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Når året går på hæld og tankerne kredser om såvel det forgangne som 
kommende, inviterer vi indenfor til en gedigen højskoleuge, hvor ånd, 
sind og sanser finder næring og vandringen ind i kunstens, videnskabens 
og tænkningens verdener akkompagneres af højskolesang. 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. 

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

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

 · Når dyr og mennesker smitter hinanden - og hvad man kan gøre ved 
det - ved veterinær epidemiolog, professor Liza Rosenbaum Nielsen fra 
Københavns Universitets veterinærskole.

 · Fællessang ved viceforstander Nina Kjærhus. Smagsprøver fra 
højskolesangbogen. Vi synger udvalgte sange og får sangene sat ind i 
deres kulturelle sammenhæng.

 · Ude godt - hjemme bedst? Grænsegængere i den danske Guldalderkunst 
ved Sine Krogh, post.doc. kunsthistorie, Syddansk Universitet.

 · H.C. Ørsted og elektromagnetismen ved Jens Olaf Pepke Pedersen, 
seniorforsker på Institut for Rumforskning DTU.

 · Musikforedrag om Wagner - fornyer og bevarer ved Tim Pohle 
musikhistoriker og højskolelærer

 · Karen-Blixens noveller - Store fortællinger om værdighed og skæbne ved 



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

Kasper Støvring, ph.d. i litteraturvidenskab, Københavns Universitet. En 
optakt til turen i Marsken.

 · Salonmusikken i romantikken ved Jesper Kragh, højskolelærer og 
musikhistoriker.

 · Studiekredse med vore spændende højskolelærere
 · Islands litterære mirakel ved Erik Skyum-Nielsen, lektor og litteraturkritiker.
 · Nordisk animisme ved Rune Hjarnø Rasmussen, religionshistoriker.
 · Kunst i farver ved Tom Jørgensen, kunstanmelder på JyllandsPosten.
 · Kvinder, kærlighed og kaos - Brudlinjer i renæssancens natur- 
og menneskesyn ved Claus Thomas Nielsen, sognepræst og 
renæssanceforsker.

Udflugt
 · Grå Sol i Tøndermarksen - Vilde vinger i verdensklasse i Naturpark 
Vadehavet - Unesco verdensnaturarv. Tusindvis af arktiske gæs - et 
berusende skue.



Tirsdag 28. 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 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

Mandag d. 27. 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.



Kl. 14.30 Foredrag om når dyr og mennesker smitter hinanden - og 
hvad man kan gøre ved det - ved veterinær epidemiolog, 
professor Liza Rosenbaum Nielsen fra Københavns 
Universitets veterinærskole.
 Vi har alle hørt om, hvordan COVID-19 sprang fra mennesker 
til mink og tilbage igen, og hvordan det endte med at 
minkfarmene blev slået ned og minkavl gjort forbudt. De 
fleste ved også godt, at man kan få salmonella fra ferske 
kødprodukter, eller få sygdom via skovflåter der er spredt af 
rådyr i det lange græs. Det virker som sporadiske historier, store 
som små. Er der mønstre i det? Særlige årsager til det? Kan 
det sættes i system, så det bedre kan forstås? Og hvad kan der 
gøres ved det? Vi får veterinær epidemiolog, professor Liza 
Rosenbaum Nielsen fra Københavns Universitets veterinærskole 
på besøg til at dele sin viden om sygdomme, der spredes 
mellem dyr og mennesker. Til daglig arbejder Liza mest med 
forebyggelse og forståelse af systemiske strukturer, der kan 
fremme sådanne smittemønstre.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.00 Fællessang ved viceforstander Nina Kjærhus. Smagsprøver 

fra højskolesangbogen. Vi synger udvalgte sange og får 
sangene sat ind i deres kulturelle sammenhæng.
 Herefter kaffe og kage med opskrift fra det kendte sønderjyske 
kaffebord.

 

Onsdag 29. 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 ude godt - hjemme bedst? Grænsegængere 

i den danske Guldalderkunst ved Sine Krogh, post.doc. 
kunsthistorie, Syddansk Universitet.
 For mange består guldalderens billedverden af danske 
landskaber, harmoniske bønder og fremstillinger af 
historiske begivenheder. Men den udlægning er i høj grad 
en nationaliseret fejring af en bestemt danskhed, der har 
udelukket en lang række kunstnere, som bevægede sig mellem 
tysk og dansk kultur. Faktisk var adskillige malere ikke særlig 
optaget af en entydig danskhed, for de var grænsegængere: 
fulde af udsyn, rejselyst og kosmopolitisk nysgerrighed 
og det resulterede i billeder, der udfordrede forestillingen 
om en national kunst. Med foredraget sættes der fokus på 



kosmopolitiske kunstnere som Elisabeth Jerichau Baumann 
og Johann Hermann Carmiencke og deres vanskelig vilkår i et 
konfliktfyldt dansk kunstmiljø i midten af 1800-tallet.

