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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.  En uge, 
hvor vi tager pulsen på tidsånden og ser dybt i tidens brønd, såvel gennem 
kunstens som videnskabens briller, og slider på højskolesangbøgerne.   

Foredrag
 · Velkomstforedrag om skolen, vokset ud af Genforeningen ved Thue 
Kjærhus,forstander.

 · Skønhed og skabelse ved kandidatstipendiat Markus Floris Christensen, 
Flensborg Universitet.

 · Udforskningen af rummet i litteraturen og i virkeligheden – de største 
gennembrud ved ph.d. i astrofysik, Ole Eggers Bjælde, Århus Universtet.

 · Det faderløse Samfund ved Henrik Jensen, historiker fra RUC og debattør.
 · Gustav Mahler, Schönberg og Totalitetens krise ved Tim Pohle, 
musikhistoriker og højskolelærer på højskolen siden 2007.

 · Etik under pres ved Anders Raahauge, sognepræst og debattør.
 · Hamlet – Om Shakespeares tragedie ved højskolelærer Andreas Pilekjær.
 · Arktis i forandring ved Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker på DTU 
Space, som arbejder med klimaændringer i Arktis, og cand.scient.pol. Kate 



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

Pepke Pedersen med speciale i Arktis.
 · Søren Kierkegaard og Leonard Cohen ved Anders Kingo, teolog og 
valgmenighedspræst.

 · Global sundhed, Sårbar - det kan du selv være, ved Morten Sodemann, 
professor i global sundhed, Syddansk Universitet.

 · Fællessang. Sange fra hjertet. Sange der forbinder med Nina Kjærhus, 
viceforstander

 · Om Van Gogh - lidenskab og kunst ved Christian Friis, cand.mag i 
Idehistorie.

Udflugt
 · Sort og Grå Sol i Nationalpark Vadehavet - UNESCO verdensnaturarv.   



Tirsdag 21. februar 
Kl. 07.30 Morgenvandring for de friske langs Flensborg Fjord
Kl. 07.55 Vi synger flaget op  
Kl. 08.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 10.00 Om skønhed og skabelse ved kandidatstipendiat Markus 
 Floris Christensen, Flensborg Universitet.

 Det skønne er i nutidens samfund et paradoks. Skønheden 
dyrkes overalt – på sociale medier og i offentligheden – men 
skønheden har mistet sin oversanselige kraft og er i dag 
blevet opslugt af forbrugerismen. Det skønne er blevet glat 
og friktionsløst. En evigt ungdommelig krop, et ideal, som ikke 
er muligt at efterleve og som ikke er andet end handelsvare. 
I dette foredrag vil jeg give eksempler på den skønhed, som 
skønlitteraturen har frembragt gennem tiden, det være sig hos 
digtere som Charles Baudelaire, Rainer Marie Rilke og Inger 
Christensen. Jeg vil revitalisere skønhedsbegrebet ved at vise, 
hvordan det skønne er forbundet med den poetiske sansning 
af naturen og verden. I stedet for at tænke det skønne som 
noget glat og horisontalt, vil jeg tænke det skønne som noget 
alvorsfuldt og horisontalt: sansningen og erkendelsen af det 
skønne åbner vores selvforhold og løfter os op over os selv. Det 
er i heri skønhedens sande kraft består.

Kl. 12.00 Frokost i spisesalen

Mandag d. 20. februar
Skolens bus afhenter alle tilmeldte ved Rødovre Politistation. 
Afgangstidspunkt meddeles senere. Bussen er gratis ved 
minimum 30 tilmeldte.

Kl. 15-16.30 Ankomst og indkvartering  
Kl. 16.30 Velkomstforedrag med Thue Kjærhus, forstander siden 2001.

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 
 siden 2001. Vi mødes i foredragssalen.
 Herefter kaffe og kage i pejsestuen.



Kl. 14.30 Udforskningen af rummet i litteraturen og i virkeligheden – 
de største gennembrud ved ph.d. i astrofysik, Ole Eggers 
Bjælde, Århus Universitet.
 Robotter på Mars, planter groet i bane om Jorden, 
månevandringer, ugæstfri marsboere, en astronaut efterladt 
ensom på den røde planet. Der er tænkt og skrevet meget om 
menneskets rejse i rummet – og en del er blevet til virkelighed. 
Denne eftermiddag ser vi nærmere på de største gennembrud i 
rumudforskningen og i science fiction-litteraturen samt kigger 
til fremtiden med genbrugsraketter, nye månelandinger, 
marsmissioner, rumturisme og meget andet.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Foredrag om Det faderløse Samfund ved Henrik Jensen, 
 historiker fra RUC og debattør.

