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Den store musik og det eksistentielle drama går hånd i hånd med tidens 
storpolitiske knuder og videnskabens nyeste landvindinger, når vi byder 
indenfor til et brag af en højskoleuge, hvor fordybelse og forundring sætter 
aftryk. 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 ved Thue 
kjærhus, højskoleforstander.

 · Arktis og Rigsfællesskabet i forandring ved Jens Olaf Pepke Pedersen, 
seniorforsker på DTU Space, som arbejder med klimaændringer i Arktis, og 
cand.scient.pol. Kate Pepke Pedersen med speciale i Arktis.

 · Færøsk kunst ved Tom Jørgensen, kunstanmelder på JyllandsPosten.
 · Sangaften med udvalgte sange fra højskolens mange sange fra det 
nordatlantiske og nordiske. Kom med på rejse i højskolesangbogen med 
Nina Kjærhus, viceforstander.

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

 · Om det ordentlige menneske ved forfatter og debattør, lektor Henrik 
Jensen

 · Dramatiseret fortælling af Babettes Gæstebud af Karen Blixen ved 
skuespiller Inger Marie Madsen

 · Mennesket bag den verdenskendte maler Emil Nolde ved Søren Hviid 
Pedersen, højskolelærer.

 · Bibelens kvinder ved Lisbeth Smedegaard Andersen, teolog, salmedigter 
og kunsthistoriker

 · Blod og fingeraftryk som biologiske spor ved Kirstine Lykke Nielsen, 



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

adjunkt Retsmedicin, Århus Universitet.
 · Musikforedrag - Igor Stravinskijs ”Le Sacre du printemps” - den moderne 
ballets fødsel ved Tim Pohle, højskolelærer og musikhistoriker.

 · Herrnhutterne og den kierkegaardske familie ved Anders Kingo, 
valgmenighedspræst og Søren Kierkegaardkender.

 · Festmiddag, der går over i en musikalsk salonaften: Romantikken i 
musikken - Romantikkens nationale toner ved Jesper Kragh, højskolelærer 
og musikhistoriker.

 · Spændende morgensamlinger, højskolesang og flaghejsning.

Udflugter
 · Til den verdenskendte maler Emil Noldes museum i Tøndermarsken.
 · Til Christiansfeld - brødremenighedens og honninghjerternes by, Unesco 
verdenskulturarv.



Fredag 06. oktober 
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 Arktis og Rigsfællesskabet i forandring ved 

Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker på DTU Space, som 
arbejder med klimaændringer i Arktis, og cand.scient.pol. 
Kate Pepke Pedersen med speciale i Arktis.
 Arktis har tiltrukket forskere og opdagelsesrejsende i 
århundreder, men globale klimaændringer er ved at ændre 
Arktis, der er kommet i fokus både internationalt og i 
Danmark. Det giver anledning til både bekymringer, men også 
forventninger om, at området og dets enorme ressourcer 
bliver mere tilgængelige. Klimaændringer kan også åbne 
nye muligheder for fiskeriet og for attraktive sejlruter. Arktis 
italesættes som om der er et kapløb i gang om at komme først 
for at udnytte mulighederne, men hvor man glemmer, at der 
allerede bor mennesker i området, og at det fortsat vil være 
et barsk og farefuldt sted at arbejde. Vi ser på, hvad der er 
myter, og hvad der er realiteter. Vi ser også på de storpolitiske 
konsekvenser: hvad er der på spil, hvordan er de centrale 
aktørers rolle og hvad drejer kampen om Arktis sig egentlig 
om? Hvordan er mulighederne for konflikt eller samarbejde, og 
hvad er Danmarks rolle heri?

Torsdag d. 5. oktober
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.



Kl. 12.00 Frokost i spisesalen
Kl. 14.30 Foredrag om færøsk kunst ved ved Tom Jørgensen, 
 kunstanmelder på JyllandsPosten.

