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Vi skal i denne uge besøge hele to særlige steder med Unesco 
verdenskulturarv: Honninghjerternes by Christiansfeld og det over 700 år 
gamle og helt unikke julemarked i Lübeck. Herudover skal vi betages af 
indlevende foredrag om Frank Jæger - livsglædens poet, om Herrnhutterne 
og den kirkegaardske familie, om glücksborgerne - om slot og slægt, på 
musikalsk rejse med Carl Nielsen - Danmarks største komponist, og endelig 
til et foredrag om 1001-nats eventyr. Slutteligt skal vi også forkæles med 
det helt store sønderjyske kaffebord. Kom og vær med til at gøre november 
måned lys i sind og krop. 

Foredrag
 · Sønderjyllands særegne kultur, sangskat og historie.
 · Frank Jæger – livsglædens poet.
 · Aftensalon - Romantikkens nationale toner.
 · Den danske kaffehistorie.
 · Spisning af det store sønderjyske kaffebord. Vi skal prøve alle kagerne, 
synge de sange, der hører til og få alle historierne bag det legendariske 
store sønderjyske kaffebord.

 · En musikalsk rejse med Danmarks største komponist Carl Nielsen.
 · Glücksborgerne - om slot og slægt. En optakt til eftermiddagens tur til 
Glüksborg Slot.

 · 1001 nats eventyr - en magisk verden ved fortæller Anna Grethe Bech.



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

 · Herrnhutterne og den kirkegaardske familie. En optakt til eftermiddagens 
tur til Christiansfeld.

 · Morgensamlinger, flaghejsning og fællessang.

Udflugter
 · Tønder-museum. Kulturhistoriske perler.
 · Hansestaden Lübeck - Nordtysklands største julemarked, Unesco 
verdenskulturarv.

 · Lyksborg Slot - dette pittoreske, gamle danske kongeslot.
 · Christiansfeld, brødremenighedens og honninghjerternes by, Unesco 
verdenskulturarv.



Tirsdag 21. 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 Frank Jæger – livsglædens poet ved Søren Hviid 
 Pedersen, højskolelærer.

 Frank Jæger er i offentligheden nok mest kendt som den ’glade’ 
poet, poeten der besynger livet, lyset og kærligheden. Men 
Jæger var også meget mere end det. Jægers forfatterskab var 
rigtigt nok en hyldest til livet, men også en påmindelse om det 
der truer livet og lyset. Bag det lyse og livsbesyngende lå også 
alvorlige eksistentielle og personlige overvejelser, og måske 
netop derfor står hans forfatterskab i eftertiden som absolut 
forbilledligt og dybt. Foredraget vil behandle denne dialektik 
mellem det lyse og det alvorlige i Jægers forfatterskab og pege 
på, hvorfor vi også i dag bør læse og nyde hans digte.

Kl. 12.00  Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 13.00 Tur til Tøndermuseum med de netop hjemvendte Guldhorn

 Vi kører i dag stik vest og opleveer kulturhistoriske perler 
på Tønder-museum. Museet fik netop sidste år en kopi af 
Guldhornene. Samme kopi som også Nationalmuseet har. 
Denne kopi har stået på Spies’ kontor, men er nu skæntet til 

Mandag d. 20. november
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.



museet. Museet er udpeget til at rumme både Sønderjyllands 
moderne kunst, egnens særlige sølvtøj og de unikke Tønder-
kniplinger. Vi kommer hjem allerede kl.16, hvor vi forkæles 
med kaffe og kage omkring ildstedet i Pejsen og slutter 
eftermiddagen med en sangtime - Sange fra hatten.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk.       
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Aftensalon - 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.

 Herefter kaffe og kage omkring pejsen.
 

Onsdag 22. 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 den danske kaffehistorie ved seniorforsker 
 dr.phil Annette Hoff fra Den gamle By i Århus.

 Foredraget giver et levende indblik i danskernes dagligdag 
med kaffen fra 1660 og helt op til vor egen tid. Et dybt greb i 
arkivernes og museernes samlinger har givet os helt ny viden 
om, hvordan udviklingen er gået fra 1700-årenes luksus til 
nutidens hverdagsforbrug. Vi kommer også ind på, hvorfor vi 
i dag er en nation af flest kaffedrikkere, skønt teen var størst i 
1700-årene. En slags optakt til eftermiddagens traditionsrige 
sønderjyske kaffebord.

Kl. 12.00  Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 15.00 Invitation til det store sønderjyske kaffebord ved 
 viceforstander og alsinger Nina Buch Kjærhus.

 Vi skal denne eftermiddag smage på det store sønderjyske 
kaffebord og synge de sønderjyske sange, der hører sig til. Et 
fuldt kaffebord omfatter mindst syv slags bløde og syv slags 
hårde kager. Kaffebordet har også en klar kulinarisk struktur - 
fra det bløde til det hårde, fra det fede og fugtige til det tørre 



og magre. Vi nøjes med at lave kaffebordet i en begrænset 
version, men bare rolig – det er overdådigt. Det sønderjyske 
kaffebord forener overdådighed med overskuelighed, for 
kagerne indtages i en bestemt rækkefølge, som kun brydes af 
de helt uvidende. Vi får mellem spisningen en charmerende 
fortælling om den sønderjyske kulturhistorie og fortællinger 
om de sange, der pr. tradition hører til et sådant arrangement. 