 Verden før var en verden af pligter. Verden efter en verden 
af rettigheder. Historikeren Henrik Jensen fortæller med 
udgangspunkt i sin bog af samme navn om, hvordan man i 
den vestlige kulturhistorie kan identificere to strømninger, 
som vi alle i forskelligt omfang er bærere af - en pligtkultur, 
som har sine dybeste rødder i kristendommen og i den gamle 
agrare verden, og en rettighedskultur, som er en celebrering 
af individet og begynder sin langstrakte udspaltning af det 
kristne verdensbillede i tiden omkring renæssancen, for siden 
at vokse sig til modkultur gennem oplysningstiden, den franske 
revolution, romantikken og det 20. århundredes katastrofer.
 Herefter kaffe og kage i Pejsestuen med en særlig opskrift fra 
det store sønderjyske kaffebord.

 

Onsdag 22. februar 
Kl. 07.30 Morgenvandring for de friske langs Flensborg Fjord
Kl. 07.55 Vi synger flaget op  
Kl. 08.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 10.00 Mahler, Schönberg og Totalitetens krise ved Tim 

 Pohle, musikhistoriker og højskolelærer på højskolen siden 
2007.
 Gustav Mahlers musik er på mange måder indbegrebet af 
senromantikken. Den er storladen, sofistikeret og til tider 
voldsom og dramatisk. Vi vil dykke ned i en af de mest 
spændende perioder i den nyere musikhistorie og høre musik, 
der er på randen til en helt ny musikalsk periode, musik der er 
grænseoverskridende, om komponister der er tøvende med 



det nye og komponister der er radikalt nyskabende. Vi vil bl.a. 
møde Gustav Mahler, Carl Nielsen, Arnold Schönberg og Claude 
Debussy.

Kl. 12.00 Frokost i spisesalen
Kl. 14.30 Foredrag om etik under pres ved Anders Raahauge, 
 sognepræst og debattør.

 Forrygende udviklinger indenfor ikke mindst bio-teknologien 
flytter grænser for det menneskeligt mulige. Det stiller store 
udfordringer til den etik, som er knæsat i det danske samfund. 
Etisk Råd forsøger at følge med og besvare udfordringerne. 
Tidligere medlem af rådet, Anders Raahauge, redegør for et felt 
i foruroligende bevægelse.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 Hamlet – Om Shakespeares tragedie ved højskolelærer 
 Andreas Pilekjær.

 Shakespeares skuespil havde premiere i 1601 og er siden opført 
utallige gange på alverdens scener. Mange vil da også nikke 
genkendende til superklassikeren om kongesønnen, hvis far 
blev dræbt af sin bror. Men kender vi fortællingen? Foredraget 
genfortæller det fascinerende værk og fører tilhørerne ind i 
tragediens subtile pointer.    

 Herefter kaffe og kage i pejsestuen.
 

Torsdag 23. februar 
Kl. 07.30 Morgenvandring for de friske langs Flensborg Fjord
Kl. 07.55 Vi synger flaget op  
Kl. 08.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 10.00 Foredrag om Arktis 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?

Kl. 12.00 Frokost i spisesalen
Kl. 14.30 Sort og Grå Sol i Nationalpark Vadehavet - UNESCO 
 verdensnaturarv.   

 Vi skal i dag af sted for at se Sort og Grå Sol midt i Nationalpark 
Vadehavet - UNESCO verdensnaturarv. Sol Sol er, når i tusindvis 
af stære samles for natten. Hvis vi er heldige, bliver himlen helt 
sort af stære. Grå Sol er mindst en lige så stor oplevelse. Grå Sol 
kaldes det fænomen, når titusindvis af arktiske gæs flyver op på 
en gang. I ventetiden luner vi os med den gode højskolekaffe. 
Medbring gerne gummistøvler, kikkert og tæpper til at sidde 
på. Medbring også pas, da gæssene og stærene ofte vælger at 
gå til ro syd for landegrænsen. 

Kl. 19.00 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 19.30 Aftensmad i spisesalen
 Herefter slutter vi dagen af med kaffe og kage i pejsestuen 
 omkring pejsen.
 

