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Denne uge står helt i kunstarternes tegn. Vi skal beruses af maleren Emil 
Noldes prægtige farvehav, både til foredrag og i malerens eget hus. Vi skal 
forundres, både når vi skal opleve det imponerende kirkeorgel i Flensborgs 
hovedkirke Skt. Nikolaj, der med over 6000 orgelpiber lader sød musik 
stråle i rummet omkring os, og når hundredetusindevis af stære danser 
ballet på himlen over Tøndermarsken og opfører Sort Sol. Vi skal betages 
af Olafur Eliassons vilde værker og Dostojevskijs fortryllende litteratur. 
Vi skal udfordres af råbende samtidskunst, det 20. århundreds larmende 
musikalske tavshed og af spørgsmålet om, hvem der ejer vores salmer. 
Og selvfølgelig skal vi i høj grad udfolde os sammen i højskolesangen, 
bl.a. andet med TV-vært og musikformidler Mathias Hammer. Læg hertil 
højskolens formidable køkken og du har en højskoleuge for alle sanser.

Foredrag
 · Sønderjyllands særegne kultur og historie.
 · Livets himmelgrus. Hvem ejer salmerne? 
 · Regnbuer, sten og lys om Olafur Eliassons kunst 
 · Aftensalon med ugens særligt inviterede gæst: Mathias Hammer, pianist, 
musikformidler, radio- og TV-vært fra ikke mindst Den klassiske musikquiz.

 · Om den verdenskendte maler Emil Nolde ved kunsthistoriker Kristina Lohe
 · “Hvorfor spiller han ikke?” - Musikkens identitetskrise i det 20.årh.
 · Om Fyrst Myskin fra den store russiske forfatter Fjodor Dostojevskijs roman: 
Idioten.

Udflugter
 · Sort Sol - se stærene danse luftballet i Naturpark Vadehavet, UNESCO’s 
verdens naturarv.

 · Slesvig Domkirke med Bordesholm-alteret, en kulturskat i verdensklasse.
 · Moderne samtidskunst i Augustiana Skulpturpark og Kunstcenter, 
Augustenborg på Als

 · Noldemuseet hos den verdenskendte ekspressionistiske maler - Emil Nolde.
 · Sct. Nikolaj kirke i Flensborg med himmelske toner fra Nordeuropas største 
orgel.



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

Mandag d. 11. 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.



Tirsdag 12. september 
Kl. 07.30  Morgenvandring for de friske
Kl. 07.55  Vi synger flaget op  
Kl. 08.00  Morgenbuffet i spisesalen og udlevering af madpakker.
Kl. 09.00  Morgensamling i foredragssalen
Kl. 10.00  Foredrag: I Universets evige Blaa, hvor Kloderne tavst om 

Kloderne gaa - Om Thøger Larsens digtning ved Lotte 
Thyrring Andersen seniorforsker ved Statsbiblioteket i Århus. 
 Lotte Thyrring Andersen fører os denne formiddag ind i 
digteren Thøger Larsens (1875-1928) univers. Thøger Larsen 
er nok bedst kendt for sangen ”Danmark, nu blunder den lyse 
nat”, som vi synger hvert år til Skt. Hans, men i litteraturhistorisk 
sammenhæng betragter man digteren fra Lemvig som en af 
de store og særegne naturlyrikere i dansk litteratur. I hymniske 
digte om den uudgrundelige og foranderlige virkelighed 
forener Thøger Larsen naturvidenskabelig indsigt med 
sanselige og visionære erfaringer. Det er udvekslingen mellem 
nu og evighed, nært og fjernt, liv og død, som er de centrale 
omdrejningspunkter i forfatterskabet - og i dette foredrag. En 
optakt til naturoplevelsen i eftermiddag.

Kl. 12.00  Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 15.30   Varmt kanelbrød i foyeren inden afgang.
Kl. 16.45   Sort Sol og stærene i Naturpark Vadehavet, Unesco 
 verdensnaturarv.    

