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Vi skal denne uge som overskriften antyder på kryds og tværs i 
Grænselandet. Vi lægger ud med Ejderkrydstogt på den gamle danske 
grænseflod - Slien, herefter tager vi til Sandbjerg Slot, der ligger lige ud 
til det idylliske Alssund, ligesom vi inviteres på tur til den gamle danske by 
Flensborg, hvor vi forinden får en optakt til turen gennem foredraget om 
salt, sukker og rom. Endelig skal vi på Marsksafari i  Nationalpark Vadehavet, 
Unesco verdensnaturarv med fokus på marskens kultur og kystbeskyttelse. 
Vi forkæles her med smagsprøver hos de “verdenskendte” Højer Pølser og 
det helt nye Marsktårn bygget af Bjarke Ingels. Hjemme på højskolen får 
vi dramatiseret foredrag over Karen Blixens: Babettes Gæstebud, hører om 
det danske landskab i kunsten og om, hvordan den danske skole, kirke og 
politik er præget af Grundtvigs livssyn. Foredraget er en optakt til besøget 
på Skamlingsbanken, hvor vi  også ser den nye arkitektoniske perle af Bjarke 
Ingels. Det hele krydres med morgenvandringer, flaghejsning, engagerede 
morgensamlinger og masser af sange fra højskolesangbogen. 

Foredrag
 · Velkomstforedrag om den sønderjyske mentalitet, historie og sprog.
 · Dramatiseret fortælling af Babettes Gæstebud af Karen Blixen. En optakt 
til turen til Sandbjerg Slot.

 · Om det danske landskab i kunsten.
 · Om salt, sukker og rom - dansk søfart i Flensborg. En optakt til 
byvandringen i Flensborg.

 · Om kunstnerkolonien Egernsundmalerne ved Flensborg Fjord.
 · Grundtvigs livssyn – skole, kirke og politik. 

Udflugter
 · Eftermiddagstur til det idyllisk beliggende Sandbjerg Slot ved Alssund.
 · Marsksafari i Nationalpark Vadehavet, Unesco verdensnaturarv med besøg 
i Marsktårnet bygget af den verdenskendte arkitekt Bjarke Ingels. 

 · Eftermiddagstur til Flensborg med det store danske mindretal og 
pittoreske bymiljø.

 · Skamlingsbanken med nyt besøgscenter bygget af den verdenskendte 
arkitekt Bjarke Ingels.

 · Ejderkrydstogt på Danmarks gamle grænseflod.



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. 30. 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 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 Nina Kjærhus, viceforstander. 
 Vi mødes i foredragssalen.
 Herefter kaffe og kage i pejsestuen.



Mandag 31. juli 
Kl. 07.30 Morgenvandring  eller en rask svømmetur i Flensborg Fjord
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00  Morgensamling i foredragssalen
Kl.10.00 Dramatiseret fortælling af Babettes Gæstebud af Karen 
 Blixen ved skuespiller Inger Marie Madsen.

 To ældre norske frøkener, døtre af en afdød provst, lever et 
nøjsomt og puritansk liv i en lille fjordby Berlevåg. En dag 
banker en fransk kvinde på deres dør og beder om husly. 
Hun er flygtet fra den blodige opstand i Pariserkommunen i 
1871. Babette bliver kokkepige i huset og tilbereder øllebrød 
og klipfisk, som havde hun aldrig bestilt andet. Efter 12 år i 
huset bliver hendes lodseddel, som hun har medbragt fra Paris 
udtrukket, hun har vundet den helt store gevinst. Hun beder nu 
om lov til at tilberede ”en ægte fransk festmiddag” i anledning 
af provstens hundredeårsdag, hvor menigheden samles. 
Tøvende accepterer de. Det bliver en festmiddag de aldrig 
glemmer. Turen er en slags optakt til turen i eftermiddag.

