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Velkommen til Rønshoved Højskole

Tankevækkende korte kurser - klassisk, 
grundtvigsk folkehøjskole 

Velkommen til læsningen af vores nye 
kursuskatalog for år 2023, som vi håber vil inspirere 
dig til et besøg hos os. Vores kendemærke er at lave 
tankevækkende korte kurser - med en beliggenhed 
i den mest pragtfulde natur med udsigt lige ned til 
Flensborg Fjord.

Almen, 102-årig grundtvigsk højskole i 
storform
Vi holder fast i at være en almen, grundtvigsk 
højskole. Vi lægger vægt på det klassiske, hvor 
sangene fra Højskolesangbogen, de gode 
fortællinger, morgensamlingerne, flaghejsning med 
sang og fællesskabet er en god start på dagen.
Med udgangspunkt i højskolens særlige placering i 
grænselandet – lige ned til Flensborg Fjord, tilbyder 
vi i 2023 hele 38 korte kurser, hvor vi igen forventer 
omkring 1900 kursister.
Vi håndplukker de bedste foredragsholdere og 
tilrettelægger vores ture i grænselandet med 
stor omhu. På den måde er du sikker på at få en 
uforglemmelig oplevelse, som du længe vil leve højt 
på.      
 
Nye tiltag i 2023
Livsanskuelseskurser
Vi står klar med nye kurser om livsanskuelse i 
samarbejde med Kristeligt Dagblad. Kurserne 
hører til skolens flagskibe, fordi de 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 stadigt mere 
hastig og fragmenteret verden. Læs f.eks. Dannelse 
– Baudelaire, Sort Sol og Kierkegaard (s. 8).

Vandre og cykelkurser med substans
Vi oplever også en stærk interesse for vores vandre- 
og cykelkurser. Det er nok fordi, vi har vandring 
og cykling med mening. Vi nyder naturen, men får 
også undervejs fortalt om de mange interessante 
kulturhistoriske steder, der er på vores vej. Vi elsker 
at fortælle om vores egn. Det smitter. Læs f.eks: 
Eventyrlige ø-vandringer – Als og de frisiske øer 
Amrum og Oland (s. 31).

Sejladskurser
Vi er jo placeret i et smørhul i Grænselandet, hvor 
der er masser at vise frem, også på den maritime 
front. Vi cruiser derfor gerne på de maleriske 
fjorde, sunde og kanaler, der omgiver os. Læs f.eks. 
kurserne: Skønne højsommersejladser - Hamborg, 
Nordens Venedig, Frederiksstad og det maleriske 
Alssund (s. 18, 24 eller 35), eller Unikke kanaler og 
vandveje - Ejderkrydstogt, Slien-cruise og Flensborg 
Fjord (s. 13, 23, 30 eller 41).

Unesco i Grænselandet
Vi er så heldige, at vi ligger i en egn, hvor vi 
er beriget med ikke mindre end fem Unesco 
verdensarvs lokaliteter: Den gamle Danevirke 



Vold - Porten til Norden, vikingernes hovedby 
Haitabu, herrnhutternes by Christiansfeld, den store 
Nationalpark Vadehavet, julemarkedet i Lübeck - og 
så naturligvis Tøndermarsken – helt mod vest. Læs 
f.eks. Novemberforkælelser – Christiansfeld og det 
gamle julemarked i Lübeck (s. 44).

Musik, litteratur og kunstoplevelser
Som noget nyt har vi lavet kurser i kunstarternes 
tegn, som giver os musik, litteratur og 
kunstoplevelser. Læs f.eks. Musik, Litteratur og 
Kunstoplevelser – Sort Sol og himmelske toner 
(s. 40), hvor vi bl.a. har inviteret TV-vært og 
musikformidler Mathias Hammer til en særlig 
musikalsk aftensamling.