 Vi skal i dag af sted for at se Sort Sol. Dette særlige syn når i 
tusindvis af stære samles for natten. Hvis vi er heldige, bliver 
himlen helt sort af stære. I ventetiden luner vi os med den 
gode højskolekaffe. Medbring gerne gummistøvler, kikkert og 
tæpper til at sidde på. Vi spiser vores medbragte aftensmad i 
det fri midt i Naturpark Vadehavet - UNESCO verdens naturarv. 
Medbring også pas, da stærene ofte vælger at gå til ro syd for 
landegrænsen. 

Ca.kl.22.00 Hjemme venter varme boller med ost, som vi vil hygge os med 
 rundt om ildstedet i Pejsestuen.
 

Onsdag 13. september 
Kl. 07.30  Morgenvandring for de friske
Kl. 07.55  Vi synger flaget op  
Kl. 08.00  Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00  Morgensamling i foredragssalen



Kl. 10.00  Musikforedrag. Livets himmelgrus. Hvem ejer salmerne? med 
 Jesper Kragh, højskolelærer og musikhistoriker. 

 Reformationen satte salmerne i højsædet, som den vigtigste 
måde, menigheden deltog i gudstjenesten på. Men dermed 
blev kampen om salmerne også sluppet løs! I dag diskuteres det 
jævnligt, om det går an at synge Kim Larsen til begravelser; men 
i virkeligheden er det kun seneste skud i en gammel konflikt. 
Både når det gælder tekster, hvor Grundtvigs betydning har 
været afgørende; men også musikken, hvor Thomas Laub 
forsøgte at bestemme, hvad der var en god salmemelodi. I dag 
er der igen grøde blandt salmeforfatterene, og især Simon 
Grotrians ekspressive stil og sproglige opfindsomhed har givet 
anledning til debat. Så, hvem ejer salmerne?

Kl. 12.00  Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 13.15 Besøg i Slesvig Domkirke med Bordesholm-alteret, en 
 kulturskat i verdensklasse

 Bordesholm-alteret i Slesvig Domkirke er en kulturskat i 
verdensklasse, der skabtes af billedskæreren Hans Brüggemann 
og hans svende for knap 500 år siden på bestilling af den senere 
kong Frederik I. af Danmark. Brüggemanns inspirationskilde 
var den ældre samtidige, maleren og billedskæreren Albrecht 
Dürer (1471-1528), der ikke blot raffinerede træskærerkunsten, 
men også satte sin kunst i distribution. Alteret er netop blevet 
renoveret, så det fremstår knivskarpt igen. Husk pas.

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

Vi dykker i aften ned i højskolesangbogens store skattekiste og 
synger os godt varme.
 Herefter kaffe og kage med opskrift fra det store sønderjyske 
kaffebord.

 

Torsdag 14. 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 Olafur Eliasson ved højskolelærer Søren Hviid 
 Pedersen. 

 En af de mest betydningsfulde kunstnere i moderne 
skandinavisk kunst. Vi kender kunstværker i Berlin, New 



York, men altså også her i vores egn, Vejle og ikke mindst i 
Sønderborg. Foredraget vil være en almen optakt til vores tur i 
eftermiddag.

Kl. 12.00  Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 13.00 Moderne samtidskunst i Augustiana Kunsthal og Kunstpark, 
 Augustenborg på Als

 Augustiana er en kulturhistorisk og arkitektonisk perle midt i 
Augustenborg Slotspark. Palæerne har en forunderlig historie 
bag sig og en lovende fremtid som kunsthal og kunstpark 
af internationalt tilsnit foran sig. Det nye Augustiana udgør 
en stor satsning på kunsten fra Sønderborg Kommunes side, 
og betegnelsen kunsthal skal da også understrege, at der 
prioriteres kunstfaglig ledelse, ikke-kommerciel virksomhed 
samt et skarpt fokus på den internationale samtidskunst. 
Tilsvarende prioriteres der i kunstparken værker, der ikke 
forholder sig traditionelt til skulpturbegrebet, men bevæger 
sig på tværs af genrer. Den ambitiøse målsætning for det 
nye Augustiana Kunsthal og Kunstpark er da også, at stedet 
skal markere sig som en uomgængelig, international kunst- 
og kulturinstitution ved at præsentere og formidle den nye 
samtidskunst på et højt internationalt niveau . Vi tager afsted 
og lader os begejstre og inspirere.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl. 18.00  Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Aftensalon med ugens særligt inviterede gæst: Mathias 

