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En særlig uge med unikke attraktioner i Grænselandet.Vi er så heldige, at 
vi netop her i Grænseland har hele 4 UNESCO verdensarv attraktioner at 
vise frem. Vi vil naturligvis ud og ved selvsyn opleve, hvad det er, der gør 
dem så unikke, men vi vil også i kurset her få de allernyeste fortællinger 
og forskningsresultater: Vi vil se den gamle Danevirke Vold - Porten til 
Norden, vikingernes hovedby Haitabu, herrnhutternes by Christiansfeld 
og ikke mindst den store Nationalpark Vadehavet. Tønder By, A.P Møller 
fonden og Realdania har netop brugt hele 210 millioner til et massivt løft af 
Tøndermarsken og ikke mindst til at få hele den indre bydel i Højer tilbage 
til storhedstiden i 1700-tallet. 

Foredrag
 · 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. 

 · Om Danevirke og Hedeby - den nyeste arkæologiske forskning. Optakt til 
turene.

 · Om herrnhutterne og den kierkegaardske familie. Optakt til turen til 
Christiansfeld.

 · Dramatiseret foredrag om vores verdenskendte H.C. Andersens eventyr.
 · Om den verdenskendte maler Emil Nolde. En optakt til turen til Noldes 
museum.

 · Morgensamlinger, flaghejsning og fællessang fra højskolesangbogen.

Udflugter
 · Danevirke Volden - Porten til Norden, UNESCO verdenskulturarv.
 · Marsksafari - Højt til himlen i Nationalpark Vadehavet, UNESCO 
verdensnaturarv - med fokus på marskens kultur og kystbeskyttelse.

 · Christiansfeld - brødremenighedens og honninghjerternes by, UNESCO 
verdens kulturarv.

 · Vikingernes hovedby: Haithabu, UNESCO verdens kulturarv.
 · Noldemuseet hos den verdenskendte ekspressionistiske maler - Emil Nolde.



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 fejre 100 års fødselsdag i 2021, 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

Søndag d. 9. 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 Jesper Kragh.

 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. 17.30 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 skolens lærere. Vi mødes i 
 foredragssalen. Herefter kaffe og kage med opskrift fra det 

sønderjyske kaffebord i pejsestuen og på vores flotte 
udsigtsterrasse ud over Flensborg Fjord..



Mandag 10. juli 
Kl. 7.30 Morgenvandring for de friske
Kl. 7.55 Vi synger flaget op
Kl. 8.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 9.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl.10.00 Foredrag om Danevirke og Hedeby. Forsvar og 

repræsentation af land og by - den nyeste arkæologiske 
forskning ved museumsinspektør Frauke Witte, Haderslev.
 I de seneste år har arkæologerne igen haft fingrene i jorden 
ved vikingebopladsen Hedeby og ved hovedvolden af 
forsvarsværket Danevirke. Det har resulteret i spændende ny 
viden. Vi er heldige i dag at få besøg af Frauke Witte, der selv 
har været med under de seneste udgravninger ved Danevirke 
og som netop er igang med en ny bog om den sidste nye 
forskning. Oplægget i dag er som sådan en optakt til turen i 
eftermiddag og til turen til Hedeby på torsdag.

Kl. 12.00 Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 Danevirke Volden - Porten til Norden, UNESCO 
 verdenskulturarv.

 Vi kører i dag sydpå og kører forbi mange historiske steder. Vi 
skal høre om slaget ved Isted i 3-årskrigen i 1849, men også 
om Helligbæk. Det særlige sted, hvor vores sidste vikingekonge 
Harald Blåtand blev døbt. Selve fokuspunktet på turen i dag 
er naturligvis den imponerende Danevirkevold, der netop er 
kommet på UNESCO’s verdenskulturarvs liste. Porten til Norden, 
hvor man for få år siden kunne tilbagedatere voldanlægget helt 
tilbage til 400-årene. Vi tager kaffen med. Husk pas.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.00 Fællessang fra højskolesangbogen. 

 Fællessangen blomstrer i Danmark som aldrig før, og af mange 
grunde kan man tilskrive det vores smukke danske sangskat. Vi 
dykker ned i højskolesangbogen.
 Herefter kaffe og kage i pejsestuen og på vores flotte 
udsigtsterrasse.

 

Tirsdag 11. juli 
Kl. 7.30 Morgenvandring for de friske
Kl. 7.55 Vi synger flaget op
Kl. 8.00 Morgenmad i spisesalen



Kl. 09.00  Marsksafari - Højt til himlen i Nationalpark Vadehavet, 
UNESCO verdensnaturarv - med fokus på marskens kultur og 
kystbeskyttelse.
 Marsklandet bag digerne er et unikt deltalandskab, der er 
inddæmmet og vandreguleret gennem flere århundreder – et 
frodigt område fyldt med spændende skæbner. Rundturen 
byder på indblik i egnens natur, kultur, lokale byggeskik bl.a. 
med huse bygget på jordhøje, samt fantastiske historier om 
konger, digegrever og fortællingen om de gentagne store 
stormfloder. Besøg og prøvesmagning bliver der også tid til hos 
den prisbelønnede virksomhed - Højer Pølser. Vi spiser herefter 
vores medbragte frokost i den gamle mølle midt i Højer by, der 
er midt i en helt unik forvandling. Tønder By, A.P Møller fonden 
og Realdania bruger hele 210 millioner til et massivt løft af 
Tøndermarsken og ikke mindst til at få hele den indre bydel i 
Højer tilbage til storhedstiden i 1700-tallet. Et kæmpe projekt, 
som vi skal se nærmere på.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen  
Kl. 19.30 Foredrag om herrnhutterne og den kierkegaardske familie 

ved Anders Kingo, valgmenighedspræst og Søren 
Kierkegaardkender.
 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 morgen til Christiansfeld.
 Herefter kaffe og kage i pejsestuen og på vores flotte 
udsigtsterrasse.