Højtidskurser
Vi tilbyder fortsat kurser i højtiderne: påske og nytår.  
Læs Påskeforkælelser – det nye Marsktårn, Bach-
kantate og sejltur i Frederiksstad – Nordens Venedig 
og Dannelse og nytårsforkælelser – Ånd, Østers og 
Klassisk koncert (s. 10).

Foredrag & morgensamlinger – 
stjernestunder

Et særtegn for alle vores kurser er dog vores 
foredragsholdere. De har emner klar, der udfordrer 
dig, eller som tjener som oplæg til de ture, du skal 
på. Vores morgensamlinger, hvor vi hver morgen 
mødes til et kort foredrag og fællessang fra 
Højskolesangbogen, er også glædesstunder, som er 

placeret lige efter, at vi har sunget flaget til tops. 
Renovering af skolens værelser – plads til 104 
personer med eget bad og toilet.
Vi har siden sidste sæson igen været rundt med 
malerpensler på skolen. Vores værelser har derfor 
fået en ny overhaling, og nogle værelser endda helt 
nyt interiør. Vi følger med tiden, og gør alt hvad vi 
kan, for at vores kursister har de bedste rammer for 
deres ophold. 

Højskolestemning

På Rønshoved Højskole vil du møde engagerede 
højskolelærere og de bedste foredragsholdere 
fra hele landet. Vi er kendt for altid at have gode 
foredrag, debatter, udflugter, studiekredse og 
masser af højskolesang. Og som altid er der plads 
til de gode samtaler, diskussioner og det hyggelige 
samvær, der hører et højskoleophold til. Vi vil glæde 
os til at formidle den særlige højskolestemning, der 
opstår, når man bor, spiser og lærer noget sammen. 

 
Tilmelding

Meld dig til på vores hjemmeside: www.ronshoved.
dk under punktet Korte kurser. Har du ikke 
internet, kan du selvfølgelig også tilmelde dig ved 
at ringe til højskolen på telefon: 7460 8318

De bedste højskolehilsner
Thue og Nina Kjærhus, forstandere
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Dannelse
Baudelaire, Sort Sol og Kierkegaard. I samarbejde med Kristeligt Dagblad

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.

20. – 26.02.

 · Arktis i forandring ved Jens Olaf Pepke Pedersen, 
seniorforsker på DTU Space og cand.scient.pol. 
Kate 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

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

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

8A
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Eksistens og klassisk koncert
Cassiopeia, Dante og hjerner i en kælder. I samarbejde med Kristeligt Dagblad

20. – 26.03.

I den første forårsmåned byder Rønshoved Højskole - højskolen ved Flensborg Fjord indenfor til en 
højskoleuge med vid, bid, toner og sang. Vi skal på opdagelse i den store litteraturs skæbnefortællinger, 
udforske supernovaernes betydning for livets udvikling og få øjnene op for det øjenåbnende ved kunsten. 

Foredrag
 · Velkomstforedrag med Thue Kjærhus, forstander
 · ”Bliv den, du er” - Fortællinger om skæbne i 
europæisk litteratur  ved Rasmus Vangshardt, 
ph.d. og litteraturforsker ved Syddansk Universitet.

 · Fællessang med Nina Kjærhus, viceforstander
 ·  Digterens himmelflugt - og hvad der siden 
skyllede op på stranden ved filosof og teolog 
Steffen Laursen.

 · Musikoptakt til koncerten ved højskolelærer og 
musikhistoriker Tim Pohle.

 · Astronomi i Dantes og Mediciernes Firenze ved 
cand. scient. Claus Nielsen

 · Mød mig på Cassiopeia - Tycho Brahes Supernova 
ved Bertil Dorch, Bibliotekschef, ph.d. i fysik, 
Syddansk Universitet.

 · Sven Havsteen-Mikkelsen og hans 
inspirationskilder ved højskolelærer Søren Hviid 
Pedersen

Udflugt
 · Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester: 
Waliseren Sir. Karl William Pomp Jenkins: Stabat 
Mater i den helt særlige koncertsal i Alsion, 
Sønderborg.