Kl.12.00 Frokost i spisesalen
Kl.14.30 Eftermiddagstur til det idyllisk beliggende Sandbjerg Slot ved 
 Alssund.

 Vi kører ud på Sundeved, hvor vores mål i dag er det idyllisk 
beliggende Sandbjerg Slot, der i 1564 blev overgivet til den 
sønderborgske hertug Hans den Yngre. Karen Blixens søster 
- Ella Dahl overgav i 1954 slottet til dens nuværende ejer: 
Århus Universitet, der i dag bruger det som en moderne 
kursusejendom. Vi ser det hele og tager kaffen i slotsparken. 
Herefter kører vi lidt videre ud mod det smalleste sted mellem 
Als og Sundeved, og ser det historisk vigtige sted, hvor 
prøjserne gik over til Als i 1864, og sikrede deres endelige sejr, 
der skulle gælde i hele 56 år. Her ved Sottrup Skov hører vi også 
om den gamle jernalderbåd, Nydambåden, der er fundet her. 
Den er den ældst fundne klinkbyggede båd og er blevet brugt 
til krigsbytteofringer, og blev fundet her for ca. 150 år siden.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra skolens kiosk i foyeren. 
Kl. 18.30 Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.15 Fællessang med viceforstander Nina Kjærhus.

 Efter en lang dag ude under den høje himmel, skal vi 
i aften samles omkring de bedste sommersange fra 
højskolesangbogen.
 Herefter kaffe og kage med opskrift fra det store sønderjyske 
kaffebord i pejsestuen, Folkvang samt på vores nye 
udsigtsterrasse.



Tirsdag 01. august 
Kl. 07.30 Morgenvandring  eller en rask svømmetur i Flensborg Fjord
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 Marsksafari i Nationalpark Vadehavet, Unesco 

verdensnaturarv med besøg i Marsktårnet bygget af den 
verdenskendte arkitekt Bjarke Ingels. En dag 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. Endelig skal vi se det nye 25 meter 
høje Marsktårn bygget af den verdenskendte artikekt Bjarke 
Ingels. Et tårn inspireret af det menneskelig DNA.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra skolens kiosk i foyeren. 
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Kunstforedrag: Om det danske landskab i kunsten ved Tom 
 Jørgensen, kunstanmelder på JyllandsPosten.

 Vi inviterer denne aften til kunstforedrag om skiftende tiders 
fortolkning af den danske natur og det danske landskab. Fra 
sidst i 1700-tallet, hvor landskabsmaleriet blev ”opfundet” 
som en selvstændig genre til i dag, hvor naturen igen er blevet 
et motiv for samtidskunstnere, er den danske natur blevet 
fortolket igen og igen. I løbet af foredraget hører man om så 
kendte navne som Johan Thomas Lundbye, P.S. Krøyer, Agnes 
Slott-Møller, Theodor Philipsen og Johannes Larsen til nutidige 
navne som Per Kirkeby, Ulrik Møller, Astrid Kruse Jensen, Søren 
Martinsen og Kirsten Klein.
 Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang samt på vores 
nye udsigtsterrasse.

 



Onsdag 02. august 
Kl. 07.30 Morgenvandring  eller en rask 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 Om salt, sukker og rom - dansk søfart i Flensborg ved 
 journalist og forfatter Hans Christian Davidsen, Flensborg.

 Flensborg var engang den næststørste søfartsby i det danske 
rige - efter København. Søfarten har spillet en afgørende 
rolle for Flensborgs handel og identitet. Selv om der gennem 
historien primært er blevet talt plattysk og højtysk i byen, var 
byens købmænd danskorienterede. Det var nemlig en fordel 
at sejle under Dannebrog. Handlen med Dansk Vestindien 
havde især en stor betydning for Flensborg - på godt og ondt. 
Foredraget er en optakt til eftermiddagens sejltur.

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 13.30 Tur til Flensborg med det store danske mindretal og 
 pittoreske bymiljø.

