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I efterårets første dage, når skoven falmer og kulden trænger sig på, slår 
vi dørene op til en højskoleuge med sang og musik, tænkning og udsyn. 
Vi går i dybden med menneskets længsel, lader os løfte af musikken og 
overraske af nye horisonter. Kurset er et af skolens flagskibe, fordi det 
tegner skolens flerfaglige dannelsesprofil med foredrag inden for filosofi, 
litteratur, naturvidenskab, kunst, samfund og musik - altid med fordybelsen, 
forundringen og samtalen som den røde tråd i en stadigt mere hastig og 
fragmenteret verden. 

Foredrag
 · Velkomstforedrag om højskolens historie og rolle i grænselandet Thue 
Kjærhus, højskoleforstander.

 · Saltet længsel - Havet i Vestens litteratur ved Rasmus Vangshardt postdoc 
ved Syddansk Universitet, cand.mag. i litteraturvidenskab og bachelor i 
filosofi ved Københavns Universitet og Freie Universität Berlin.

 · Om længsel ved Mogens Pahuus, emer. filosof og professor på Aalborg 
Universitet.

 · Højskolesange med viceforstander Nina Kjærhus. Vi dykker i aften ned i 
højskolesangbogens store skattekiste og finder  sange frem, der siger os 
noget om netop dagens tema: længsel. 

 · Fremtidens solceller bliver organiske: Gennemsigtige, bæredygtige og 
funktionelle ved Morten Madsen, professor, Mads Clausen Instituttet, 
Syddansk Universitet.

 · På vej mod en ny konservativ tid ved sognepræst og debattør Sørine 
Gotfredsen.

 · Musikalsk aftensalon med Jesper Kragh, højskolelærer og musikhistoriker. 
Rhapsody in Blue: Lyden af den amerikanske smeltedigel. 

 · Digterens himmelflugt - og hvad der siden skyllede op på stranden ved 
filosof og teolog Steffen Laursen

 · Musikoptakt til koncerten i aften ved højskolelærer og musikhistoriker Tim 
Pohle.



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

 · Studiekredse med vores spændende højskolelærere
 · Afslutning af en elitesport karriere – personlig krise eller nye muligheder? 
Ved Andreas Küttel, Ass. Professor, Mads Clausen Instituttet, Syddansk 
Universitet.

 · Om vores identitet ved Søren Hviid Pedersen, højskolelærer. En fortælling 
om, hvor vi kommer fra, hvilke værdier vi tilslutter os, og fra hvem vi 
stammer. 

 · Om hastighed og modernitet - et blik på Tysklands historie ved forstander 
Thue Kjærhus.

Udflugter
 · Åbningskoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i den helt særlige 
koncertsal i Alsion, Sønderborg.

 · Byvandringer i den gamle danske stad Flensborg - Fra kulisse til kunstværk, 
Flensborgs arkitektoniske jugendstilperler.



Tirsdag 05. september 
Kl. 7.30  Morgenvandring for de friske
Kl. 7.55  Vi synger flaget op  
Kl. 8.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 9.00  Morgensamling i foredragssalen  
Kl.10.00 Foredrag om: Saltet længsel - Havet i Vestens litteratur 

ved Rasmus Vangshardt postdoc ved Syddansk Universitet, 
cand.mag. i litteraturvidenskab og bachelor i filosofi ved 
Københavns Universitet og Freie Universität Berlin.
 Foredraget fortæller om havet og ”det oceaniske” som 
kunstnerisk motiv i Vestens litteraturhistorie. Fra Platon og 
Dante over Pontoppidan og Dostojevskij til Højskolesangbogen 
fortæller foredraget om, hvordan de store klassikere har brugt 
havet som symbol til at skabe stor kunst.

Kl.12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl.14.30 Foredrag om længsel ved Mogens Pahuus, emer. filosof og 
 professor på Aalborg Universitet.

 Hvem kender ikke til længsel? Som i udlængsel eller længsel 
efter en kæreste. Eller som den uro og bestandige søgen, der 
kendetegner hverdagen i et samfund, der konstant presser i 
retning af forandring og fornyelse. Har vi i længslen at gøre 
med noget dybt og værdifuldt i os selv, eller fører længslen 
os ud i drømmeri og virkelighedsfjerne vildfarelser? Livsfilosof 
Mogens Pahuus ser på længslens to hovedformer, som er 

Mandag d. 04. september
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.