 · Studiekredse med vore spændende 
højskolelærere. Studiekredsene annonceres ved 
ankomst til skolen.

 · Om 9479 hjerner i en kælder - og andre 
revolutioner i sundhedsindustrien ved Thomas 
Erslev, ph.d. i videnskabshistorie, Århus Universitet.

 · Musikalsk aftensalon med Jesper Kragh, 
højskolelærer og musikhistoriker.

 · Om den israelske forfatter Amos Oz og hans 
forfatterskab ved højskoleforstander Thue Kjærhus

 · Kunst er øjenåbnende ved Mogens Pahuus, emer. 
filosof og professor på Aalborg Universitet.

12A
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Påskeforkælelser
Det nye Marsktårn, Bach-kantate og sejltur i Frederiksstad – Nordens Venedig

Dette påskekursus formår igen at vise det bedste fra Sønderjylland. Forkælelsen er i top, hvorfor vi lægger ud 
med en særligt kreeret sønderjysk tapas ret. Vi besøger Ballummarskens nye vartegn bygget af Bjarke Ingels, 
ligesom vi skal til påskekantate med Johan Sebastian Bach i Flensborg. Vi er også klar med en dejlig sejltur i 
Nordens Vendig - Frederiksstad. Sidst men ikke mindst kan vi glæde os til en særlig festaften og en uge krydret 
med foredrag om alt lige fra H.C. Andersens eventyr, dramatisering af Den afrikanske farm af Karen Blixen, 
en fortælling om vores identitet, hvorfra vi kommer, musik- og kunstforedrag og ikke mindst om den egn I 
kommer til. Hertil tilsat dejlig højskolesang og musikalske aftensaloner.

Foredrag
 · Velkomstforedrag om skolens virke og historie.
 · Dramatiseret foredrag: Den afrikanske Farm af 
Karen Blixen. En slags optakt til turen til vores 
lokale ”Savanne”: Marsken.

 · Om sandhed og bedrag hos H.C. Andersen.
 · Kunstforedrag: Om det danske landskab i kunsten.
 · Om vor identitet. En fortælling om, hvor vi 
kommer fra, hvilke værdier vi tilslutter os, og fra 
hvem vi stammer. 

 · Musikforedrag - Jesus bleibet meine Freude - Om 
Johann Sebastian Bachs musik.

 · Masser af højskolesang, musikalske musiksaloner, 
flaghejsninger og samvær.

05. – 11.04.

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

 · Besøg i den hertugelige park i Augustenborg på 
Als.

 · Sejltur i Nordens Venedig - Frederiksstad.
 · Gudstjeneste i Marie Kirken i Sønderborg og 
mindehøjtidelighed for de to faldne soldater 9. 
april i højskolens nærhed. 

 · Påskekantate med Johan Sebastian Bach i 
Mariekirken i Flensborg.

14A
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Grænseland på kryds og tværs
Fra Babettes Gæstebud til Marsksafari og Ejder-krydstogt

17. – 23.04.

Vi skal i denne uge forkæles med Marsksafari i  Nationalpark Vadehavet, UNESCOS verdensnaturarv, hvor 
også smagsprøver hos de ”verdenskendte” Højer Pølser venter på os. På programmet er også besøget på 
Sandbjerg Slot, der ligger lige ud til det idylliske Alssund, ligesom vi skal besøge den maleriske gamle danske 
by Flensborg, og ikke mindst forkæles med Ejder-krydstogt på Danmarks gamle grænseflod. Hjemme på 
højskolen skal vi have et dramatiseret foredrag over Karen Blixens: Babettes Gæstebud, musikforedrag om de 
nordiske komponister og ikke mindst foredrag om Glücksborgerne, som en optakt til vort besøg på Lyksborg 
Slot. Det hele krydres med morgenvandringer, flaghejsning, morgensamlinger, musik og masser af sange fra 
højskolesangbogen.

