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Traditionen tro inviterer vi til indholdsrige og hyggelige dage med foredrag,
masser af højskolesang, koncerter, debatter, hygge omkring pejsen, og
ikke mindst spændende udflugter i det smukke vinterklædte Sønderjylland. 
Vi besøger Christiansfeld, UNESCO verdens kulturarvsliste samt får en 
byvandring i Flensborg med fokus på arkitekturen og livet i byen.
Vi vil høre foredrag om alt fra herrnhutterne og den kierkegaardske familie, 
om Arktis i forandring, om Van Gogh - lidenskab og kunst, om Njals saga - i 
sagaernes mytiske verden, om det gyldne snits mangfoldighed i naturen, 
i kunsten og i matematikken, om Bobler glober og skum - en ny vinkel på 
verden til litteraturforedrag om skønhed og skabelse og meget mere.
At være med til at fejre vore højtider på en traditionel højskole, det gør 
noget ved en. Der er ikke noget bedre, end at være i et stort fællesskab og 
sammen gå et nyt år i møde.

Foredrag
 · Velkomstforedrag om Sønderjyllands særegne kultur, sangskat og historie. 
 · Om herrnhutterne og den kirkegaardske familie, som optakt til turen til 
Christiansfeld.

 · Aftensalon med fællesange fra højskolesangbogen.
 · Om det gyldne snits mangfoldighed i naturen, i kunsten og i 
matematikken.

 · Om Arktis i forandring.
 · Vinsmagning - Vi finder vinen til nytårsmiddagen.
 · Bobler, glober og skum - en ny vinkel på verden.
 · Litteraturforedrag om skønhed og skabelse.
 · Om Van Gogh - lidenskab og kunst.
 · Njals saga, i sagaernes mytiske verden.
 · Flot klassisk nytårskoncert med koncertpianist Mogens Dalsgaard.
 · Nytårsaften med 3-retters festmenu, underholdning, nytårskavalkade, 
champagne og fyrværkeri ud over Flensborg Fjord.

 · Samt spændende studiekredse lige fra klassisk tegning, musik, ånd og 
debat til naturvandringer.



Udflugter
 · Til brødremenighedens og honninghjerternes by Christiansfeld, UNESCO 
verdenskulturarvsliste.

 · Flensborg - byvandring i den gamle danske købstad. Vi sætter fokus på 
arkitekturen og livet i byen.

Typisk dagsprogram
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 09.30 Vi synger flaget op
Kl. 10.00 Foredrag eller udflugt
Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 14.30 Foredrag og eftermiddagskaffe
Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.00 Aftensamling

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



Onsdag d. 28. december  
Kl. 08.00    Morgenbuffet i spisesalen 
Kl. 09.00    Morgensamling 
Kl. 09.30   Vi synger flaget op 
Kl. 10.00 Foredrag ved sognepræst og Søren Kierkegaardkender 

Anders Kingo om herrnhutterne og den kirkegaardske familie 
i hallen.
 Søren Kierkegaard voksede op i et hjem, der var dybt præget af 
herrnhutismen eller brødremenighedens kristendomsforståelse. 
Baggrunden herfor er en fantastisk spændende historie, 
begyndende med Johan Hus, der brændtes på kætterbålet i 
1415. Over Herrnhut i Sachsen og Sædding i Vestjylland når den 
stærke historie Sørens barndomshjem på Nytorv 2 i København. 
Når denne historie er fortalt, stilles spørgsmålet: Var så Søren 
Kierkegaard egentlig en herrnhuter? Foredraget er en almen 
introduktion til turen i eftermiddag.

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 13.30 Dejlig eftermiddagstur til brødremenighedens og 

 honninghjerternes by Christiansfeld, UNESCO 
verdenskulturarvsliste.
 Vi besøger denne eftermiddag denne enestående by på den 
jyske østkyst, som netop er blevet flot renoveret af især midler 
fra A.P. Møller fonden og ikke mindst er kommet på UNESCO’s 
liste over verdenskulturarv. Byen er grundlagt i 1772, og helt op 

Tirsdag d. 27. december
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 Velkommen i foredragssalen ved højskolelærer Tim Pohle 
 med efterfølgende rundvisning
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 ved højskolelærer Hans-Tyge Haarløv.
 Om Sønderjyllands særegne kultur, sangskat og historie. 

Herefter kaffe og kage med opskrift fra det store sønderjyske 
kaffebord i Pejsestuen.



i nutiden har den bevaret sin oprindelige bebyggelsesplan og 
arkitektur. Byen er skabt som et sted, hvor brødremenigheden 
åndeligt og arbejdsmæssigt kunne leve sit liv med Gud. Vi 
besigtiger bl.a. Kirkesalen og Gudsageren. Vi tager kaffen med.

Kl. 17.45  Vin- og ølsalg fra skolens kiosk 
Kl. 18.15    Aftensmad i spisesalen 
Kl. 20.00    Aftensalon med fællesange fra højskolesangbogen ved Tim 
 Pohle, højskolelærer

 Herefter kaffe og kage med opskrift fra det store traditionsrige 
sønderjyske kaffebord.

