
Dannelse & 
Nytårsforkælelser 
Babettes Gæstebud og musikoplevelser

27. december 2023 – 2. januar 2024

52A



Traditionen tro inviterer vi til indholdsrige og hyggelige dage med foredrag, 
masser af højskolesang, koncerter, debatter, hygge omkring pejsen og ikke 
mindst spændende udflugter i det smukke vinterklædte Sønderjylland. Vi 
tager på byvandring i Flensborg med fokus på Jugendstilen, ligesom vi også 
inviteres med på en særlig nytårsudflugt til Nationalpark Vadehavet, hvor vi 
høster vore egne østers og herved får et flot østersmåltid med champagne 
til - en særlig oplevelse i Unesco verdensnaturarv venter. Hjemme skal vi 
opleve en dramatiseret fortælling af Karen Blixens Babettes Gæstebud, 
foredrag om dannelse, tro, håb og kærlighed. Vi skal også til flot klassisk 
koncert og til musikalsk aftensalon om Rhapsody in Blue - Lyden af den 
amerikanske smeltedigel. At være med til at fejre vores højtider på en 
traditionel højskole, det gør noget ved en. Der er ikke noget bedre, end at 
være i et stort fællesskab og sammen gå et nyt år i møde.

Foredrag
 · Velkomstforedrag om Sønderjyllands særegne kultur, sangskat og historie. 
 · Dramatiseret fortælling af Karen Blixens Babettes Gæstebud ved 
skuespiller Inger Marie Madsen

 · Dannelse ved Per Øhrgaard, professor emer. dr. phil.
 · Vinsmagning - med økologiske oste fra det lokale Naturmælk Mejeri. Vi 
finder vinen til nytårsmiddagen.

 · Tro, ved Morten Kvist, teolog.



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

 · Håb, ved Bertel Nygaard, lektor, AU.
 · Kærlighedssange fra højskolesangbogen.
 · Champagne og Dronningens Nytårstale.
 · Klassisk nytårskoncert med koncertpianist Mogens Dalsgaard.
 · Nytårsaften med 3-retters festmenu, underholdning, nytårskavalkade, 
champagne og fyrværkeri.

 · Studiekredse: klassisk tegning, naturvandringer, yoga, ånd og tanke.
 · Rom, sukker og salt – handel og historie i Sønderjylland ved Hans-Tyge 
Haarløv, højskolelærer.

 · Aftensalon Rhapsody in Blue: Lyden af den amerikanske smeltedigel

Udflugter
 · Nytårsøsters og champagne - velsmag i verdensklasse i Nationalpark 
Vadehavet - Unesco verdensnaturarv.

 · Byvandringer i den gamle danske stad Flensborg - Fra kulisse til kunstværk, 
arkitektoniske jugendstilperler.



Torsdag 28. december 
Kl. 08.00    Morgenbuffet i spisesalen 
Kl. 09.00    Morgensamling 
Kl. 09.45   Vi synger flaget op 
Kl. 10.00 Dramatiseret fortælling af Babettes Gæstebud af Karen 
 Blixen ved skuespiller Inger Marie Madsen

 Vi lægger på dette nytårskursus ud med et brag af en nydelse: 
En dramatisering af Karen Blixens fantastisk 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. 

Onsdag 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. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen. Vi følger op på Babettes Gæstebud 
og serverer bla. forloren skildpaddesuppe til frokostbuffetten.

Kl. 14.30 Foredrag - Om dannelse ved Per Øhrgaard professor em, dr. 
 phil.

 Dannelse er en oversættelse af det tyske Bildung, og dansk 
dannelsestradition var længe også en kopi af den tyske. 
Oprindelig betegner ordet noget ydre – geologiske dannelser, 
ardannelser – men brugtes også og efterhånden især om noget 
indre, en personlig udvikling, som omfatter ikke kun kroppen, 
men også og især ånden, og i den ikke kun forstanden, men 
også følelserne. Dannelse er ikke blot opdragelse, men også 
vækst – ikke kun noget, der kan læres, men også noget, der skal 
udvikles af sig selv. Dannelsesbegrebet har – ikke uden grund 
- været i miskredit som udtryk for overklassens kulturmonopol. 
De seneste årtier har genoplivet begrebet, men også gjort det 
til kastebold i en ideologisk debat.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra skolens kiosk 
Kl. 18.00   Aftensmad i spisesalen 
Kl. 20.00    Vinsmagning - med lidt økologiske oste fra det lokale 
 Naturmælk Mejeri. Vi finder vinen til nytårsmiddagen.

 Vi prøvesmager i aften udvalgte franske/Italienske/tyske vine 
og får historierne bag dem. Mød skolens vinhandler Niels 
Christian Lasota fra Sigur Müller Vinhandel, Aalborg.
 Herefter kaffe og kage med opskrift fra det store traditionsrige 
sønderjyske kaffebord.