Foredrag
 · Om den sønderjyske mentalitet og kulturhistorie.
 · Dramatiseret fortælling af Babettes Gæstebud af 
Karen Blixen. En optakt til eftermiddagens tur til 
Sandbjerg Slot.

 · Brydningstid og heltedåd - myter og sagn mellem 
Norden og de britiske øer. En optakt til eftermid-
dagens tur til Flensborg.

 · Smag på Norden - en musikalsk rejse gennem de 
store nordiske komponisters musik.

 · Om Glücksborgerne - om slot og slægt. En optakt 
til turen til Lyksborg Slot.

 · ”Det var de danske skjalde, som sang”. Et sangfore-
drag om den moderne Danmarkshistorie.

Udflugter
 · Sandbjerg Slot, der ligger malerisk lige ud til 
Alssund.

 · Marsksafari - højt til himlen i Nationalpark 
Vadehavet, UNESCOS verdensnaturarv.

 · Flensborg med det store danske mindretal og 
pittoreske bymiljø.

 · Lyksborg Slot - dette pittoreske gamle danske 
renæssanceslot.

 · Ejderkrydstogt - sejlads på Danmarks gamle 
grænseflod.

16A

 · Masser af højskolesang, flaghejsning og dejligt 
samvær.
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Dannelsens veje
Filosofi, kunst, litteratur, musik og naturvidenskab. I samarbejde med Kristeligt Dagblad

Naturen, videnskaben samt filosofien og litteraturen er i højsædet, når vi slår dørene op for et brag af en 
højskoleuge, hvor eksistensens mange sider foldes ud. Vi har inviteret foredragsholdere, der kan formidle 
med engagement og overblik, så naturvidenskaben, litteraturen, kunsten og filosofien bliver nærværende og 
sætter debatten i gang. Skolens dannelsesprofil er netop formet af en flerfaglighed, hvor kunst, musik, natur 
og litteratur altid er en del af vore eksistenskurser sammen med naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige 
og historiske emner. 

Foredrag
 · Romantikken i musikken - Romantikkens nationale 
toner ved Jesper Kragh, højskolelærer og 
musikhistoriker.

 · Hemmeligheden bag udvikling af vacciner og 
levende fossilers blåt blod ved Peter Funch, biolog 
på Aarhus Universitet.

 · Litteraturen i Romantikken - Natten som motiv og 
tema i Romantikken ved Markus Floris Markussen 
post.doc, Flensborg Universitet.

 · Historien om det hele - om magi og videnskab ved 
Hans-Tyge Haarløv, højskolelærer siden 2006. 

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

 · Kunst giver Liv - om kunst på sygehus ved Ib 
Hessov, pens. overlæge, dr.med.

24. – 30.04.

Udflugter
 · Til den verdenskendte maler Emil Noldes museum 
i Tøndermarsken. 

 · De 8 årstider, særlig  klassisk koncert  i Marie-
Kirken, Sønderborg.

17A

 · Musikoptakt til koncerten ved højskolelærer og 
musikhistoriker Tim Pohle.

 · Studiekredse med vore spændende 
højskolelærere.

 · Lysegrønt håb – klimatiske tanker ved Mickey 
Gjerris, bioetiker og forfatter i hallen

 · Om den verdenskendte maler Emil Nolde ved 
kunsthistoriker Kristina Lohe. En optakt til turen til 
Nolde museet.
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Unikke kanaler og vandveje
Ejderkrydstogt, Slien-cruise og Flensborg Fjord

08. – 14.05.