 Hammer, pianist, musikformidler, radio- og TV-vært fra bl.a. 
Den klassiske musikquiz
 En særlig aften, hvor vi skal synge sammen med Mathias 
Hammer. Højskolesangbogen er Danmarkshistoriens 
bedst sælgende bog. Med sin lyrik, musik, historie og 
fællesskabsstyrkende formål, er den blandt grundstenene 
i vores nationale DNA. I 2020 udkom den nye udgave 
af Højskolesangbogen. Mathias Hammer, der er pianist, 
musikformidler, radio- og TV-vært, har været en del af 
højskolesangbogsudvalget, som har skullet vælge sange til den 
nye sangbog. Ved dette sangforedrag fortæller Mathias om 
udvalgets arbejde og om de mange overvejelser og dilemmaer, 
som man møder, når man skal forny den danske sangskat. Og 
så skal der synges. Mathias Hammer sidder selv ved klaveret og 
akkompagnerer, når både de kendte klassikere og de nye hits 
skal synges som fællessang.

 
 



Fredag 15. 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 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 en optakt til turen i eftermiddag.

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

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

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl. 18.00  Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Musikforedrag “Hvorfor spiller han ikke?” - Musikkens 

identitetskrise i det 20.årh ved højskolelærer og 
musikhistoriker Tim Pohle.
 For 100 år siden var musiklivet i en dyb krise: tonaliteten, der 
gennem århundreder havde været musikkens faste anker, blev 
pludselig en begrænsning. Orkesteret, noder, koncertsalen, ja 
selv instrumenterne satte man et stort spørgsmålstegn ved. I 
foredraget vil vi høre forskellige koncepter for, hvordan man 
gennem de seneste 100 år har forsøgt at forny den ‘klassiske’ 
musik. Fra buldrende larm til larmende tavshed.

 



Lørdag 16. 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   Litteraturforedrag om Fyrst Myskin fra den store russiske 

forfatter Fjodor Dostojevskijs roman: Idioten ved forstander 
Thue Kjærhus.
 Vi slutter kurset af med et litterært foredrag. Et foredrag, 
hvor vi møder den ufattelige godhed, som kommer til udtryk 
hos fyrst Myskin i romanen: Idioten af Fjodor Dostojevskij. 
Højskoleforstander Thue Kjærhus holder foredrag om Idioten, 
- fyrst Myskin, som er en af de forunderligste skikkelser i 
litteraturhistorien. Om ham grupperer sig mange forskellige 
skikkelser og karakterer, der hver på deres måde bliver påvirket 
af mødet med denne ”idiot”. Det, der har gjort værket til 
et fikspunkt i verdenslitteraturen er ikke selve handlingen, 
men måden som der fortælles på sammen med den store 
troværdighed i personskildringen. 

Kl. 12.00  Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 13.30  Tur til Sct. Nikolaj kirke i Flensborg med himmelske toner fra 
 Nordeuropas største orgel.

 Vi skal i dag besøge Sct Nikolaj kirke, hvis orgel er et af de 
betydeligste renæssanceorgler i Nordeuropa. Det blev i sin tid 
bygget på opfordring af den danske konge Christian d. IV og 
bygget af den danske orgelbygger Nicolaus Mass fra 1604-
09. Selve træsnittet på orglet er også unikt - intet mindre end 
et mesterværk af Flensborgs egen Heinrich Ringeringk. Vi får 
en rundvisning og ser og ikke mindst hører det imponerende 
himmelbrus fra kirkeorgelet. Det største nord for Elben. En 
oplevelse. Husk pas.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl. 18.00  Festmiddag, som går over i Gæt En Højskolesang og andet 
 godt.

Søndag den 17. 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



Emil Noldes museum og have

Olafur Elisasson i Sønderborg



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


