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Det er indbegrebet af sommer, det at komme ud at sejle. I denne 
sensommeruge skal vi derfor sejle ikke mindre end fire gange. Glæd dig til 
at komme på sejltur i Hamborgs mange kanaler, og ikke mindst på sejltur 
i Nordens Venedig - Frederiksstad. I det maleriske Alssund skal vi sejle fra 
Langballigau til Sønderborg - den gamle spritrute tværs over grænsen. 
Endelig skal vi på krydstogt på Haderslev Dam. Hjemme skal vi høre foredrag 
om den særlige kunstnerkoloni ved Flensborg Fjord, høre om den store 
nabo Tysklands historie, samt til dramatiseret foredrag over Karen Blixens: 
Mit Afrika, som en optakt til byvandringen i det maritime Flensborg. En uge 
i sensommerens tegn krydret med højskolesang, musik og fællesskab.

Foredrag
 · Velkomstforedrag om Sønderjyllands særegne mentalitet og historie. 
 · Aftensamling omkring kortfilmen: Noldes landskab. 
 · Om kunstnerkolonien Egernsundmalerne ved Flensborg Fjord.
 · Om hastighed og modernitet - et blik på Tysklands historie.
 · Om personen og guldaldermaleren C.W. Eckersberg.
 · Dramatiseret foredrag om Karen Blixens: Mit Afrika. En optakt til turen til 
Flensborg. 

 · En uge med masser af sang, samvær og oplevelser. 

Udflugter
 · Havnerundfart i Hamborgs kanaler med den charmerende Speicherstadt.
 · Malerisk sejltur på tværs af grænsen - fra Langballigau til Sønderborg.
 · Krydstogt på Haderslev Dam.
 · Sejltur i Nordens Venedig - Frederiksstad samt til storkeparadiset 
Bergenhusen

 · Byvandring med fokus på det maritime Flensborg. En vandring i 
Kaptajnskvarteret.



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. 06. august
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 Thue Kjærhus, forstander.

 Et 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 07. august 
Kl. 07.15 Morgenmad i spisesalen
Kl. 07.55 Vi synger flaget op 
Kl. 08.15 Havnerundfart i Hamborgs kanaler med den charmerende 
 Speicherstadt.

 Idag skal vi til Hamborg, der både er Tysklands næststørste 
by og som har Europas næststørste havn. Byen ligger dér, 
hvor floderne Alster og Elben mødes, ligesom der er et hav af 
kanaler, der gennemstrømmer hele byen. Vi krydser kanalerne 
på nogle af Hamborgs knap 2500 broer og får samtidig 
fortællingerne om Hamborgs historie og livet ved Elben. Vi vil 
besøge denne livlige metropol og lader os medrive af det travle 
liv, der finder sted på vandet. Det særlige i Hamborg er jo, at 
industrihavnen ligger midt i centrum af byen, og vi derfor også 
kan få et glimt af de imponerende skibe, der sejler til Hamborg 
idag ligesom for 100 år siden. Vi går ombord til en bådtur 
langs de berømte seværdigheder langs byens ikoniske havn, 
nyder panoramaudsigten over St.Pauli og Hafencity og glider 
gennem de maleriske vandveje i Speicherstadt, verdens største 
pakhusområde, ligesom vi ser imponerende containerskibe 
på nært hold. Vi spiser madpakkerne om bord. Efter sejladsen 
køres vi af bussen op i byen, mod Rådhuset, hvor vi får en 
lille byvandring. Herefter mulighed forlidt  tid på egen hånd 
i det pittoreske Binnen-Alster. Kl.16.00 kører vi hjemad mod 
højskolen igen. Husk pas.

Kl. 18.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl. 19.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.30 Aftensamling omkring kortfilmen: Noldes landskab. 

 En flot naturfilm om marsken. En film af Carl C. Christiansen og 
med musik af Valdemar Rasmussen. Filmen tager 28 min. og 
fungerer som en flot lille afrunding på vores dag under åben 
himmel. Ikke en film om maleren Nolde, men det landskab han 
var en del af.
 Herefter kaffe og kage med opskrift fra det store sønderjyske 
kaffebord i pejsestuen og Folkvang samt på vores nye 
udsigtsterrasse.