Der er ikke noget bedre end at komme ud at sejle. I denne uge skal vi sejle ikke mindre end fire gange. Glæd 
dig til at komme på Ejderkrydstogt og her opleve den store dæmning/sluse mod vest - Ejdersperrwerk. Et stort 
ingeniørprojekt. På Slien Fjord skal vi cruise ud gennem den sidste del af fjorden og vender i Slien-mundingen, 
der går ud i den store Østersø. Flensborg Fjord og søfartens sønderjyske del af trekantshandlen med de 
vestindiske øer skal opleves gennem først foredrag og bagefter ude på selve fjorden. Vi skal også følge 
vandvejen til Augustenborg, det store hertugelige magtcentrum fra 1640 på øen Als. Ugen krydres naturligvis 
med højskolesang, foredrag og fællesskab.

Foredrag
 · Velkomstforedrag om Sønderjyllands særegne 
mentalitet og historie. 

 · Om rom, sukker og salt – handel og historie i 
Sønderjylland. En optakt til sejlturen på Flensborg 
Fjord.

 · Brydningstid og heltedåd - myter og sagn mellem 
Norden og de britiske øer. En optakt til Slien-cru-
ise.

 · Dramatiseret foredrag om H.C. Andersens eventyr. 
En optakt til besøget på Augustenborg Slot.

 · En uge med masser af sang, samvær og oplevelser.

Udflugter
 · Sejltur på Flensborg Fjord -  sukker fra de 
vestindiske øer.

 · Husum - vandvejen til England og Østersøen.
 · Slien-cruise langs Angeln og Svansen.
 · Vandvejen til Østersøen - set fra Hertugslottet i 
Augustenborg på Als.

 · Ejderkrydstogt og tur til storkeparadiset 
Bergenhusen.

19A
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Gendarmstien
Maritime vandreture langs Flensborg Fjord. Danmarks første europæiske kvalitetsvandrevej

21. – 27.05.

21A

Det er ingen overdrivelse at hævde, at den legendariske Gendarmsti fra Padborg til Høruphav på Als langs den 
betagende Flensborg Fjord hører til blandt de smukkeste vandreruter, vi har i Danmark. Den er i 2017 endda 
kommet på den særlige liste over europæiske kvalitetsstier - indtil videre den eneste i Danmark. Stien er en 
gammel grænsebevogtningssti, hvor det nu historiske Gendarmkorps bevogtede den dansk-tyske grænse fra 
1920. Dagsturene vil være af en varighed på ca.13-19km pr. dag. 

Vi lægger ud i den maleriske Kruså tunnelådal, der ligger tæt ved den nuværende grænse og følger i 
Grænsegendarmernes fodspor langs den smukke Flensborg Fjord. Undervejs passerer vi flere historiske 
perler i den danske historie og mærker grænseegnens problematikker og paradokser på egen krop. Vi 
passerer Kollund Skov, der indtil for få år siden var ejet af Flensborg By. Vi går forbi Kollund Østerskov med 
det tidligere protestantiske nonnekloster, og Sønderhav, hvor det flensborgske borgerskab byggede store 
patriciervillaer. Vi passerer også Broagerland, hvorfra prøjserne beskød de danske tropper i 1864, inden vi når 
det danske nationalklenodie - Dybbøl Mølle. På turens sidste dag vandrer vi gennem egnens primus motor, 
universitetsbyen Sønderborg, der i et succesfuldt samarbejde mellem kommunen og det lokale erhvervsliv har 
skabt et teknologisk vækstcenter med masser af kunst og kultur. En herlig uge på gåben venter forude, hvor vi 
endda hver dag får frokosten bragt ud til os i naturen.

Foredrag og højskolelivet
 · Grundtvigsk velkomstforedrag.
 · Sangaften med fokus på naturen fra 
højskolesangbogen.

 · Om vor identitet. En fortælling om, hvor vi 

kommer fra, hvilke værdier vi tilslutter os og fra 
hvem vi stammer.

 · Hamlet – Om Shakespeares tragedie.
 · Fortællinger om skolens skulpturer, malerier og 
bygninger.

 · Morgenvandringer og flaghejsninger.
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Sommerblikke i Grænselandet
Det mytiske Helgoland og sejltur på Flensborg Fjord

04. – 10.06.