 Med knapt 50.000 indbyggere er det forunderligt, hvor mange 
gode billedkunstnere, Færøerne har haft gennem tiden. Meget 
af forklaringen ligger utvivlsomt i det dramatiske landskab med 
den store horisont, de barske klipper og det altid uforudsigelige 
hav. I dette foredrag hører man om de første færøske 
kunstnerpionerer som den exceptionelt dygtige Sámal Joensen-
Mikines, hvis skildringer af grindefangsten hører til de absolut 
største ekspressionistiske mesterværker. Der vil naturligvis 
også blive vist billeder af den nulevende generation af færøske 
kunstnere, som for alvor satte landet på kunstens verdenskort. 
Kunstnere som Tróndur Patursson, Zacharias Heinesen, Bárdur 
Jákupsson, Amariel Nordoy og Torbjørn Olsen. Endelig vil man 
høre om den nye generation med kunstnere som Hansina 
Iversen og Beinta av Reyni i spidsen.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.00 Sangaften med udvalgte sange fra højskolens mange 

sange fra det nordatlantiske og nordiske. Kom med på rejse i 
højskolesangbogen med Nina Kjærhus, viceforstander.
 Herefter kaffe og kage i pejsestuen. I aften med en særlig 
opskrift fra det store sønderjyske kaffebord. Æ Brøtort mæ efle, 
venter på dig.

 

Lørdag 07. oktober 
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 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. 14.30 Om det ordentlige menneske ved forfatter og debattør, 
 lektor Henrik Jensen

 Ordentlighed er kittet i samfundet, i fællesskabet og vores 
omgang med hinanden. Når ordentligheden forvitrer, falder 
de forpligtende fællesskaber fra hinanden. Det ordentlige 
menneske giver sit eget liv værdi ved at give andres liv 
værdi. Det er en genvej til fællesskab uden store ideologiske 
armbevægelser. Skønheden og tilfredsstillelsen ved at gøre sin 
pligt og at være der for andre er ikke uvæsentlig. Det er aldrig 
for sent at blive et ordentligt menneske! Lad os begynde i dag, 
lad os øve os sammen! Øve os i at blive et, øve os i at forvente, 
at andre er et. Lad os hive hinanden op ved hårene!

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.00 Aftensamling med fællessange fra højskolesangbogen. En 

aften hvor Nina Kjærhus, viceforstander har udvalgt særlige 
sange om identitet og fællesskab.

 Herefter varm kakao og sønderjyske ”pumle” i pejsestuen.

Søndag 08. oktober 
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 fortælling af Babettes Gæstebud af Karen 
 Blixen ved skuespiller Inger Marie Madsen

 Vi lægger denne søndag ud med en dramatisering af Karen 
Blixens fantastiske fortælling: Babettes Gæstebud. 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. 

Kl. 12.00 Frokost i spisesalen



Kl.13.00 Eftermiddagstur til Emil Noldes museum i Tøndermarsken
 Midt i Tøndermarsken dukker den verdenskendte Emil Noldes 
særpærgede hus og have frem. Nolde byggede sit hus i 
marsken pga.dette særlige lys ude under den store og blå 
himmel. Her malede han sine verdenskendte akvareller. Vi 
begejstres over de mange ekspressive malerier i de nye, flotte 
renoverede rammer, og ser ikke mindst hans have, der gav ham 
så stor inspiration. Husk pas.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Foredrag om mennesket bag den verdenskendte maler Emil 
 Nolde ved Søren Hviid Pedersen, højskolelærer.

 Emil Nolde (1867-1956) er en af de betydeligste 
ekspressionistiske malere i Danmark og Tyskland. Han var en 
sammensat person, der både kunne rumme en tidlig fascination 
af nazismen og en senere fase af kristen billedkunst. Nolde 
oplevede det paradoksale at være fascineret af nazismen, 
samtidig med at nazisterne betragtede hans kunst som 
dekadent. Vi skal i foredraget søge ind i hans kunst og de 
inspirationer, der drev hans kunstneriske bestræbelser. Der 
vil desuden blive foretaget en værkgennemgang af hans 
vigtigste bidrag og derved anskueliggøre og illustrere Noldes 
kunstneriske udvikling. Vi vil afslutte med at se på hans 
receptionshistorie og dermed få et indblik i, hvorfor hans 
kunst i dag betragtes som noget af det ypperste inden for 
ekspressionistisk kunst.