ER HAN IKKE PH.D?



knyttet til henholdsvis virketrang og fællesskabstrang. Pahuus 
beskriver længsel som en higen efter selvvirkeliggørelse og 
livsopfyldelse, der både kan fare vild og lede os til en form 
for uendelighed, evighed og fuldkommenhed i den givne 
tilværelse.

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

Vi dykker i aften ned i højskolesangbogens store skattekiste og 
finder  sange frem, der siger os noget om netop dagens tema: 
længsel. 
 Herefter kaffe og kage med opskrift fra det så kendte store 
sønderjyske kaffebord i pejsestuen.

 
 

Onsdag 06. september 
Kl. 7.30  Morgenvandring for de friske
Kl. 7.55  Vi synger flaget op  
Kl. 8.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 9.00  Morgensamling i foredragssalen  
Kl.10.00   Foredrag. Fremtidens solceller bliver organiske: 

Gennemsigtige, bæredygtige og funktionelle ved Morten 
Madsen, professor, Mads Clausen Instituttet, Syddansk 
Universitet.
 Den grønne omstilling kalder på massive mængder solceller, 
som kan indgå som usynlige energikomponenter i fremtidens 
samfund. Organiske solceller kan designes til både byer 
og landbrug, og er desuden den mest bæredygtige af alle 
vedvarende energiteknologier. Teknologien kan opskaleres 
gennem rulle-til-rulle trykprocesser, der gør det muligt at 
masseproducere ved lave omkostninger. I dette oplæg sættes 
fokus på fremtidens solceller, og hvordan organiske solceller 
kan indgå i et komplekst bæredygtigt energisystem, der til 
fulde understøtter den grønne omstilling.

Kl.12.00  Frokostbuffet i spisesalen
Kl.14.30   Foredrag: På vej mod en ny konservativ tid ved sognepræst 
 og debattør Sørine Gotfredsen.

 Vi lever i en epoke, hvor mennesket har svært ved at finde hvile. 
Derfor tror jeg, at vi kan bevæge os ind i en tid, hvor individet 
vil forsøge at generobre et rum, hvori man kan opleve værn 
mod andres blikke og den evige sammenligning og opnå 
genkendelse på et dybere niveau. Hvor man kan blive fri for 
hele tiden at skulle demonstrere sit eget værd og indgå i spillet 



om magt og ukrænkelighed, og i stedet mærke tillid til, at 
ens eksistens også opretholdes af noget andet. Det er en ny 
konservativ tid, vi går i retning af. Og den bliver helt sin egen.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl. 18.00  Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Musikalsk aftensalon med Jesper Kragh, højskolelærer og 

 musikhistoriker. Rhapsody in Blue: Lyden af den amerikanske 
smeltedigel. 
 Den amerikanske komponist Gershwin har komponeret et af de 
værker, som er lyden af Amerika. Musikalsk set er det særligt, 
fordi den klassiske og rytmiske musik her møder hinanden i et 
stort, udfoldet værk.

 
 

Torsdag 07. september 
Kl. 7.30  Morgenvandring for de friske
Kl. 7.55  Vi synger flaget op  
Kl. 8.00  Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 9.00  Morgensamling i foredragssalen  
Kl.10.00  Foredrag: Digterens himmelflugt - og hvad der siden skyllede 
 op på stranden ved filosof og teolog Steffen Laursen

  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 Ung Mand og 
hovedværket Ulysses.

Kl.12.00  Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 14.30 Musikoptakt til koncerten i aften ved højskolelærer og 
 musikhistoriker Tim Pohle.

 Vi bliver godt forberedte til aftenens koncert. Vi vil høre nogle 
musikeksempler fra de værker, vi i aften skal høre i deres 
fulde pragt. Samtidig vil vi få et musikhistorisk overblik over 
komponisterne og deres hovedværker.

Kl. 17.00 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 17.30 Aftensmad i spisesalen inden afgang.
Kl. 18.30 Åbningskoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i den 
 helt særlige koncertsal i Alsion, Sønderborg.