Sommeren er her. Det skal udnyttes med en rejse rundt i Grænselandet. Nogle af højdepunkterne vil være 
turene til Helgoland - denne mytiske ø langt ude i Nordsøen, Gråsten Slotshave med den nyanlagte kongelige 
køkkenhave og ikke mindst turen til marskens nye vartegn - Marsktårnet, det menneskelige DNA bygget 
af det verdenskendte BIG. Vi vil også se og høre nærmere om kunstneren Olafur Eliasson, der bla. har lavet 
udsmykningen på Alsion i Sønderborg. Ligesom vi skal på flot sejltur på Flensborg Fjord. Ugen krydres med 
masser af højskolesang, foredrag og musik.

Foredrag
 · Velkomstforedrag om Sønderjyllands særegne 
mentalitet og historie.

 · Grundlovstaler i højskolens egen park
 · Musikforedrag om Wien - musikkens hovedstad.
 · Regnbuer, sten og lys - om Olafur Eliassons kunst. 
En optakt til eftermiddagens tur.

 · Sandhed og bedrag hos H.C. Andersen. En optakt 
til eftermiddagens tur.

 · Om folkestyret anno 2023.

Udflugter
 · Marskens nye vartegn - det menneskelige DNA-
tårn bygget af det verdenskendte arkitektfirma 
BIG med Bjarke Ingels, samt besøg i Ballum med 
Sorg-Agre stenen.

 · Byvandring i Sønderborg med fokus på kunst af 
Olafur Eliasson.

 · Gråsten Slotskirke, Dronning Ingrids Slotshave og 
den nyindviede Kongelige Køkkenhave.

 · Besøg på den mytiske ø Helgoland - langt ude i 
Nordsøen.

 · Sejltur på den maleriske Flensborg Fjord.

23A
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Gendarmstien
Maritime vandreture langs Flensborg Fjord og Skt. Hans-koncert

18. – 24.06.

25A

Det er ingen overdrivelse at hævde, at den legendariske Gendarmsti fra Padborg til Høruphav på Als langs den 
betagende Flensborg Fjord hører til blandt de smukkeste vandreruter, vi har i Danmark. Den er i 2017 endda 
kommet på den særlige liste over europæiske kvalitetsstier - indtil videre den eneste i Danmark. Stien er en 
gammel grænsebevogtningssti, hvor det nu historiske Gendarmkorps bevogtede den dansk-tyske grænse fra 
1920. Dagsturene vil være af en varighed på ca.13-19km pr. dag. 

Vi lægger ud i den maleriske Kruså tunnelådal, der ligger tæt ved den nuværende grænse og følger i 
Grænsegendarmernes fodspor langs den smukke Flensborg Fjord. Undervejs passerer vi flere historiske 
perler i den danske historie og mærker grænseegnens problematikker og paradokser på egen krop. Vi 
passerer Kollund Skov, der indtil for få år siden var ejet af Flensborg By. Vi går forbi Kollund Østerskov med 
det tidligere protestantiske nonnekloster, og Sønderhav, hvor det flensborgske borgerskab byggede store 
patriciervillaer. Vi passerer også Broagerland, hvorfra prøjserne beskød de danske tropper i 1864, inden vi når 
det danske nationalklenodie - Dybbøl Mølle. På turens sidste dag vandrer vi gennem egnens primus motor, 
universitetsbyen Sønderborg, der i et succesfuldt samarbejde mellem kommunen og det lokale erhvervsliv har 
skabt et teknologisk vækstcenter med masser af kunst og kultur. En herlig uge på gåben venter forude, hvor vi 
endda hver dag får frokosten bragt ud til os i naturen.

Foredrag og højskolelivet
 · Aftenforedrag om vores identitet. En fortælling 
om, hvor vi kommer fra, hvilke værdier vi tilslutter 
os, og fra hvem vi stammer. 

