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Vi har mange øer i skolens nærhed, som du måske endnu ikke har besøgt. 
Amrum, denne eventyrlige ø i det frisiske/tyske vadehav med masser af 
liv og dansk historie lokker, ligesom også marskvandring på havets bund 
i Nationalpark Vadehavet UNESCO verdensnaturarv må kunne drive dig 
afsted. En oplevelse, du sent vil glemme, hvor vi går fra fastlandet til halligen 
Ø-land. En anden særlig tur er Camino Haderslev Næs. Vi begynder på 
Årø - en perle i Lillebælt, og slutter i Nordens Wittenberg med Haderslev 
Domkirke. Maritime vandringer på Nordals - langs det naturskønne Mjels 
og Dyvig Fjord skal også opleves. Maritime vandringer på Varnæs Hage 
er også udvalgt til denne uge - en idyllisk kvalitetsmærket natursti - i en 
landskabelig og kulturhistorisk atmosfære. Alt i alt en særlig uge, hvor 
vi kommer sol- og vindblæste tilbage til herlige foredrag og masser af 
højskolesang. Velkommen til en vandringsuge med eventyrlige vandringer - 
mellem 8 og 12km om dagen.

Vandreturene
 · Eventyrlig marskvandring på havets bund i Nationalpark Vadehavet 
UNESCO verdensnaturarv. En vandring fra fastlandet til halligen Ø-land i 
det tyske Vadehav. Ca. 8km.

 · Caminoen - Haderslev Næs fra Årø ø-perlen i Lillebælt til Nordens 
Wittenberg i Haderslev. Ca.11km.

 · Maritime vandringer på Nordals - langs det naturskønne Mjels og Dyvig 
Fjord og langs Nørreskovens strande ved Lillebælt. Ca.12 Km.

 · Vandringer på den maleriske, frisiske ø Amrum i det tyske Vadehav i 
Nationalpark Vadehavet UNESCO verdensnaturarv. Ca. 8km.

 · Idylliske, maritime vandringer på Varnæs Hage. Kvalitetsmærket natursti - i 
en landskabelig og kulturhistorisk atmossfære. Ca. 9Km.



Foredrag og højskolelivet
 · 1001 nats eventyr - en magisk verden.
 · Om guldaldermaleren C.W. Eckersberg - en optakt til Varnæs Hage 
vandringen.

 · Sangaften med fokus på naturen fra højskolesangbogen.
 · Morgenvandringer, flaghejsning, fællessang og morgensamlinger.

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. Vi lægger 
derfor vægt på det almendannende, hvor sange fra højskolesangbogen, 
gode fortællinger, morgensamlinger, foredrag og fællesskabet er centralt 
placeret i hverdagen.

Højskolen kunne sidste 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. 

Velkommen til Rønshoved Højskole
– Højskolen ved Flensborg Fjord

Nina og Thue Kjærhus
Forstanderteam



Mandag den 18. juli 
 Ingen morgenvandring
 
Kl. 07.00 Morgenbuffet i spisesalen og madpakker med til frokost.
Kl. 07.45 Eventyrlig marskvandring på havets bund i Nationalpark 

Vadehavet UNESCO verdensnaturarv. En vandring fra 
fastlandet til halligen Ø-land i det tyske Vadehav.
 Har du ikke prøvet det før, så venter der dig en eventyrlig 
oplevelse. Vi vil i dag vandre på havets bund. Tidevandet er 
væk, så der er lavvande. Vi får ”slik” mellem tæerne og har 
den uendelige høje himmel over os. Vort mål er den lille 
VadehavsHallig - Ø-land. Naturvejlederen fortæller undervejs 
om den unikke Vadehavsnatur og om områdets spændende 
dansk-tyske historie.
 På Ø-land hører vi om, hvad en hallig er og ser de typiske 
hallighuse, vadehavets mindste og eneste stråtækte fyrtårn, 
flot anlagte landhaver, der kan tåle salt, kirken, en lille skole, 
og den frisiske kro: „Kiek in”. På Ø-land har vi godt 4 timer, 
hvor vi til fods oplever denne bare 2 km2 store ø. Vi spiser vore 
medbragte madpakker og nyder den himmelske udsigt over 
det uendelige hav. Vi forlader Ø-land med skib ca. kl.16, og 
sejler tilbage til fastlandet. Hjemturen er med båd til fastlandet 
- til Dagebüll. Programmet vil forhåbentlig bringe dig tæt 

Søndag d. 17. juli
Ankomst med tog til Gråsten Station ca. kl. 15.10. 
Herefter mulighed for bustransport til højskolen

Kl. 15-16.30 Ankomst og indkvartering  
Kl.16.30 Velkomstforedrag ved højskolelærer Tim Pohle

 Velkomstforedrag 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 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren.
Kl. 18.15 Aftensmad i spisesalen. Denne første aften skal vi have 

 Rønshoved Tapas. Små lækkerier kombineret med gode salater 
og andet godt.

