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Ligger evigheden i kunsten, naturen eller matematikken? Hvordan finder vi 
det gode liv i teknikkens tidsalder og hvilken rolle spiller dannelsen her? Og 
hvor er myterne og de store fortællinger i det hele? Udover foredrag med 
vid og bid skal vi også opleve Sort Sol, UNESCO´s verdensnaturarv, når vi 
sammen ser tusinder af stære opføre luftballet i Tøndermarsken. Rønshoved 
Højskole - højskolen ved Flensborg fjord slår dørene op til en højskoleuge, 
hvor vi søger dybden i aktualiteten og hvor undren og spørgsmål ledsages 
af samtale og sang. 

Foredrag
 · Velkomstforedrag - en fortælling om den særlige sønderjyske historie og 
mentalitet med højskoleforstander Thue Kjærhus. 

 · Om vilje - ved professor Søren Fauth, AU.
 · Fremtidens velfærd, fremtidens by – Et urbant gearskift ved forfatter og 
debattør Lene Rachel Andersen.

 · Musikforedrag: Wien - musikkens hovedstad. Om den første og anden 
Wienerskole ved højskolelærer og musikhistoriker Tim Pohle.

 · Fortællingen om den islandske saga: Njals Saga ved fortæller Karen 
Paludan.

 · Det gyldne snits mangfoldighed i naturen, i kunsten og i matematikken 
ved Carsten Cramon cand.scient og fortæller.

 · Van Gogh - lidenskab og kunst ved Christian Friis, cand.mag i Idehistorie.
 · Dannelse - Goethe, Schiller og Grundtvig ved forstander Thue Kjærhus.



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

 · Fællessang fra højskolesangbogen - med viceforstander Nina Kjærhus.
 · Lykke og lidelse ved kandidatstipendiat Markus Floris Christensen, 
Flensborg Universitet.

 · Nordlysets gåde ved Helge Krag professor i videnskabsteori ved KU.
 · Festmiddag, der går over i en musikalsk aften med en mosaik af ord, 
billeder og blues sange. En aften med Mette Hansen, forfatter og sanger 
og Tom Eriksen, guitarist.

Udflugter
 · Sort Sol – se stærene danse luftballet i Naturpark Vadehavet - 
verdensnaturarv UNESCO.



Tirsdag, den 6. 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 Foredrag om vilje - ved professor Søren Fauth, Århus 
 Universitet.

 Lige siden mennesket har stået i et tænkende forhold til sig 
selv, har det undret sig over snart sagt alt mellem himmel 
og jord. Et af de helt centrale spørgsmål i den europæiske 
åndshistorie vedrører styrkeforholdet mellem fornuft og følelse, 
ånd og natur, rationalitet og irrationalitet. Med udgangspunkt 
i Arthur Schopenhauers filosofi vil foredraget forsøge at 
afdække sandsynlige forklaringer på, hvorfor menneskelivet 
tilsyneladende er præget af en konstant uro, og at denne uro 
har sin rod i vores mættelige VILJE. Uanset hvordan man end 
nærmer sig en afklaring af uroens oprindelse og beskaffenhed, 
er det en kendsgerning at vores liv er gennemsyret af den. 
Måske er den menneskelige vilje og den dermed forbundne 
uro ligefrem det mest grundlæggende i ethvert menneskeliv? 
Foredraget forsøger under inddragelse af filosofi, litteratur og 
hjerneforskning at nærme sig mulige svar. Formiddagen byder 
desforuden på arbejdsspørgsmål og rig lejlighed til at diskutere 
tilværelsens store spørgsmål. 

Kl.12.00 Frokostbuffet i spisesalen

Mandag d. 5. september
Ankomst med tog til Gråsten Station ca. kl. 15.10. 
Herefter mulighed for bustransport til højskolen

Kl. 15.30-17 Ankomst og indkvartering  
Kl. 17.00 Velkomst og rundvisning ved viceforstander Nina Kjærhus. 
 Vi mødes i foredragssalen. 
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. 19.30 Velkomstforedrag ved forstander Thue Kjærhus. 
En fortælling om den særlige sønderjyske historie og mentalitet 
med fokus på Genforeningen og skolens 101-årige historie.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen.



Kl.14.30 Fremtidens velfærd, fremtidens by – Et urbant gearskift ved 
 Lene Rachel Andersen, forfatter og debattør.

 Teknologi er ikke i sig selv svaret på fremtidens udfordringer, 
mennesker er. Vi kommer til at anvende teknologier på helt nye 
måder, og teknologier kommer til at spille helt nye roller i vores 
liv og vores samfund. Men det må være mennesket og vores 
liv, der er udgangspunktet. Vores udfordring er derfor, at den 
teknologiske udvikling ikke løber os over ende, men at vi skaber 
en udvikling, som er meningsfuld for os som mennesker og 
giver os muligheder for gode liv.

Kl.17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl.18.00  Aftensmad i spisesalen
Kl.19.30 Musikforedrag: Wien - musikkens hovedstad. Om den første 

og anden Wienerskole ved Tim Pohle højskolelærer og 
musikhistoriker.
 Wiens musikliv har præget den europæiske musikkultur som 
få andre byer. Fra midten af 1700-tallet og til starten af det 
20. århundrede har stort set alle de største komponister enten 
boet eller virket i Wien. I løbet af aftenen møder vi bl.a. Mozart, 
Haydn, Beethoven og Schönberg. 

 Herefter kaffe og kage i pejsestuen.
 