Fredag 24. februar 
Kl.07.30 Morgenvandring for de friske langs Flensborg Fjord
Kl.07.55 Vi synger flaget op
Kl.08.00 Morgenmad i spisesalen    
Kl.09.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl.10.00 Foredrag om Søren Kierkegaard og Leonard Cohen ved 
 Anders Kingo, teolog og valgmenighedspræst.

 Denne konstellation kan umiddelbart måske overraske. Dog 
er den sagligt begrundet i det faktum, at Søren Kierkegaard 
og Leonard Cohen som bedende mennesker befinder 
sig det samme ”sted”, i et åndens rum, hvor Guds og ikke 
menneskets vilje råder. Og de lader med deres prosa og poesi 
kristendommens åndelige evangelium udmønte sig i et såre 
konkret, sanseligt og sansbart univers. Hos begge vorder Ånden 
kød og tager bolig iblandt mennesker.

Kl.12.00 Frokost i spisesalen



Kl.14.30 Om global sundhed, Sårbar - det kan du selv være ved Morten 
 Sodemann, professor i global sundhed, Syddansk Universitet.

 Sårbarhed er en underlig størrelse. Det er sårbarheden der gør 
os til levende mennesker med personlighed, det er sårbarheden 
der åbner for samtale, anerkendelse og omsorg. Men det er 
også sårbarheden der gør os modtagelige, lette at ramme og 
overforsigtige. Alle har en iboende sårbarhed som kan komme 
i spil på en konstruktiv måde og bringe os videre, men den 
kan også være en destruktiv kraft der stækker os og får os 
til at forpuppe os. I arbejdet med mennesker der bliver syge 
har sårbarhed en naturlig plads i samtalen men hvordan den 
kommer til udtryk og hvordan den får betydning i det videre 
forløb afhænger af relationen mellem patienten og lægen. 
Den relationelle sårbarhed og de sammenhænge den optræder 
i er afhængige af begge personers tidligere erfaringer, 
relationskompetencer og forhåndsforståelser. Kan man lide 
hinanden? Kan man stole på hinanden og har man tillid til 
hinanden er ofte de første tanker der opstår når man møder et 
menneske man ikke har mødt før. En patient kan gøre lægen 
sårbar ved at være krævende, nedladende eller opgivende, 
mens en læge kan gøre en patient sårbar ved at bagatellisere, 
afvise eller ydmyge patientens oplevelse af symptomer. I 
foredraget vil der komme eksempler på sårbarhed i relationer 
og hvordan selv de stærkeste personer kan miste fodfæste 
hvis de professionelle ikke er klar over hvordan deres sprog, 
holdninger og værdier kan påvirke patienter negativt.

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

 Aftensamling. Vi sætter fokus på de sange i højskolesangbogen 
som forbinder os som folk. Bagefter varm kakao og sønderjyske 
”pumle” i pejsestuen.

 
 

Lørdag 25. februar 
Kl. 07.30 Morgenvandring for de friske langs Flensborg Fjord
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00 Morgenmad i spisesalen    
Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
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 senjødisk tænker.

Kl.12.00 Frokost i spisesalen
Kl.14.30 Foredrag om Van Gogh - lidenskab og kunst ved Christian 
 Friis, cand.mag i Idehistorie.

 Vi vil denne eftermiddag slutte kurset af, ved at leve os 
ind i Van Goghs kunst og historie. Historien om Van Goghs 
liv og kunst til hans tidlige død i en alder af 37 år er en 
gribende fortælling. Hans værker sælges til skyhøje priser på 
internationale kunstauktioner, men i sit liv forblev han fattig 
og stort set ukendt. På ti år producerede han over 900 malerier, 
men solgte i sin levetid kun et enkelt. Myterne om ham er 
mange. Hans dedikation til kunsten kostede ham hans helbred, 
og hans belastede sindstilstand førte ham til at skære sit øre 
af og endelig til at tage sit eget liv. Samtidig viser hans breve 
ham som et intelligent og lidenskabeligt menneske, og i hans 
malerier træder en dybt original kunstner frem.

Kl.17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl.18.00 Festmiddag, der går over i festaften med - Gæt en højskolesang 
 og andet godt.

Søndag den 26. februar
 Ingen morgenvandring pga. afrejsedag
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00 Morgenmad i spisesalen  
Kl. 08.50 Kort morgensamling i Foredragssalen

 Herefter afsked og afrejse, så man kan tage med bussen fra 
højskolen kl. 9.20 og med 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