 Vi skal denne eftermiddag se og mærke atmosfæren i den 
gamle danske by, Vi vil naturligvis besøge den gamle danske 
kirkegård med den hjemvendte Istedløve, men også vise jer det 
gamle handelskvarter Rote Strasse med dens specielle gamle 
staldhuse og ikke mindst en af gyderne, hvor en af de gamle 
Romhuse stadig holder til.  Der vil også blive lagt lidt tid ind på 
egen hånd. Husk pas.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra skolens kiosk i foyeren. 
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Foredrag om kunstnerkolonien Egernsundmalerne 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.



 Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang samt på vores 
nye udsigtsterrasse.

Torsdag 03. august 
Kl. 07.30 Morgenvandring  eller en rask 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 Grundtvigs livssyn – skole, kirke og politik ved forstander 
 Thue Kjærhus.

 Vi skal se på hvad det indebærer for det danske samfund, at vi 
individualiseres og det folkelige eroderes. Hvad er det folkelige 
og hvad kan vi gøre for at modvirke bureaukratiseringen og 
svækkelsen af det folkelige? Og hvad har Grundtvig at sige 
om disse forhold? Har det betydning for tillidssamfundet og 
for forståelsen af, hvorfor, det er nødvendigt at opretholde et 
decentralt Danmark? Råber vi på en ny folkelig vækkelse, idet vi 
grundtvigske folk har kaldt ”det levende rige” og centralisterne 
”den rådne banan”? En optakt til turen i eftermiddag til 
Skamlingsbanken.

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl.13.30 Tur til Skamlingsbanken med nyt besøgscenter bygget af den 
 verdenskendte arkitekt Bjarke Ingels.

 Skamlingsbanken er det højeste punkt i det gamle 
Sønderjylland, 113 meter over havets overflade. Her 
samledes omkring midten af forrige århundrede tusinder af 
dansksindede sønderjyder til de såkaldte sprogfester, der havde 
til formål at hævde det danske sprogs ret i hertugdømmet 
Slesvig. Skamlingsbanken symboliserer udover den civile 
kamp for Sønderjylland også den væbnede modstand under 
besættelsen. Skamlingsbanken har gennem Danmarkshistorien 
været et vigtigt samlingssted. Her har store talere som 
Grundtvig stået på Banken og talt med en kraft, der har ændret 
samfundsforholdene for mange. Det helt nye på Skamling er 
et imponerende besøgscenter bygget af den verdenskendte, 
danske arkitekt Bjarke Ingels.

Kl. 18.00 Vin- og ølsalg fra skolens kiosk i foyeren. 
Kl. 18.30 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.

 Herefter boller med ost og kaffe/te.



Fredag 04. august 
 Ingen morgenvandring
Kl. 07.15 Morgenmad i spisesalen
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.15 Ejderkrydstogt - sejlads på Danmarks gamle grænseflod.

 Vi slutter kurset af med den dejligste sejltur på Danmarks 
gamle grænseflod, Ejderen. Fra den imponerende havneby 
Tønning sejler vi ud igennem det smukke marsklandskab i 
Ejdermundingen, hvor vi også får mulighed for at se sæler og 
et indblik i Ejderens rige natur. Vi stiger ud ved Eidersperrwerk, 
som er et imponerende stykke ingeniørarbejde, der siden 
1970erne har beskyttet befolkningen for Nordsøens truende 
stormfloder. Herefter kører vi til den enestående hollænderby 
Frederiksstad, hvor vi får en byvandring langs de mange 
pittoreske kanaler og spiser vores medbragte frokost her. Husk 
pas.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra skolens kiosk i foyeren. 
Kl. 18.00 Festmiddag i spisesalen, der kl.20 går over i den særlige 

Rønshoved tradition: Gæt en højskolesang, bål på stranden og 
andet godt.

Lørdag den 05. 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



Frederiksstad

Marsktårnet



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


