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Et gedigent højskoleophold, hvor vi lader den danske 
folkeoplysningstradition og den tyske dannelsestradition Bildung træde 
i nærmere forbindelse, og hvor litteraturen, historien og kunsten bringes 
i samtale med naturvidenskaben, musikken og filosofien. Det er dét, vi 
kalder dannelsens forbindelser. Vi har inviteret foredragsholdere, der 
forbinder dyb viden med engageret formidling, alt sammen indrammet af 
levende højskoleliv med morgensamlinger, højskolesang og livsholdning i 
novembermørket. 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 stadig mere hastig og 
fragmenteret verden. Mød Rasmus Vangshardt, Søren Fauth  og mange 
flere.

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

 · Frelserkvinder i litteraturhistorien - Fra Shakespeares Cordelia til Jakobe. 
ved Rasmus Vangshardt, boganmelder ved Kristeligt Dagblad og postdoc 
ved Syddansk Universitet.

 · Fremtidens velfærd, fremtidens by – Et urbant gearskift ved forfatter og 
debattør Lene Rachel Andersen

 · C.S. Lewis - eventyrlig kristendom ved Søren Hviid Pedersen, højskolelærer.
 · Mennesket i verden – når dannelse finder sted ved Rasmus Kolby Rahbek, 
forstander på Den frie Lærerskole i Ollerup.

 · Mozart: Musikalsk liebhaveri ved Jesper Kragh, højskolelærer og 
musikhistoriker.

 · Fællessang fra højskolesangbogen. 



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 vore spændende højskolelærere
 · Det danske landskab i kunsten ved Tom Jørgensen, kunstanmelder på 
JyllandsPosten.

 · Dramaet om DNA ved Peter Reinholt Nielsen, lektor og ph.d. tidl. forsker 
på University of Cambridge. En optakt til turen til Marsktårnet.

 · Historien om det hele – om magi og videnskab ved Hans-Tyge Haarløv, 
højskolelærer.

 · Hannah Arendt - Det 20. århundredes kvindelige filosof ved forstander 
Thue Kjærhus.

 · Mennesket uden for mainstream: Geniets særegne veje gennem livet ved 
professor i tysk Søren Fauth.

Udflugt
 · Eftermiddagstur til Marskens nye vartegn - det menneskelige DNA-tårn 
bygget af det verdenskendte arkitektfirma BIG med Bjarke Ingels og til 
Ballum med Sorg-Agre stenen.



Onsdag 01. november 
Kl. 08.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 09.45 Vi synger flaget op
Kl. 10.00 Foredrag om frelserkvinder i litteraturhistorien - Fra 

Shakespeares Cordelia til Jakobe. ved Rasmus Vangshardt, 
boganmelder ved Kristeligt Dagblad og postdoc ved 
Syddansk Universitet.
 Litteraturen omkring år 1900 er fyldt med syge og onde 
kvinder, der dominerer og ødelægger mænd. Det var især 
et resultat af mange nordeuropæiske forfatteres optagelse 
af Friedrich Nietzsches typologier. Men i et bredere 
litteraturhistorisk perspektiv fylder en anden type kvinde 
væsentligt. Den frelsende kvinde. Hun kan frelse sig selv, sin 
far, en mand eller verden. Foredraget undersøger motivet 
’frelskerkvinden’ i langt lys gennem Shakespeares Cordelia, 
Dostojevskijs Sonja og ender i fin de siecle-tiden med Henrik 
Pontoppidans Jakobe.

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 14.30 Fremtidens velfærd, fremtidens by – Et urbant gearskift ved 
 forfatter og debattør Lene Rachel Andersen

 Teknologi er ikke i sig selv svaret på fremtidens udfordringer, 

Tirsdag d. 31. 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.



mennesker er. Vi kommer til at anvende teknologier på helt nye 
måder, og teknologier kommer til at spille helt nye roller i vores 
liv og vores samfund. Men det må være mennesket og vores 
liv, der er udgangspunktet. Vores udfordring er derfor, at den 
teknologiske udvikling ikke løber os over ende, men at vi skaber 
en udvikling, som er meningsfuld for os som mennesker og 
giver os muligheder for gode liv.