Kl. 20.00 Velkomst og rundvisning ved højskolelærerne. 
 Vi mødes i foredragssalen. Herefter kaffe og kage i pejsestuen.



på vadehavets natur og på den specielle kultur, der hersker 
i vadehavet. Husk praktisk tøj, samt sko, der kan tåle at blive 
våde, og som sidder godt fast på foden. Det er dog også muligt 
at gå barfodet over vadefladen. Medbring pas, samt gerne 
en lille rygsæk med et håndklæde, din mad og drikkevarer. 
Vandreturen i dag er på i alt 8km. 

Ca. Kl. 19.00 Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk   
Ca. Kl. 19.30 Aftensmad i spisesalen

 Herefter kaffe og kage med særlig kageopskrift fra det 
sønderjyske kaffebord i pejsestuen, Folkvang eller på vores nye 
udsigtsterrasse.

 
 
 

Tirsdag den 19. juli 
Kl. 07.30 Morgenvandring eller en svømmetur i Flensborg Fjord   
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00  Caminoen - Haderslev Næs fra Årø ø-perlen i Lillebælt til 
 Nordens Wittenberg i Haderslev. 

 Vi skal i dag ud på en særlig vandresti - Camino Haderslev 
Næs. En rute, der forbinder de to kirker Årø kirke og Haderslev 
Domkirke sammen med de syv landsbykirker på Haderslev Næs 
via en ca. 106 km lang rute, der altid vælger den skønneste og 
mest interessante vej gennem egnens landskaber. Vi kører fra 
højskolen til Årøsund, der byder velkommen med det smukke, 
historiske Årøsund Badehotel som baggrund. Turen fortsætter 
på bølgen blå med en 7 minutter kort sejlads med Årøfærgen, 
inden man lander på Lillebælts Perle - Åarø, hvor man blot har 
600 meter fra det charmerende færgeleje op til Årø Kirke - 
oprindeligt kaldet Årø Julekirke. 
Fra færgelejet går man da op mod byen, hvor man holder til 
højre og kommer op til Brummers Gård med den for egnen 
karakteristiske    ”bullade” – med den fine stensamling. Vi 
besøger kirken og hører om pilgrimsruten og for dem der vil, 
kan man benytte pilgrimsstemplet. Caminostemplet finder man 
neden for prædikestolen. Fra kirken går turen tilbage gennem 
byens hyggelige og små snoede veje til havnen. Herfra ned mod 
stranden. Den smukke natur og vandet følger én hele vejen 
rundt på øen. Langs strandruten mærker vi vinden og det salte 
vand, mens der fortælles om øens hemmeligheder. Vi besøger 
det utroligt smukke Årø Kalv fuglereservat. Vi går herefter ind 
i Årøs dejlige landskab med marker og passerer Årø Vingård. 



Her dyrkes og produceres flere forskellige vine på det stråtækte 
vineri.
Tilbage på fastlandet bliver vi kørt til Starup Kirke, hvorfra 
vandringen fortsætter ind mod Haderslev - Nordens 
Wittenberg med Hertug Hans Kirke og den statelige gamle 
Domkirke. Turen i dag er på 11 km. 

Kl. 17.30  Øl og vinsalg fra højskolens kiosk 
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Aftensamling: 1001 nats eventyr - en magisk verden ved 
 fortæller Anna Grethe Bech.

 I 2013 udkom Ellen Wullfs enestående nyoversættelse fra 
arabisk af 1001 nats eventyr. Det er første gang der udsendes 
en komplet, uforkortet dansk oversættelse direkte fra arabisk. 
Det er derfor blevet muligt at dykke ned i samlingen, høre 
om baggrunden for den og lytte til eventyrene. 1001 nats 
eventyr er fortællinger fra middelalderens arabiske verden om 
bedårende, men måske svigefulde kvinder, forklædte prinser, 
store følelser og skæbnens uransagelige vildveje. Samlingen 
tager udgangspunkt i den modige prinsesse Scheherazade, som 
hver nat fortæller eventyr for sultanen, men stopper på det 
mest spændende sted og derved udsætter sin egen henrettelse. 
Hun bruger fortællingen til at skabe sig et liv, selvom hun 
hver nat er konfronteret med døden. Derfor bliver eventyrene 
vedkommende i dag.
 Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang samt på vores 
nye udsigtsterrasse.