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 14.30 Foredrag om H.C. Ørsted og elektromagnetismen ved Jens 

Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker på Institut for 
Rumforskning DTU.
 H. C. Ørsted er en af Danmarks største videnskabsmænd og 
verdenskendt for sin opdagelse af elektromagnetismen i 
1820. Det er en af de opdagelser, som har ændret menneskers 
materielle vilkår mest. For eksempel skabes næsten al 
elektricitet ud fra elektromagnetismens regler, og hans 
opdagelse har en lang række anvendelser i vores dagligdag. 
Ørsted var samtidig en forsker, der forenede en dyb religiøsitet 
med sin videnskab, og hans opdagelse passede smukt i hans 
holistiske syn på verden. For Ørsted var hele tilværelsen var en 
åbenbaring af guddommelig fornuft, og et af beviserne var 
netop den sammenhæng, han fandt mellem elektricitet og 
magnetisme. Derfor var det ifølge Ørsted også gennem studiet 
af naturen, at man kunne få indsigt i Guds tanker. Tanken 
om sammenhæng mellem de forskellige naturfænomener, 
har været en ledetråd i fysikken også før Ørsted, og fysikkens 
historie kan beskrives som en historie om foreninger. Newtons 
tyngdelov forenede himmelske og jordiske fænomener, Ørsted, 
Faraday og Maxwell forenede elektriske og magnetiske kræfter, 
og i moderne tid har vi forenet de elektromagnetiske kræfter 
med de såkaldte svage kernekræfter. Kvantefeltteorien og 
relativitetsteorien er også eksempler på foreninger, der samler 
forskellige tidligere teorier under et. I foredraget belyses 
Ørsteds opdagelse, nogle af hans filosofiske og religiøse 
overvejelser, og hvordan udsigterne er til at finde den endelige 
forenede teori om alting.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Musikforedrag om Wagner - fornyer og bevarer ved Tim 
 Pohle musikhistoriker og højskolelærer

 Mange mennesker har negative associationer når de 
hører navnet Richard Wagner. Mange forbinder ham med 
antisemitisme, nazisme og meget andet forfærdeligt. Men 
få taler rent faktisk om Wagners vidunderlige musik og lader 
personen overskygge værket. I dette foredrag vil vi dog netop 
høre om Wagners ubestridte musikalske geni og dykke ned i 
udvalgte værker.



Torsdag 30. 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 Karen-Blixens noveller - Store fortællinger om 

værdighed og skæbne ved Kasper Støvring, ph.d. i 
litteraturvidenskab, Københavns Universitet.
 Karen Blixen er gået over i litteraturhistorien som en af 
Danmarks væsentligste forfattere. Hun er med rette blevet 
betragtet som en forfatter med stor visdom og indsigt 
i menneskesjælens dybeste konflikter, og hendes ideer 
om det tragiske og skæbne er god at få forstand af. Flere 
generationer af læsere kender hendes berømte noveller 
som f.eks. ”Sorg-Agre”, som foredraget især vil beskæftige 
sig med. Her indgår overvejelser over, hvad et menneske er, 
over frihed og bundethed, og her ligger et vældigt historisk 
perspektiv fra feudaltiden til moderne tid. Novellernes budskab 
om menneskelig værdighed er stadig dybt vedkommende. 
Foredraget er en slags optakt til turen i eftermiddag, hvor vi 
kører et smut forbi Ballaum Kirke med Sorg-Agre stenen på 
vores vej mod Grå Sol i Tøndermarsken.

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 13.00 Grå Sol i Tøndermarsken - Vilde vinger i verdensklasse i 
 Naturpark Vadehavet - Unesco verdensnaturarv.

