” er
et potpourri af anekdoter og fortællinger af og om Kaj Munk
– fra hans opvækst på Lolland til hans virke ud fra Vedersø
Præstegård.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Søndag den 2. januar
Kl. 08.00
Kl. 08.45
Kl. 08.50

Ingen morgenvandring pga. afrejsedag
Morgenbuffet i spisesalen
Vi synger flaget op
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
Én uge:
Dobbeltværelse pr. person uden bad:		
Enkeltværelse pr. person uden bad: 		
Dobbeltværelse pr. person med eget bad:
Enkeltværelse pr. person med eget bad:		

4.895,-kr.
5.595,-kr.
5.595,-kr.
6.295,-kr.

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

7.395,-kr.
7.995,-kr.
7.995,-kr.
8.795,-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