Tirsdag 08. august 
Kl. 07.30 Morgenvandring eller en svømmetur i Flensborg Fjord   
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00 Morgenmad i spisesalen



Kl. 09.00 Malerisk sejltur på tværs af grænsen - fra Langballigau til 
 Sønderborg.

 I dag kører vi først i bus tværs over Angel til det idylliske 
fiskerleje Langballigau i Sydslesvig. Herfra stikker vi til søs i 
”Æ spritte”. Den gamle spritrute mod Sønderborg på Als. På 
sejlturen passerer vi den legendariske Brudesten, sejler forbi 
fyrtårnet Kalkgrund og nyder udsigten til Dybbøl Banke. Ved 
indsejlingen til Alssund til Sønderborg by har vi Sønderborg 
Slot om styrbord og mærker den maritime stemning omkring 
Christian X’s bro. Ved ankomsten til Sønderborg vender vi 
næsen hjemad, så vi kan nå frokosten. Husk pas.

Kl. 13.15 Frokost i spisesalen
Kl. 15.00 Foredrag om kunstnerkolonien Egernsundmalerne ved 

Flensborg Fjord - ved højskolelærer Hans-Tyge Haarløv.
 Alle danskere kender Skagensmalerne. På samme tid var 
dog denne sønderjyske kunstnerkoloni i Egernsund her ved 
Flensborg Fjord. Fra ca. 1880 samledes her overvejende tyske 
malere som f.eks. Otto Heinrich Engel og Erich Kubierschky. 
Da grænsedragningen kom i 1920, ophørte kunstnerkolonien. 
Det har fået stor betydning for, hvordan man husker 
kunstnerkolonien. Kunsthistorisk set bliver kolonien betragtet 
som tysk, og er i Tyskland meget anerkendt. Men i Danmark 
blev kunstnerne og dermed også deres værker ret ukendte, da 
først grænsen blev lagt. Kunstnerkolonien blev betragtet som 
ikke-dansk, fordi den var anlagt under fremmedherredømmet. 
En tid, hvor egnen var okkuperet i 56 år af prøjserne. I dag er ca. 
50 af Egernsundmalernes værker en fast del af udstillingen på 
Museumsberg i Flensborg.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren  
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.00 Aftensalon med fællessang fra højskolesangbogen Nina 
 Kjærhus, viceforstander. 

 En aften med sange inpireret af det, der omgiver os - nemlig 
havet og vandet. Vi dykker ned i den store skattekiste af 
højskolesange.
 Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang samt på vores 
nye udsigtsterrasse.

Onsdag 09. august 
Kl. 07.30 Morgenvandring eller en svømmetur i Flensborg Fjord   
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00   Morgenmad i spisesalen



Kl. 09.00  Morgensamling i foredragssalen
Kl. 10.00 Foredrag om hastighed og modernitet - et blik på Tysklands 
 historie ved forstander Thue Kjærhus.

 Tysklands moderne historie afføder forbavselse, skræk 
og beundring. Fra sidste tredjedel af det 19. århundrede 
er industriproduktionen og de videnskabelige resultater 
markante, og samfundet er præget af en acceleration, der 
afføder rodløshed og fremmedgørelse. Hvem er tyskerne i 
det 19. og 20. århundrede? Og hvad er Tyskland? Det er både 
klassisk musik og filosofi, men også en trang til radikalitet og 
brutalitet. Hvem skabte deres skæbne, visioner og den karakter, 
der vekslede mellem storhedsvanvid, mindreværdskomplekser 
og genialitet. Spiller de sidste 150 års historie ind på Tysklands 
selvopfattelse i dag. Skal vi frygte Tyskland eller beundre 
Tyskland anno 2023? En spændende eftermiddag med fokus på 
højskolens store nabo, Tyskland.

Kl.12.00 Frokost i spisesalen
Kl.13.00 Krydstogt på Haderslev Dam.