 

Torsdag d. 29. december  
Kl. 08.00    Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00    Vi synger flaget op 
Kl. 09.30   Morgensamling 
Kl. 10.00   Litteraturforedrag om skønhed og skabelse ved 

kandidatstipendiat Markus Floris Christensen, Flensborg 
Universitet.
 Det skønne er i nutidens samfund et paradoks. Skønheden 
dyrkes overalt – på sociale medier og i offentligheden – men 
skønheden har mistet sin oversanselige kraft og er i dag 
blevet opslugt af forbrugerismen. Det skønne er blevet glat 
og friktionsløst. En evigt ungdommelig krop, et ideal, som ikke 
er muligt at efterleve og som ikke er andet end handelsvare. 
I dette foredrag vil jeg give eksempler på den skønhed, som 
skønlitteraturen har frembragt gennem tiden, det være sig hos 
digtere som Charles Baudelaire, Rainer Marie Rilke og Inger 
Christensen. Jeg vil revitalisere skønhedsbegrebet ved at vise, 
hvordan det skønne er forbundet med den poetiske sansning 
af naturen og verden. I stedet for at tænke det skønne som 
noget glat og horisontalt, vil jeg tænke det skønne som noget 
alvorsfuldt og horisontalt: sansningen og erkendelsen af det 
skønne åbner vores selvforhold og løfter os op over os selv. Det 
er heri skønhedens sande kraft består. 

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 14.30 Foredrag om Arktis i forandring ved Jens Olaf Pepke 

Pedersen, seniorforsker på DTU Space, som arbejder med 
klimaændringer i Arktis, og cand.scient.pol. Kate Pepke 
Pedersen med speciale i Arktis.
 Arktis har tiltrukket forskere og opdagelsesrejsende i 
århundreder, men globale klimaændringer er ved at ændre 



Arktis, der er kommet i fokus både internationalt og i 
Danmark. Det giver anledning til både bekymringer, men også 
forventninger om, at området og dets enorme ressourcer 
bliver mere tilgængelige. Klimaændringer kan også åbne 
nye muligheder for fiskeriet og for attraktive sejlruter. Arktis 
italesættes som om der er et kapløb i gang om at komme først 
for at udnytte mulighederne, men hvor man glemmer, at der 
allerede bor mennesker i området, og at det fortsat vil være 
et barsk og farefuldt sted at arbejde. Vi ser på, hvad der er 
myter, og hvad der er realiteter. Vi ser også på de storpolitiske 
konsekvenser: hvad er der på spil, hvordan er de centrale 
aktørers rolle og hvad drejer kampen om Arktis sig egentlig 
om? Hvordan er mulighederne for konflikt eller samarbejde, og 
hvad er Danmarks rolle heri?

Kl. 17.30  Salg af vin og øl fra højskolens kiosk
Kl. 18.00    Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.00    Vinsmagning - Vi finder vinen til nytårsmiddagen.

 Vi prøvesmager i aften udvalgte franske/Italienske/tyske vine 
og får historierne bag dem. Mød skolens vinhandler Niels 
Christian Lasota fra Sigurd Müller Vinhandel, Aalborg.

Fredag d. 30. december  
Kl. 08.00    Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00  Morgensamling i foredragssalen
Kl. 09.30 Vi synger flaget op
Kl. 10.00 Bobler, glober og skum - en ny vinkel på verden ved 
 højskolelærer Andreas Pilekjær. 

 Verden vinkles konstant på ny - og én af de mere 
tankevækkende tilgange har den tyske filosof og forfatter 
Peter Sloterdijk i de senere år præsenteret. Foredraget tager 
tilhørerne med på en kulturhistorisk rejse gennem bobler, 
glober og skum.

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 13.15 Flensborg - byvandring i den gamle danske købstad.

 Vi ser nærmere på byens flotte jugendstil arkitektur, 
Isted-løven, der er kommet tilbage til byen, den særlige 
hjemstavnsarkitektur, Rote Strasse - denne særlige gade med 
”gasser” fyldt med kunst, leben og fællesskab. 

Kl. 17.30      Vin- og ølsalg fra skolens kiosk 
Kl. 18.00     Aftensmad i spisesalen



Kl. 19.30 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. 

 

Nytårsaften - Lørdag d.31.december  
Kl. 08.00    Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00 Morgensamling
Kl. 09.30    Vi synger flaget op
Kl.10.00 Studiekredse

 Naturvandringer. Vandringer i det flotte vinterlandskab 
omkring højskolen. Skov og kystnære vandringer krydret med 
historier fra egnen.
 Ånd og tanke ved højskolelærer Andreas Pilekjær Vi tager os 
tid til fordybelse og samtaler sammen om livssyn, religion og 
filosofi. Vi debatterer sammen og udveksler synsvinkler på livet. 
Hvad giver mening og hvad er den røde tråd? 
 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 Hans-
Tyge Haarløv.
 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.

Kl. 12.00    Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 15.00  Nytårsforberedelser. Vi pynter op til nytårsaften i spisesalen og 
 i foredragssalen, der bliver omdannet til nytårscafe.   
Kl.17.30 Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk 
Kl.18.00 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. 
Kl. 19.00    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 – Søndag d. 1. januar 2023  
Kl. 08.00    Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00    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. 

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 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. 17.30  Vin- og ølsalg fra skolens kiosk 
Kl. 18.00    Statsministerens nytårstale på storskærm i foredragssalen. Vi 
 hører statsministerens ord for Danmark i det nye år 2023.
Kl. 18.30    Nytårsbuffet 
Kl. 20.15 Fortælling om den islandske saga: Njals Saga ved fortæller 
 Karen Paludan.

 Vi skal denne sidste aften på kurset leve os ind i sagaernes 
mytiske verden. Njals Saga er en af de store islandske sagaer 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.

 Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Mandag den 2. januar
 Ingen morgenvandring pga. afrejsedag
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen  
Kl. 08.45 Vi synger flaget op
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



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
Enkeltværelse pr. person med bad på gangen  5.795,-kr
Dobbeltværelse pr. person med eget bad:   5.795,-kr.
Enkeltværelse pr. person med eget bad:   6.495,-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