 · Musikalsk aftensalon med Rhapsody in Blue. Lyden 

af den amerikanske smeltedigel.
 · Flot Skt. Hans koncert med Sønderjyllands 
Symfoniorkester i den flotte koncertsal i Alsion i 
Sønderborg

 · Masser af højskolesang, flaghejsning og 
spændende morgen- og aftensamllinger.
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Midsommer i Grænselandet
Med tur til den mytiske ø Helgoland og Skt. Hans koncert 

18. – 24.06.

Midsommeren er over os. Vi besøger Helgoland - denne eventyrlige klippeø helt ude i Nordsøen. En af 
naturens åbenbaringer med en særdeles turbulent fortid, og tager ikke mindst til flot Skt. Hans koncert 
med Sønderjyllands Symfoniorkester i den helt unikke koncertsal i Alsion,Sønderborg. Herudover 
gæster den passionerede fortæller Anders Kingo os med et foredrag om herrnhutterne, som optakt 
til vores tur til Christiansfeld. Byen, der også kaldes for Honningkagebyen, og som er udpeget som 
verdenskulturarv UNESCO. Vi er så heldige også at have endnu en verdenskulturarv lige i vores baghave. Det 
er Dannevirkevolden, der også får et besøg og som kombineres med besøg i Slesvigs pittoreske fiskerleje 
Holmen. Tid, bliver der også til et besøg i den nyanlagte kongelige køkkenhave i Gråsten. Velkommen til en 
herlig uge med masser af højskolesang, fællessang, ture og foredrag, du sent vil glemme.

Foredrag
 · Om Christiansfeld - Herrnhutternes og honningka-
gernes by. En optakt til vort besøg.

 · Om vores identitet. En fortælling om, hvor vi kom-
mer fra, hvilke værdier vi tilslutter os, og fra hvem 
vi stammer. 

 · Musikalsk aftensalon med Rhapsody in Blue. Lyden 
af den amerikanske smeltedigel.

 · Sandhed og bedrag hos H.C. Andersen. 
 · Om folkelighed, folkestyre og folkehøjskoler.
 · Musikoptakt til Skt. Hans koncerten.
 · Masser af højskolesang, flaghejsning og spænden-
de morgen- og aftensamllinger.

Udflugter
 · Honninghjerternes by Christiansfeld, der netop er 
kommet på Unesco verdenskulturarvsliste.

 · Helgoland - den sagnomspundne ø langt ude i 
Nordsøen.

 · Dannevirke - Unesco verdenskulturarv og Slesvig 
by med besøg i det pittoreske fiskerleje Holmen.

 · Tur til Gråsten Slotskirke, Dronning Ingrids 
Slotshave og den nyindviede Kongelige 
Køkkenhave.

 · Flot Skt. Hans koncert med Sønderjyllands 
Symfoniorkester i den flotte koncertsal i Alsion i 
Sønderborg.

25B
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Skønne sommersejladser
Hamborg, Nordens Venedig - Frederiksstad og det maleriske Alssund

Det er indbegrebet af sommer, det at komme ud at sejle. I denne sommeruge skal vi derfor sejle ikke mindre 
end fire gange. Glæd dig til at komme på sejltur i Hamborgs mange kanaler, og ikke mindst på sejltur i 
Nordens Venedig - Frederiksstad. I det maleriske Alssund skal vi sejle fra Langballigau til Sønderborg - den 
gamle spritrute tværs over grænsen. Endelig skal vi på krydstogt på Haderslev Dam. Hjemme skal vi høre 
foredrag om den særlige kunstnerkoloni ved Flensborg Fjord, høre om den store nabo Tysklands historie, 
samt til dramatiseret foredrag over Karen Blixens: Mit Afrika, som en optakt til byvandringen i det maritime 
Flensborg. En uge i sommerens tegn krydret med højskolesang, musik og fællesskab.