Fredag 29. december 
Kl. 08.00    Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00    Morgensamling 
Kl. 09.45   Vi synger flaget op 
Kl. 10.00   Foredrag om Tro ved Morten Kvist, teolog.

 Tro er et af sprogets allerstørste ord. Vi bruger det til at betegne 
et religiøst tilhørsforhold eller til netop at afsværge det. Tro 
er samtidig et af de mest dagligdags ord og bruges i alle 
tænkelige sammenhænge til at betegne formodning, antagelse 
tillid m.m. Foredraget vil tage udgangspunkt i den simple, 
dagligdags brug af ordet og derfra bevæge sig opad og indad 
mod det, der fra gammel tid kaldes troens mysterier. Tro er helt 
lige til at forstå og det betegner den største gåde.

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen



Kl. 14.30 Foredrag om Håb ved Bertel Nygaard, lektor, Institut for 
 Kultur og Samfund, Århus Universitet.

”Måske er det sigende, at utopien har mistet gennemslagskraft 
i samfundsdebatten, mens katastrofefilm og dystopiske 
skildringer af lukkede skræksamfund bliver til kassesucceser, 
funderer Bertel Nygaard. Vi mennesker håber altid på ét eller 
andet – lige fra godt vejr i morgen til en grundlæggende 
forbedring af vores liv og verden. 
Håbet er et grundtræk ved os som mennesker. Vi har altid 
håbet. Men håbet er også en historisk størrelse, bestemt af 
skiftende livsforhold og samfund. Vi har dermed ikke altid 
håbet på det samme – eller på de samme måder. Og ved at 
undersøge håbets skiftende historiske former kan vi ikke alene 
opnå nye perspektiver på fortiden, men formentlig også lære 
noget væsentligt om, hvem vi selv er i vores egen tid, og hvad vi 
måske kunne blive til.

Kl. 17.30  Salg af vin og øl fra højskolens kiosk
Kl. 18.00    Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.00    Fællessang med fokus på kærlighedssangene i 
 højskolesangbogen. 

 Vi afslutter dagen med de dejligste sange fra 
højskolesangbogen med netop dagens tema: tro, håb og 
kærlighed ved Nina Kjærhus, viceforstander.

Lørdag 30. december 
Kl. 07.00    Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 08.30 Nytårsøsters og champagne - velsmag i verdensklasse i 
 Nationalpark Vadehavet - UNESCO verdensnaturarv.

 Nationalpark Vadehavet rummer helt uventede og 
overvældende oplevelser, når du på en af årets sidste dage kan 
samle dusinvis af østers. Denne østerstur bringer dig helt tæt 
på livet i Vadehavet. Blot få hundrede meter ude på vadefladen 
finder vi østersbankerne, hvor du kan plukke masser af østers 
- verdens frækkeste råvare. Tag gummistøvler med, hvis du vil 
ud at plukke dine østers selv. Herefter åbner og spiser vi vores 
fangst, ledsaget af en skål i champagne. Hjemme igen på skolen 
venter os varme boller med ost omkring pejsen i pejsestuen. 
Har du ikke lyst til at skulle ud i vaden, så får du friske østers 
alligevel! Velkommen til en tur ud i Unescos verdensnaturarv.



Kl. 17.30      Vin- og ølsalg fra skolens kiosk 
Kl. 18.00     Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.00 Klassisk nytårskoncert med koncertpianist Mogens Dalsgaard.

 Vi er så heldige igen at kunne præsentere en flot koncert 
med koncertpianist Mogens Dalsgaard. Foruden at være en 
af landets bedste pianister, er Mogens Dalsgaard også en 
gudbenådet fortæller. Hans evne til at sætte den musik han 
spiller i forbindelse med omverdenen gør, at en koncert med 
ham aldrig bliver kedelig. Han har en stor international karriere 
bag sig, og er stadig en af vore mest aktive kunstnere.

 

Søndag 31. december 
Kl. 08.00    Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00 Morgensamling
Kl. 09.45    Vi synger flaget op
Kl.10.00 Studiekredse
 Naturvandringer. Vandringer i det flotte vinterlandskab 

omkring højskolen. Skov og kystnære vandringer krydret med 
historier fra egnen.

 Ånd og tanke. Vi tager os tid til fordybelse og samtaler 
sammen om livssyn, religion og filosofi. Vi debatterer sammen 
og udveksler synsvinkler på livet. Hvad giver mening og hvad er 
den røde tråd? 

 At se og tegne. Vi laver forskellige øvelser indenfor naturalistisk 
tegning, hvor fokus vil være at observere lys og skygge og 
perspektiv. Det gælder om at betragte detaljerne i forskellige 
objekter: Hvordan er formen og skyggerne, som kastes? Vi 
snakker og hygger os, mens vi tegner.

 Yogatime. Styrk kroppens muskler, træn balancen og få styr på 
dit åndedræt. Skolen har yogamåtter, kom med løstsiddende 
tøj.