 ”Vi skal i dag på en malerisk sejlads i vandet omkring 
Domkirkebyen Haderslev. En dejlig sejltur med unik natur på 
og omkring dammen. Vi sejler direkte fra byens centrum og ud 
i naturen, hvor du kan opleve det rige dyre- og fugleliv. Er du 
heldig, ser du både fiskehejrer og ørne på turen.   
Turen starter ved Bispebroen ved Inderdammen midt i 
Haderslev by. Herfra sejles til Bergs Plads  ved indgangen til 
Dyrehaven. Turen fortsætter herefter til anløbspladsen ved 
den traiditonsrige Restaurant Damende, og så sejles der retur 
til Bispebroen og Haderslev by langs den modsatte bred.  
Sejladsen tager 1,5time. Ingen toiletter på båden. Vi tager kaffe 
og kage med og nyder den på båden.”

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 blev en af de største malere i Den 
Danske Guldalder. 
 Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang samt på vores 
nye udsigtsterrasse.

 



Torsdag 10. august 
Kl. 07.30 Morgenvandring eller en svømmetur i Flensborg Fjord   
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00   Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 10.00 Sejltur i Nordens Venedig - Frederiksstad samt til 
 storkeparadiset Bergenhusen

 I dag kører vi sydpå  til ”hollænderbyen” også kaldet 
Nordtysklands Venedig, Frederikstad og får en dejlig sejltur i de 
pittoreske kanaler. En by, anlagt i 1621 mellem floderne Ejderen 
og Trenen, som en konkurrerende havneby til Hamborg. Mange 
forskellige religøse mindretal har i tidernes løb fået ly her - 
mennonitter, jøder og katolikker. Byen bliver ofte kaldt Nordens 
Venedig pga. de mange idylliske kanaler. Efter sejlturen tager 
vi vores medbragte frokost og få herefter en lille byvandring. 
Inden vi kører hjemad er der lidt tid på egen hånd. Efter dette 
pittoreske besøg, kører vi mod Bergenhusen, der ligger i 
landskabet Stabelholm mellem floderne Ejderen, Trenen og 
Sorgen. En by også kaldet for storkebyen. Vi tager kaffen her 
med udsigten til de mange storkepar, der yngler i de mange 
reder på husenes tage. Husk pas.       

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk i foyeren
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.00 Aftensamling med fællessang fra højskolesangbogen ved 
 Nina Kjærhus, viceforstander.

 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 te og ”pumle” med opskrift fra det store 
sønderjyske kaffebord.

Fredag 11. august 
Kl. 07.30 Morgenvandring eller en svømmetur i Flensborg Fjord
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 9.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 10.00 Dramatiseret foredrag om Karen Blixens: Mit Afrika ved 
 skuespiller Inger Marie Madsen, Århus.

 ”At gå på løvejagt i mørket. At flyve over Afrikas sletter og 
Ngong Hills. At være over alt begreb lykkelig? Jeg fortæller 



uddrag af “Den Afrikanske Farm” – om Karen Blixens forhold 
til Afrika og især til Denys Finch Hatton. En gådefuld og 
medrivende kærlighedshistorie.” Dene lille teaterforestilling 
er en slags optakt til eftermiddagens tur, hvor vi skal høre om 
sømændenes udlængsel til de vestindiske øer, Amerika osv.

Kl. 12.00 Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 Byvandring med fokus på det maritime Flensborg og 
 samhandlen med de vestindiske øer. En vandring i 
 kaptajnskvarteret.

 Vi vil i dag udforske den gamle danske by, Flensborg med fokus 
på det maritime. Flensborg var indtil 1864 én af de allerstørste 
danske byer med en betydelig handelsflåde. Vi vil begynde 
vores byvandring i byens pulserende hjerte ved Skibbroen. 
Her får man straks indtryk af havnens centrale rolle, og vi vil 
runde havnespidsen, som tjener som en lille oase. Vi følger den 
gamle fiskerhavn til Ballastkajen, hvor skibene blev rustet til 
langfart, og hvor vi hører om den gang, sukker og det flydende 
guld, rommen, gjorde Flensborg til en ’romhovedstad.’ En 
del bygninger i Flensborg vidner endnu om den berygtede 
trekantshandel med Ghana og Dansk Vestindien. Vi fortsætter 
til den ældste bydel i Flensborg, Sankt Hans-kvarteret, inden 
turen rundes af i den legendariske ’Røde Gade’. Husk pas. 
Byvandringen er på ca. 3 km.

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, bål ved stranden og 
andet godt.

Lørdag den 12. august
 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



Indsejling til Sønderborg

Frederiksstad



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