 

Onsdag den 20. juli 
Kl. 07.30 Morgenvandring eller en svømmetur i Flensborg Fjord   
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00  Morgenbuffet i spisesalen
Kl.09.00 Morgensamling
Kl. 10.00 Maritime vandringer på Nordals - langs det naturskønne 

 Mjels og Dyvig Fjord og langs Nørreskovens strande ved 
Lillebælt.
 Vi kører i dag mod øst - til det frodige Als. Vi tager den dejligste 
lille færgetur over Alssund. Vi bliver sat af bussen i landsbyen 
Mjels, hvor vi går hen over Æ Gavl. En tur midt i det frodige 
fuglereservat med udsigt over Mjels Vig. Frokosten tager vi 
i den idylliske fiskerby Dyvig. Over middag kører vi i bussen 
videre til Nørreskoven, som er en af 



Danmarks længste kystskove. Skoven er især berømt for sine 
høje, ranke bøge og mange fortidsminder. Vi hører om maleren 
Emil Nolde, der har haft sommerhus her og har malet i disse 
flotte kulisser.  Selve vandringen går fra Tårnby strand over 
Fjordmosen, hvor vi går på en  
vold ud mod Lillebælt bygget af havet. I det brogede landskab 
er der enge med sumpe og vandhuller. Her lever den grønne 
løvfrø. Vi tager et ved Havrekobbel med brudgomsegene - 
gamle egetræer, som unge mænd fra egnen i 1700-tallet skulle 
plante, før de fik lov at gifte sig. Vandringen slutter i Fynshav, 
hvor færgen er den livsnødvendige livline mod Fyn. Turen i dag 
er på ca.12km.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Foredrag om personen og guldaldermaleren C.W. Eckersberg 
 ved højskolelærer Søren Hviid Pedersen.

 Vi kommer bag om denne store dansker, der er født i Blåkrog 
få kilometer fra højskolen, og som blev en af de største malere 
i Den Store Danske Guldalder. Foredraget er som sådan en 
optakt til fredagens tur.
 Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang samt på vores 
nye udsigtsterrasse.

 

Torsdag den 21. juli 
 Ingen morgenvandring
Kl.7.00 Morgenbuffet i spisesalen og madpakke med til frokosten
Kl.8.00 Vandringer på den maleriske, frisiske ø Amrum i det tyske 
 Vadehav i Nationalpark Vadehavet UNESCO verdensnaturarv.

 Vi kører i dag sydvest for at komme over til det mytiske Frisland 
- med den særlige frisiske kultur. Fra Dagebøl sejler vi det sidste 
stykke over til den gamle danske ø, Amrum. En skøn sejltur 
igennem Vadehavet, hvor der også er mulighed for at se sæler 
på nogle af de mange sandbanker.
 Efter en times sejlads lægger vi til på Amrum i hovedbyen 
Vitdyn. En by med masser af liv, dansk historie og skønne 
gamle fiskerhuse. Vores første mål i dag er den endeløse 
hvide sandstrand, hvorfor vi krydser øen og tager os en 
barfodsvandring, dvs. vi går med bare tæer i det fine, hvide 
sand. Herefter går vi videre mod den eventyrlige, frisiske 
landsby Nebel, og hører om de stolte frisiske kaptajners 



traditioner på deres gravsten, hvor hele familien tegnes 
op. Ligesom vi naturligvis også skal høre om amrummeren 
Hark Oluf, der i 1724 blev  kidnappet af algeriske sørøvere 
og solgt som slave i Constantine i Algeriet. Efter endnu en 
begivenhedsrig dag, tager vi færgen tilbage til fastlandet og 
derfra bussen hjem. I alt ca.8 kms vandring.

Kl. 18.30 Vin og ølsalg fra højskolens kiosk
Kl. 19.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.15 Aftensamling med fællessang fra højskolesangbogen. 

 Efter en ny god dag dykker vi ned i højskolesangbogen og 
sætter fokus på sange fra naturen. En aften med sangen i 
centrum. Herefter kaffe og kage.

 

Fredag den 22. juli   
Kl. 07.30 Morgenvandring eller en svømmetur i Flensborg Fjord
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 9.00 Idylliske, maritime vandringer på Varnæs Hage. 

Kvalitetsmærket natursti - i en landskabelig og kulturhistorisk 
atmossfære.
 Vi skal i dag gå i morænelandskabet, en landskabelig og 
kulturhistorisk perle, ved Varnæs Hage, hvor stien her netop er 
blevet kvalitetsmærket. Vi går langs skovsøer, istidsbakker og 
fantastiske udsigtspunkter med blik over det smukke Alssund, 
hvorfra vi kan se indsejlingen til Dyvig, Augustenborg Fjord og 
Aabenraa Fjord. Inspirationen til mange af den verdenskendte 
guldaldermaler Eckersbergs malerier er taget fra dette smukke 
landskab, som vi går i idag. En flot dag på gåben, hvor vi har 
varm mad og kaffen med derude. Ca 9km.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk
Kl. 18.00 Festmiddag i spisesalen, der kl.20 går over i den særlige 
 Rønshoved tradition: Gæt en højskolesang.



Lørdag den 23. juli
 Ingen morgenvandring pga. afrejsedag
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen  
Kl. 08.50 Kort morgensamling

 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
Enkeltværesle pr. person med bad på gangen  5.195,-kr
Dobbeltværelse pr. person med eget bad:   5.195,-kr.
Enkeltværelse pr. person med eget bad:   5.895,-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