 Vi skal i dag afsted for at opleve tusindvis af arktiske gæs. 
Marsk- og Vadehavsregionen er kendt blandt alverdens 
trækfugle som et fantastisk spisekammer. Vi skal i dag opleve 
det berusende skue, når tusindvis af skræppende gæs flyver 
op og skaber uro og larm i marsken - Grå Sol. Medbring gerne, 
kikkert og tæppe til at sidde på - også pas, da gæssene ofte er 
ligeglade med landegrænsen. 

Kl. 18.00 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.30 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Salonmusikken i romantikken ved Jesper Kragh, 
 højskolelærer og musikhistoriker.

 I 1800-tallet forsamlede det nye borgerskab sig i klubber og 
saloner. Her passede fyrsternes symfonier og kirkens kantater 
ikke ind. Der måtte derfor forfattes og komponeres nye 
sange. Her blev skrevet nogle af de smukkeste kunstsange og 
klavermusik, som rummer både inderlighed, dramatik og stor 
skønhed. Motiverne i værkerne behandlede oplevelsen af en 
splittet verden, ved at dyrke sansen for den store sammenhæng 
mellem mennesket, natur, historie, fantasi og religion. 



Fredag 01. december 
Kl. 08.00 Morgenmad 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 Frokostbuffet i spisesalen
Kl.14.30 Foredrag om Islands litterære mirakel ved Erik Skyum-Nielsen, 
 lektor og litteraturkritiker.

 Erik Skyum-Nielsen fortæller i sit foredrag om den islandske 
litteratur og nogle af de centrale forfattere og tendenser. 
Han udgav i 2019 ”Islands litterære mirakel”. Foredraget tager 
udgangspunkt i den kolossale succes, som islandsk litteratur 
i disse år oplever både i Norden og ude i den endnu større 
verden. Man kan bare nævne forfattere som Sjón og Jón 
Kalman Stefánsson eller Auður Ava Ólafsdóttir, som i 2018 
modtog Nordisk Råds Litteraturpris for romanen ”Ar” og i 2019 
atter blev bogaktuel på dansk med ”Miss Island”.    

Kl. 17.45 Øl- og vinsalg fra højskolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Foredrag om nordisk animisme ved Rune Hjarnø Rasmussen, 
 religionshistoriker.

 Foredraget giver en generel introduktion til Nordisk Animisme. 
Det er en måde at se på vores egen kulturarv der bygger på 
den nyeste antropologi. Alt det kulturhistoriske materiale, som 
gennem historien er blevet forkastet, rummer de animistiske 
traditioner som har knyttet os til landskabet, til dyrene, til lysets 
cyklus og til årstidernes skiften. Jeg vil i foredraget vise, at det 
ligger der og er let at finde - lige under overfladen i vores helt 
almindelige kultur. 

 Bagefter varm kakao og sønderjyske ”pumle” i pejsestuen.
 



Lørdag 02. december 
Kl. 08.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 09.45 Vi synger flaget op  
Kl. 10.00 Kunst i farver ved Tom Jørgensen, kunstanmelder på 
 JyllandsPosten.

 I dette foredrag ser vi på, hvordan en bestemt farve kan skabe 
en helt speciel grundstemning i et maleri. Vi undersøger 
én farve ad gangen belyst ved malerier skabt af nogle af 
kunsthistoriens største mestre. Vi ser Matisses varme røde i “Det 
Røde Studie”, Asger Jorns frysende hvide i “Stalingrad”, van 
Goghs skærende gule solsikker, Malevichs “Sort Kvadrat” og 
Albrecht Altdorfers grønne skovbillede af en stille tysk skov – 
måske det første rene landskabsmaleri verden. Vi ser, kort sagt, 
en verden i farver.

Kl.12.00 Frokostbuffet i spisesalen
Kl.14.30 Kvinder, kærlighed og kaos - Brudlinjer i renæssancens 

natur- og menneskesyn ved Claus Thomas Nielsen, 
sognepræst og renæssanceforsker.
 Den italienske digter Dante Alighieri og den engelske digter 
William Shakespeare omkranser renæssancen fra hver sin side. 
Dante har, kan man sige, det ene ben i den lyse middelalder og 
Shakespeare det ene ben i den mørke barok og absolutisme. 
De kan derfor begge i særlig grad bruges til at belyse både det, 
som indlejrer renæssancen i europæisk åndhistorie og det som 
gør dens brudlinjer til noget særligt. 

Kl.17.30 Øl- og vinsalg fra højskolens kiosk
Kl.18.00 Festmiddag, der kl.20 går over i Gæt en højskolesang og andet 
 godt.

Søndag den 03. december
 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