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk.       
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Musikforedrag: En musikalsk rejse med Danmarks største 

komponist Carl Nielsen ved Tim Pohle, musikhistoriker og 
højskolelærer.
 Vi vil  dykke ned i nogle af Carl Nielsens værker og høre en 
masse vidunderlig musik. Samtidig vil vi synge nogle af hans 
mange sange fra højskolesangbogen, som Nielsen var redaktør 
for. Foredraget vil ligeledes perspektivere Nielsens musik i 
forhold til andre samtidige komponister.

Torsdag 23. november 
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00 Hansestaden Lübeck - Nordtysklands unikke julemarked, 
 Unesco verdenskulturarv

 Vi kører i dag til Nordtysklands største og ældste julemarked. 
Vi skal besøge den charmerende gamle Hansestad Lübeck. 
Byen med middelaldercharme, krogede bygninger og smalle 
gader - Unescos verdenskulturarv. Her er der utallige juleboder, 
så er du til glæde, jul og hygge, så er julemarkedet i Lübeck 
stedet, der kan give dig alle 3 ting på en gang. Lübecks 700 år 
gamle rådhus i Altstadt danner en flot kulisse for julemarkedet, 
der frister med utallige boder, duften af gran og ikke mindst 
deres kendte Glühwein. Byen er også kendt for sin 1. klasses 
marcipan. Vi er i byen, hvor man i middelalderen opfandt 
marcipanen. Tilbage i pestens tid var der i rådhusets lager kun 
sukker og mandler tilbage. Byens eneste overlevende bager fik 
til opgave at lave noget ud af det til byens borgere. Det blev 
starten på marcipanen. Husk pas.

Kl.17.30 Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk.       
Kl.18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl.20.00 Hygge i pejsestuen.

Vi slutter en lang dag omkring ilden i pejsen. Vi synger en sang 
eller to og nyder en kop varm kakao og ”pummel” omkring 
pejsen.



Fredag 24. 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 Glücksborgerne - om slot og slægt ved 
 højskolelærer og historiker Hans-Tyge Haarløv.

 Dronning Margrethe II er ud af det glücksborgske kongehus. 
Hun overtog tronen i Danmark midt i en meget bevæget tid. 
Slægten har siden været en vigtig del af Danmarkshistorien og 
vi følger den i lyse og mørke tider frem til vore dage og lidt ind i 
fremtiden! Foredraget fungerer som optakt til eftermiddagens 
tur.

Kl.12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl.13.00 Lyksborg Slot - dette pittoreske, gamle danske kongeslot.

 Vi kører i dag syd på over til den anden side af Flensborg 
Fjord. Her finder vi det flotteste lille renæssanceslot. Vi får en 
rundvisning på dette spændende slot, hvorfra vor nuværende 
kongefamilie, glücksborgerne, stammer, og hvor den sidste 
oldenborger, Frederik VII, døde. Husk pas. kaffe og kage tager 
vi hjemme i Pejsestuen, og lsutter eftermiddagen med en sang 
eller to.

Kl.17.30 Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk.       
Kl.18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl.19.30 Fortællesalon om 1001 nats eventyr - en magisk verden ved 
 fortæller Anna Grethe Bech.

 I 2013 udkom Ellen Wullfs enestående nyoversættelse fra 
arabisk af 1001 nats eventyr. Det er første gang der udsendes 
en komplet, uforkortet dansk oversættelse direkte fra arabisk. 
Det er derfor blevet muligt at dykke ned i samlingen, høre 
om baggrunden for den og lytte til eventyrene. 1001 nats 
eventyr er fortællinger fra middelalderens arabiske verden om 
bedårende, men måske svigefulde kvinder, forklædte prinser, 
store følelser og skæbnens uransagelige vildveje. Samlingen 
tager udgangspunkt i den modige prinsesse Scheherazade, som 
hver nat fortæller eventyr for sultanen, men stopper på det 
mest spændende sted og derved udsætter sin egen henrettelse. 
Hun bruger fortællingen til at skabe sig et liv, selvom hun 
hver nat er konfronteret med døden. Derfor bliver eventyrene 
vedkommende i dag.
 Herefter kaffe og kage med opskrift fra det store sønderjyske 
kaffebord.

 



Lørdag 25. 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 herrnhutterne og den kirkegaardske 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 eftermiddag.

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 13.00 Christiansfeld, brødremenighedens og honninghjerternes by, 
 Unesco verdenskulturarv.

 Vi besøger denne eftermiddag denne enestående by på den 
jyske østkyst, som er flot renoveret af midler fra A.P. Møller 
fonden ogsom  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 regnes for at være den smukkestbevarede af 
de gamle Brødremenighedsbyer i Europa. Byen er skabt som 
et sted, hvor brødremenigheden åndeligt og arbejdsmæssigt 
kunne leve sit liv med Gud. Vi besigtiger Kirkesalen og 
Gudsageren, og kommer også forbi et sted, hvor man kan købe 
sig honningkager med hjem. Hjemme venter kaffe og kage 
omkring ildstedet i Pejsestuen.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk.       
Kl. 18.00 Festmiddag, der kl.20 går over i en særlig aften med Gæt en 
 højskolesang og andet godt.



Søndag den 26. 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

Christiansfeld



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