Kl. 12.00    Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 15.00  Nytårsforberedelser. Vi pynter op til nytårsaften i spisesalen og 
 i foredragssalen, der bliver omdannet til nytårscafe.   
Kl.17.30 Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk 
Kl.18.00 Champagne og Dronningens Nytårstale.

 Champagne til alle i den pyntede foredragssal. Vi er klar 
til at høre Dronningens nytårstale kl.18 på storskærm i 
foredragssalen. 



Kl. 19.00    Tre-retters festmiddag i den pyntede spisesal. Vort gode 
køkken stiller lækkerierne frem og vi får en fornøjelig 
nytårsaften med underholdning, nytårskavalkade og 90-års 
fødselsdagen på storskærm. Som en del af underholdningen i 
aften bedes alle medbringe en lille pakke (værdi max. 30kr) til 
Rønshoveds nytårspakkeleg.
 Lige før midnat holder vi øje med klokken. Klokken 12 
lytter vi til nytårsslaget fra Rådhuspladsen, og lader 
champagnepropperne springe. Vi ønsker hinanden et Godt 
Nytår med fyrværkeri udover Flensborg Fjord. Herefter 
fortsætter vi samtalerne omkring pejsen i Pejsestuen.

 
 

Mandag 01. januar 
Kl. 08.00    Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00    Foredrag: Om rom, sukker og salt – handel og historie i 

Sønderjylland ved Hans-Tyge Haarløv, højskolelærer (Vi 
synger flaget op i pausen i foredraget)
 Sønderjylland har siden tidernes morgen været et knudepunkt 
for handel: Nord-sydgående handel på hærvejen og ved 
kysterne har byerne haft forbindelse til de store verdenshave. 
Ved Hedeby og Danevirke var der transit over land, så 
Østersøhandlen blev forbundet med markederne i vest. Senere 
blev der i området foretaget store kanalbyggerier; først med 
Ejderkanalen i 1784 og siden Kielerkanalen i 1895. Flensborg 
voksede op og blev den tredjestørste by i kongens riger og 
lande efter København og Charlotte Amalie i Dansk Vestindien, 
og dét var netop handlen med sukker og rom fra de vestindiske 
øer, der var med til at gøre Flensborg til en stor søfartsby indtil 
tabet i 1864. Flensborg Fjord har samtidigt dannet rammen 
om store fortællinger i Danmarks og verdens historie – fra den 
tidligste tid, hvor riget blev dannet efter anglernes udvandring 
og frem til vor tid. Foredraget er en optakt eftermiddagens tur 
til Flensborg.

Kl. 11.30 Dejlig varm suppe venter i spisesalen
Kl. 12.15 Nytårskoncert fra Wien.

 Vi er mange, der hvert år må se denne flotte og traditionelle 
nytårskoncert. Vi ser den på storskærm i foredragssalen. 

Kl. 13.15 Brød og frugt i foyeren og pejsestuen.



Kl.14.00 Byvandringer i den gamle danske stad Flensborg - Fra kulisse 
 til kunstværk, Flensborgs arkitektoniske jugendstilperler.

 Talrige, pragtfulde bygninger i Flensborg vidner om glansen fra 
den omkring 1900 opblomstrende Jugendstilbevægelse lige op 
til i dag. Jugendstilen ville forene arkitektur og dekorativ kunst 
og lagde vægt på god udførelse, ægte materialevirkninger og 
former baseret på slyngede og dekorative mønstre inspireret af 
naturen. Vi vil vandre gennem Flensborgs gamle bydel, standse 
op og tage udvalgte jugendstilperler i nøjere øjesyn, så vi får 
øjnene op for de arkitektoniske kunstværker, der upåagtet 
ellers blot danner kulisse for byens liv. Husk pas.

Kl. 17.30  Vin- og ølsalg fra skolens kiosk 
Kl. 18.00    Statsministerens nytårstale på storskærm i foredragssalen. 

Vi hører statsministerens ord for Danmark i det nye år 2023.
Kl. 18.30    Nytårsbuffet - køkkenet byder på lækkerier
Kl. 20.15 Aftensalon. Vi slutter denne første aften i det nye år med 

Rapsody in Blue - en særlig musikalsk aftensalon med Jesper 
Kragh, højskolelærer og musikhistoriker.
 Rhapsody in Blue: Lyden af den amerikanske smeltedigel. Den 
amerikanske komponist Gershwin har komponeret et af de 
værker, som er lyden af Amerika. Musikalsk set er det særligt, 
fordi den klassiske og rytmiske musik her møder hinanden i et 
stort, udfoldet værk.

 Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Tirsdag den 02. januar
 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
Enkeltværelse pr. person med bad på gangen:  6.195,-kr.
Dobbeltværelse pr. person med eget bad:   6.195,-kr.
Enkeltværelse pr. person med eget bad:   6.895,-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