 

Onsdag 12. juli 
Kl. 7.30 Morgenvandring for de friske
Kl. 7.55 Vi synger flaget op
Kl. 8.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 9.00 Christiansfeld - brødremenighedens og honninghjerternes 
 by, UNESCO verdenskulturarv.

 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 
UNESCOS liste over verdenskulturarv. Byen er grundlagt i 
1772, og helt op 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 og spiser vores medbragte frokost i 
Søsterhuset. Efter Christiansfeld kører vi en smule længere 
nordpå til sønderjydernes samlingssted. Skamlingsbanken 
er et ikonisk sted for sønderjyderne. De store folkefester er 
blevet afholdt her. Bla. i årene 1843-59 og ikke mindst under 
Fremmedherrehømmet 1864-1920. Skamlingsbanken er med 
sine 113 meter det højeste punkt i Sønderjylland. Vi får en 
historisk rundvisning i disse smukke bakker.

Kl. 18.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 19.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.30 Sommerbiograf. Vi omdanner foredragssalen til biograf og ser 

en god film.  Vi ser i aften en flot kortfilm om Noldes landskab i 
marsken. 
  Herefter varm kakao og pumle med særlig opskrift fra 
det sønderjyske kaffebord i pejsestuen og på vores flotte 
udsigtsterrasse. 

 

Torsdag 13. juli 
Kl. 7.30 Morgenvandring for de friske
Kl. 7.55 Vi synger flaget op
Kl. 8.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 9.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 10.00 Dramatiseret foredrag om vores verdenskendte H.C. 

 Andersens eventyr ved skuespiller Inger Marie Madsen, 
Århus.
 Humoren var egentlig saltet i H.C. Andersens eventyr. Og 
netop humoren gør eventyrene tidløse. H.C. Andersens syn på 
sig selv og sin omverden får os til at le - og græde - med ham. 
Vi skal denne formiddag til drama, når det er bedst med H.C. 
Andersen. Vi har inviteret skuespiller Inger Marie Madsen til at 
få os ind i denne eventyrenes verden. 

Kl. 12.00 Frokost i skolens spisesal
Kl. 13.30 Vikingernes hovedby: Haithabu, UNESCO verdenskulturarv.

 Denne eftermiddag tager vi til Hedeby ved Slien til vikingernes 
gamle hovedby, der netop er kommet på UNESCO’s verdens 



kulturarvsliste.  Hvis der er én ting vikingerne forstod sig på, 
så var det søfart. Fra det lille, beskyttede nor ved Slien udgik 
deres togter til store dele af verden. Vi skal se det spændende 
museum. Husk pas. Vi tager kaffen med.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.00 Sangaften. Vi vil denne aften lufte de bedste højskolesange 

udfra et særligt Rønshvoed koncept: Sange fra hatten.
 Herefter kaffe og kage i pejsestuen og på vores flotte 
udsigtsterrasse.

 

Fredag 14. juli 
Kl. 7.30 Morgenvandring for de friske
Kl. 7.55 Vi synger flaget op
Kl. 8.00 Morgenmad i spisesalen 
Kl. 9.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 10.00 Foredrag om den verdenskendte maler Emil Nolde ved 
 kunsthistoriker Kristina Lohe

 Emil Nolde er mest kendt for sine landskabs- og 
blomsterbilleder. De er farvestærke, oprindelige og 
direkte. Malerierne har sin helt egen stil i forhold til 
tidligere landskabsmalere og derfor ser vi i foredraget paa 
landskabsmaleriernes historie og hvorfor Noldes malerier er 
helt ensartet. Emil Nolde er født og opvokset i Sønderjylland. 
Og selvom han flytter mange forskellige steder hen og rejser 
meget, er han dybt forbundet med egnen. Han kommer altid 
tilbage og maler havet, blomsterne og sin have. Foredraget 
viser, hvor afgørende hans hjemstavn er for hans malerier. 
Foredraget er som sådan en optakt til imorgen, hvor vi skal til 
Vestslesvig, ud i det landskab, hvor Nolde boede og malede.”

Kl. 12.00 Frokostbuffet
Kl. 13.15 Besøg på Noldemuseet hos den verdenskendte 
 ekspressionistiske maler - Emil Nolde.

 Hvis der er nogen maler, der har brugt Vadehavets unikke og 
utrolig stærke farver i sin kunst, så er det Emil Nolde. Vi skal 
besøge hans kunstmuseum, som ligger i hans gamle hjem, midt 
i det frisiske landskab.  

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Festmiddag, som går over i en særlig sangaften med Gæt en 
 højskolesang og andet godt.



Lørdag den 15. juli
 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

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  5.695,-kr
Dobbeltværelse pr. person med eget bad:   5.695,-kr.
Enkeltværelse pr. person med eget bad:   6.395,-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