 Sæsonåbningen er altid noget helt særligt. Vi venter i spænding 
på det konkrete program. 



 Vi kører herefter hjem til højskolen, hvor et glas køligt hvidvin 
venter på os i højskolens pejsestue.

 

Fredag 08. september 
Kl. 7.30  Morgenvandring for de friske
Kl. 7.55  Vi synger flaget op  
Kl. 8.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 9.00  Morgensamling i foredragssalen  
Kl.10.00 Studiekredse med vore spændende højskolelærere

 Studiekredsene er programsat, for at vi måske endnu bedre 
kan komme i samtale med hinanden om det, der optager 
os. Vi fordyber os i fællesskab, begejstres over et fælles tema 
og udveksler synspunkter. Studiekredsene kan finde sted 
under flere former og temaerne veksler, for intet hold er 
ens. Studiekredsene vil kunne tage udgangspunkt i litteraturen, 
musikken eller problemstillinger i tiden, det være sig politisk 
eller etisk. Vi bevæger os dog også gerne ud på vandretur på de 
naturskønne stier omkring skolen. Studiekredsene annonceres 
ved ankomst til skolen.

Kl.12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl.14.30 Afslutning af en elitesport karriere – personlig krise eller nye 

muligheder? Ved Andreas Küttel, Ass. Professor, Mads 
Clausen Instituttet, Syddansk Universitet.
 Karriereovergang fra elitesport-karrieren til det civile liv er ofte 
blevet beskrevet som en kritisk transition. I mit ph.d.-projekt har 
jeg sammenlignet karrierestop af atleter fra Danmark, Schweiz 
og Polen for at identificere ligheder og forskelle, samt hvilke 
faktorer der har betydning for, om overgangen lykkes eller ej. 
Jeg vil give indblik i min egen sportskarriere og hvordan det 
har været at flytte til Danmark lige efter, jeg har afsluttet min 
professionelle karriere som skihopper. 

Kl.17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl.18.00  Aftensmad i spisesalen
Kl.19.30 Aftenforedrag om vores identitet ved Søren Hviid Pedersen, 

højskolelærer. En fortælling om, hvor vi kommer fra, hvilke 
værdier vi tilslutter os, og fra hvem vi stammer. 
 Gode historier er vigtige for mennesket på grund af to forhold. 
For det første fortæller en god historie noget vigtigt og sandt 
om mennesket, den er opbyggelig og folkeoplysende. De 
græske og nordiske myter er billeder på menneskets evige 
kamp for livet imod døden. For det andet er vi mennesker selv 
en fortælling. Vor identitet er en fortælling om hvor vi kommer 



fra, hvilke værdier vi tilslutter os, fra hvem vi stammer etc. Gode 
fortællinger er således fortællinger om menneskeheden, den 
store historie. og om det enkelte menneske, den lille historie.
 Herefter varm kakao og pumle med opskrift fra det store 
sønderjyske kaffebord.

 

Lørdag 09. september 
Kl. 7.30  Morgenvandring for de friske
Kl. 7.55  Vi synger flaget op  
Kl. 8.00  Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 9.00  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?

Kl.12.00  Frokost i spisesalen
Kl.13.00  Byvandringer i den gamle danske stad Flensborg - Fra kulisse 
 til kunstværk, Flensborgs arkitektoniske jugendstilperler.

 Talrige, pragtfulde bygninger i Flensborg vidner om glansen fra 
den omkring 1900 opblomstrende Jugendstilbevægelse lige op 
til i dag. Jugendstilen ville forene arkitektur og dekorativ kunst 
og lagde vægt på god udførelse, ægte materialevirkninger og 
former baseret på slyngede og dekorative mønstre inspireret af 
naturen. Vi vil vandre gennem Flensborgs gamle bydel, standse 
op og tage udvalgte jugendstilperler i nøjere øjesyn, så vi får 
øjnene op for de arkitektoniske kunstværker, der upåagtet 
ellers blot danner kulisse for byens liv. 

Kl.17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl.18.00  Festmiddag, der kl.20 går over i Gæt en højskolesang og andet 
 godt.



Søndag den 10. september
 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
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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:   5.695,-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