 Herefter varm kakao og sønderjyske ”pumle” i pejsestuen.
 

Mandag 09. oktober 
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 Bibelens kvinder ved Lisbeth Smedegaard 
 Andersen, teolog, salmedigter og kunsthistoriker

 Bibelen er skrevet af mænd, for mænd og om mænd, og 
kvindernes rolle er tilsyneladende først og fremmest at føre 
slægten videre. Men nærlæser man Bibelen ud fra kvindernes 
synspunkt, opdager man, at de er særdeles forskellige, og at 
mange af dem er selvstændige og handlekraftige personer. 
I et mandsdomineret samfund må de bruge andre midler 
end mændene for at få deres ønsker ført ud i livet, hvilket 
ofte afslører mændenes svagheder og giver indblik i nogle 



underliggende og upåagtede strukturer i Bibelens fortællinger. 
Der vil under foredraget blive vist billeder af både ældre og nye 
kunstværker

Kl.12.00 Frokost i spisesalen
Kl.14.30 Foredrag om blod og fingeraftryk som biologiske spor ved 

 Kirstine Lykke Nielsen, adjunkt Retsmedicin, Århus 
Universitet.
 Blod og fingeraftryk anvendes ofte som centrale beviser i 
kriminalsager, da politiet kan koble disse biologiske spor til 
en person vha. DNA eller fingeraftrykkets mønster. Men er 
alle biologiske spor fundet på et gerningssted relevante for 
en given forbrydelse? Og kan man få mere information ud af 
disse spor? Jeg vil fortælle omkring den forskning vi laver i blod 
og fingeraftryk, samt mulighederne for nye kriminaltekniske 
værktøjer.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Musikforedrag - Igor Stravinskijs ”Le Sacre du printemps” 

- den moderne ballets fødsel ved Tim Pohle, højskolelærer og 
musikhistoriker.
 Da publikum så og hørte balletten ved dens premiere i 1913 
var der furore i koncertsalen: Folk råbte og buhede, andre 
udvandrede, for det, de hørte og det de så, var så anderledes 
og så nyt at de ikke forstod hvad der skete. Den unge Stravinskij 
rykkede grænser med musikken ligesom kostumer og 
koreografi var banebrydende. Vi skal høre om Stravinskijs liv 
og arbejde med balletten og derefter se det hele på storskærm 
i en opsætning der genskaber de originale kostumer og 
den koreografi der var så anderledes i 1913 og som virker så 
fortryllende på os i dag.
 Herefter kaffe og kage i pejsestuen. I aften med en særlig 
opskrift fra det store sønderjyske kaffebord. Æ Brøtort mæ efle, 
venter på dig.

 

Tirsdag 10. oktober 
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 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.

Kl. 12.00 Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 Christiansfeld - brødremenighedens og honninghjerternes 
 by, UNESCO verdenskulturarv.

 Vi slutter kurset flot af med et besøg i den enestående by 
Christiansfeldt 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.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Festmiddag, der går over i en musikalsk salonaften om 

Romantikken i musikken - Romantikkens nationale toner ved 
Jesper Kragh, højskolelærer og musikhistoriker.
 Det var i romantikken, at man i Europa fik en ny sans for den 
dybe sammenhæng mellem historie, liv, poesi, og natur som 
kendetegner menneskelivet. Man genopdagede de europæiske 
folkeslags gamle sagn og sange, som komponister, malere 
og digtere gav et kunstnerisk udtryk. I Danmark var det ikke 
mindst en komponist som Niels W. Gade, der satte den danske 
folkelighed i musik. Både i store symfonier, men også i mindre 
former som folkelige sange.

Onsdag den 11. oktober
 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
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