Kl. 17.45 Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk.
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Aftenforedrag om C.S. Lewis - eventyrlig kristendom ved 
 Søren Hviid Pedersen, højskolelærer.

 Vi slutter dagen som vi begyndte - med litteraturen i fokus. De 
fleste kender sandsynligvis Lewis som forfatteren til Narnia-
fortællingerne. Dette også med stor berettigelse og fortjeneste. 
Mange som har læst hans Narnia-fortællinger vil sandsynligvis 
også bemærke de kristne temaer i bøgerne. I foredraget vil 
vi komme nærmere ind på Lewis’ kristendomsforståelse og 
hvorledes den influerer på hans skønlitterære værker. Lewis 
var og er en stor forfatter, og han var en forfatter der på 
mange måder kunne kombinere det litterære med en kristen 
livsforståelse og samtidig skabe stor kunst på litteraturens egne 
præmisser. Med Lewis’ forfatterskab åbnes op for et sprog, der 
kan skabe en ny indfaldsvinkel på kristendom og kristenhed. 

 

Torsdag 02. november 
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 09.45 Vi synger flaget op
Kl. 10.00  Foredrag om mennesket i verden – når dannelse finder sted 

ved Rasmus Kolby Rahbek, forstander på Den frie Lærerskole 
i Ollerup.
 Helt kort tager dannelse sit afsæt i mødet mellem mennesket 
og verden. Et møde mellem det velkendte og det fremmede. 
Mellem det individuelle og det fælles. For at dannelsen kan 
finde sted, må således både mennesket, verden og mødet 
være i spil. Dannelse kan også ses som et begreb for, hvordan 
mennesket finder et sted at bo i verden. Med afsæt i denne 
indledende definition, tager Rasmus Kolby Rahbek livtag 
med dannelsesbegrebet, der fra at have været ude i kulden 



i en årrække, nu nærmest er blevet et modebegreb. Hvad 
indebærer et sådant dannelsesbegreb, og har vi overhovedet 
forsat behov det?

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 14.30 Musikeftermiddag om Mozart: Musikalsk liebhaveri ved 
 Jesper Kragh, højskolelærer og musikhistoriker.

 Allerede kort tid efter Mozarts død begyndte de mange myter 
om hans liv at florere. Mange af dem er så gode, at det er en 
skam, at de ikke kommer frem i lyset. Vi skal se på nogle af de 
fortællinger om Mozart, som i eftertiden har præget billedet 
af ham. Og ikke mindst på, hvilke historier, der er for gode til at 
være sande. 

Kl. 17.45 Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk.
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.00 Fællessang fra højskolesangbogen. 

 Vi vil kigge nærmere på nogle af disse sange. Sange, der 
går til hjertet. Sange, der forbinder. En aften sammen 
med viceforstander Nina Kjærhus. Herefter kaffe og kage 
i pejsestuen. I aften med en særlig opskrift fra det store 
sønderjyske kaffebord.

 
 

Fredag 03. november 
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 09.45 Vi synger flaget op
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 Frokost i spisesalen.
Kl. 14.30  Kunstforedrag: Om det danske landskab i kunsten ved Tom 
 Jørgensen, kunstanmelder på JyllandsPosten.

 Vi inviterer denne eftermiddag 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.

Kl. 17.45 Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk.
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.00 Aftensalon med fællessang fra højskolesangbogen. 

 Vi vil kigge nærmere på nogle af disse sange, og lægger ud 
med udvalgte sange, der handler om naturen der omgiver os. 
Sange, der går til hjertet. En aften sammen med viceforstander 
Nina Kjærhus. Herefter kaffe og kage i pejsestuen. I aften med 
en særlig opskrift fra det store sønderjyske kaffebord.

 

Lørdag 04. november 
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00  Morgensamling i foredragssalen
Kl. 09.45 Vi synger flaget op
Kl. 10.00 Foredrag - Dramaet om DNA ved Peter Reinholt Nielsen, 
 lektor og ph.d. tidl. forsker på University of Cambridge.