Onsdag den 7. 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   Foredrag: På mytens vinge - James Joyce og flugten over 

 havet til fastland og frihed ved Steffen Laursen, filosof og 
teolog.
 I det moderne bliver tilværelsen klaustrofobisk og labyrintisk. 
Nationalkamp og religion opleves som snærende bånd, som 
fjender af det frie individ. Stephen Dedalus, Joyce’s litterære 
alter ego, finder tilsyneladende sin udfrielse i digterkunsten og 
forlader det provinsielle Irland for at bliver kosmopolit og digter 
i Europa. Men er det så let at undslippe sin historie? Foredraget 
tager udgangspunkt i Joyce’s selvbiografiske Portræt af 
Kunstneren som Ungt Menneske og hovedværket Ulysses, der i 
år har 100-års jubilæum.

Kl.12.00  Frokostbuffet i spisesalen



Kl.14.30   Fortælling om den islandske saga: Njals Saga ved fortæller 
 Karen Paludan.

 Njals Saga er en af de store islandske sagagaer og foregår 
omkring år 1000, da kristendommen blev indført på Island. 
Dette præger sagaen, og man forstår, at selv med god vilje var 
det svært at antage den nye tro, når man var vokset op med det 
gamle livssyn, hvor hævn og eftermæle spillede en afgørende 
rolle. Vi skal denne eftermiddag leve os ind i sagaernes mytiske 
verden. 

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl. 18.00  Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Filmaften. Vi omdanner foredragssalen til Rønshoved biograf.

 Vi følger op på eftermiddagens foredrag om islandske sagaer 
og omdanner foredragssalen til Rønshoved biograf. Vi viser en 
islandsk film. Filmen introduceres på dagen.

 Herefter kaffe og kage i pejsestuen.
 

Torsdag den 7. 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  Foredrag om det gyldne snits mangfoldighed i naturen, i 

 kunsten og i matematikken ved  Carsten Cramon cand.scient 
og fortæller.
Det gyldne snit dukker op de mest overraskende steder i 
naturen, i kunsten (billedkunst, arkitektur, musik, poesi) og 
i matematikken. Da det samtidig bærer på uendelighedens 
mysterium, er der lagt op til en spændende rejse fra 
matematikkens uendelige idé-verden ind i den endelige fysiske 
verdens mange smukke og overraskende manifestationer af det 
gyldne snit. Tager du med på denne rejse, vil du opleve, at de 
nære ting lige for dine øjne har nye og fascinerende historier at 
fortælle. En kunstnerisk og naturvidenskabelig optakt til vores 
tur ud i naturen i eftermiddag.

Kl.12.00  Frokostbuffet i spisesalen
Kl.15.30  Varmt kanelbrød og kaffe i foyeren.
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 
hele 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 - UNESCOS verdensnaturarv. 
Medbring også pas, da stærene ofte vælger at gå til ro syd for 
landegrænsen. 

ca.kl.22.00 Hjemkomst. Vi slutter dagen af med kaffe og kage i pejsestuen.  
 

Fredag, den 8. 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 Foredrag om Van Gogh - lidenskab og kunst ved Christian 
 Friis, cand.mag i Idehistorie.

 Historien om van Goghs liv og kunst til hans tidlige død i en 
alder af 37 år er en gribende fortælling. Hans værker sælges 
til skyhøje priser på internationale kunstauktioner, men i sit 
liv forblev han fattig og stort set ukendt. På ti år producerede 
han over 900 malerier, men solgte i sin levetid kun et enkelt. 
Myterne om ham er mange. Hans dedikation til kunsten 
kostede ham hans helbred, og hans belastede sindstilstand 
førte ham til at skære sit øre af og endelig til at tage sit eget 
liv. Samtidig viser hans breve ham som et intelligent og 
lidenskabeligt menneske, og i hans malerier træder en dybt 
original kunstner frem.

Kl.12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl.14.30 Dannelse - Goethe, Schiller og Grundtvig ved forstander 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.

Kl.17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl.18.00  Aftensmad i spisesalen
Kl.20.00 Fællessang fra højskolesangbogen - en aften med 
 viceforstander Nina Kjærhus.

 Vi sætter fokus på bla. årstidens- og egnens sange. 



Højskolesangbogen er fra 1894, og rummer stadig mange af 
sangene fra 1. udgaven. En aften med fællessang.
 Herefter varm kakao og pumle med opskrift fra det store 
sønderjyske kaffebord.

 

Lørdag den 10. 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   Foredrag om lykke og lidelse ved kandidatstipendiat Markus 
 Floris Christensen, Flensborg Universitet.

 Danmark er blandt de lykkeligste lande i verden, men alligevel 
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. 

Kl.12.00  Frokostbuffet i spisesalen
Kl.14.30  Foredrag om Nordlysets gåde ved Helge Kragh professor i 
 videnskabsteori ved KU.

 Helge Kragh får lov til at slutte kurset af ved at jonglere 
hjemmevant i alt fra Eratosthenes udregning af jordens 
omkreds i 240 f.Kr. til Lavoisers kemiske revolution i 1700-tallet 
og den besynderlige mørke energi, vi stadig ikke helt forstår. 
I dag skal det dog handle om Nordlyset. Nordlyset, der siden 
oldtiden har fascineret os mennesker, og hvor det bla. blev 
diskuteret af Aristoteles, men det er først i 1600-tallet, at vi får 
de første videnskabelige betragtninger om nordlyset. Vores 
naturarv.



Kl.17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl.18.00  Festmiddag, der kl.20 går over i en musikalsk aften med en 

mosaik af ord, billeder og blues sange. Om livet i de raceadskilte 
sydstater, masser af Lead Belly sange og ikke mindst en række 
historier om en utrolig mand med et helt utroligt livsforløb. En 
aften med Mette Hansen, forfatter og sanger og Tom Eriksen, 
guitarist.

Søndag d. 11. september
 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

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