 Vi skal i dag tale om det menneskelige, forskningsetiske drama 
om DNA, men vi vil naturligvis også komme ind på, hvad 
DNA egentlig er, dvs. høre om DNA’ets struktur og funktion. 
Foredraget er som sådan en optakt til vores tur i eftermiddag.

Kl.12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl.13.15 Eftermiddagstur til Marskens nye vartegn - det menneskelige 

DNA-tårn bygget af det verdenskendte arkitektfirma BIG med 
Bjarke Ingels og til Ballum med Sorg-Agre stenen.
 Vi kører vestpå for at se den helt nye markante attraktion 
- Marsktårnet - 25 meter højt og spiralformet som det 
menneskelige DNA. Fra toppen oplever vi en fantastisk 
udsigt over marsken, Vadehavet og Rømø. Marsktårnet er et 
resultat af lokale kræfter, der har tænkt stort. De har fået den 
verdenskendte tegnestue BIG  til at tegne dette enestående 
bygningsværk, hvor danskeren Bjarke Ingels står bag. Efter 



kaffen ved marsktårnet tager vi et lille stop i Ballum Vesterende, 
hvor vi hører om Sorg-Agre sagnet. 

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk.
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30  Foredrag: Historien om det hele – om magi og videnskab ved 
 Hans-Tyge Haarløv, højskolelærer.

 Det moderne karakteriserer i høj grad den vestlige 
civilisation og udfordrer både sig selv og alle andre 
kulturer med sin insisteren på rationel og kritisk tænkning. 
Oplysningstænkningen og naturvidenskaben har haft som 
dagsorden at fortrænge alt, hvad der kunne associeres med 
mørke og overtro: Det gælder også mytologiske og religiøse 
fortællinger. Det er ikke lykkedes. Naturvidenskabsmanden Eske 
Willerslev åbner døren på ny for det mytisk-religiøse sprog, men 
hvordan kan det gå hånd i hånd med det moderne?

 Herefter varm kakao og sønderjyske pumle.
 

Søndag 05. november 
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 09.45 Vi synger flaget op
Kl. 10.00 Foredrag om Hannah Arendt - Det 20. århundredes kvindelige 
 filosof ved forstander Thue Kjærhus.

 Vi berører to centrale værker i forfatterskabet. Det ene værk 
er: The Human Condition, som på tysk har fået den sigende 
titel: Vita Activa. Det andet værk, vi tager under behandling, 
er: Åndens liv.  Vita Activa lægger vægten på handlingen, det 
politiske liv, det ydre liv og fællesskabet. Her er friheden knyttet 
til handlingen. I Åndens liv er omdrejningspunktet det indre 
liv, det kontemplative liv. Værket kunne derfor hedde Vita 
Contemplativa. I Åndens liv møder vi tre afgørende forhold: 
at tænke, at ville og at dømme. Arendt er en unik tænker, der 
tør tænke uden om traditionen, uden et filosofisk gelænder, 
men som alligevel er dybt påvirket af Augustin, Aristoteles, 
Kant, Heidegger og Duns Scotus. Arendt vil jeg betegne som en 
kristen- og sen-jødisk tænker.

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 14.30 Foredrag ved professor i tysk Søren Fauth: Mennesket uden 
 for mainstream: Geniets særegne veje gennem livet

 Den sociale normativitet retter mennesket uden for mainstream 



af. Det nemmeste for et menneske er at gøre det ’man’ gør, eller 
som filosoffen Friedrich Nietzsche formulerede det: den letteste 
vej gennem eksistensen går gennem det ’naboen’ gør, at sige 
det som ’de fleste’ siger. Outsideren, der lever uden for alfarvej 
har både været skildret som sindssyg, dekadent, idiot og som 
det unikke, overlegne individ der har set og forstået ting 
som normale mennesker ikke ser og forstår. Foredraget tager 
publikum med på en tur de force gennem den europæiske 
åndshistorie.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk.
Kl. 18.00 Festaften, der kl. 20 går over Gæt en højskolesang og andet 
 godt. 

Mandag den 06. november
 Ingen morgenvandring pga. afrejsedag
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen  
Kl. 08.45 Vi synger flaget op
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