Foredrag
 · Velkomstforedrag om Sønderjyllands særegne 
mentalitet og historie. 

 · Om kunstnerkolonien Egernsundmalerne ved 
Flensborg Fjord.

 · Salonmusikken i romantikken.
 · Om hastighed og modernitet - et blik på Tysklands 
historie.

 · Dramatiseret foredrag om Karen Blixens: Mit Afrika 
ved skuespiller Inger Marie Madsen. En optakt til 
turen til Flensborg.

 · En uge med masser af sang, samvær og oplevelser.

25.06.–01.07.

Udflugter
 · Havnerundfart i Hamborgs kanaler med den 
charmerende Speicherstadt.

 · Malerisk sejltur på tværs af grænsen - fra 
Langballigau til Sønderborg.

 · Krydstogt på Haderslev Dam.
 · Sejltur i Nordens Venedig - Frederiksstad samt til 
storkeparadiset Bergenhusen

 · Byvandring med fokus på det maritime Flensborg. 
En vandring i Kaptajnskvarteret.

26A
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Ø-vandringer
Helgoland, Als og de frisiske øer, Hallig Hooge og Rømø

25.06.–01.07.

Ude i Vadehavet ligger enestående naturoplevelser og venter. Vi oplever på vores vandring lokalbefolkningen, 
der i et evigt skifte mellem ebbe og flod har formået at overleve trods de barske stormfloder. Naturligvis skal 
vi også på dette vandrekursus besøge den røde klippeø Helgoland, som ligger 72 km ude i Nordsøen. Øen, 
der majestætisk rejser sig 61 meter over havets overflade, ligesom vi også skal besøge Hallig Hooge. En særlig 
frisisk ø, uden diger, der derfor hvert år oversvømmes mange gange i vinteråret især. Hjemme venter udvalgte 
foredrag og dejlig højskolesang.

Foredrag og højskolelivet
 · Grundtvigsk velkomstforedrag. 
 · Salonmusikken i romantikken.
 · Sangaften med naturen som tema.
 · Musikalsk aftensalon med sømandssange som 
tema.

 · Dramatiseret foredrag om Karen Blixens: Mit 
Afrika.

 · En uge med masser af sang, samvær og oplevelser.

Øerne og vandreturene
 · Rømø og den svorne vej, ca. 12km
 · Hallig Hooge, mellem ca. 6km – ca. 8km
 · Helgoland, den mytiske ø, ca. 5km
 · Als, den maleriske ø med historiens vingesus, ca. 
10km

 · Gendarmstien, europæisk kvalitetsvandrevej ca. 
8km

26B
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Ø-vandringer
Helgoland, Als og de frisiske øer, Hallig Hooge og Rømø

Ude i Vadehavet ligger enestående naturoplevelser og venter. Vi oplever på vores vandring lokalbefolkningen, 
der i et evigt skifte mellem ebbe og flod har formået at overleve trods de barske stormfloder. Naturligvis skal 
vi også på dette vandrekursus besøge den røde klippeø Helgoland, som ligger 72 km ude i Nordsøen. Øen, 
der majestætisk rejser sig 61 meter over havets overflade, ligesom vi også skal besøge Hallig Hooge. En særlig 
frisisk ø, uden diger, der derfor hvert år oversvømmes mange gange i vinteråret især. Hjemme venter udvalgte 
foredrag og dejlig højskolesang.

Foredrag og højskolelivet
 · Grundtvigsk velkomstforedrag. 
 · Sangaften med fokus på naturen fra 
højskolesangbogen.

 · Salonaften om Mozart: Musikalsk liebhaveri.
 · Grundtvigs livssyn – skole, kirke og politik.
 · Morgenvandringer,  flaghejsning og spændende 
morgensamlinger i løbet af ugen.

02. – 08.07.

Øerne og vandreturene
 · Rømø og den svorne vej, ca. 12km
 · Hallig Hooge, mellem ca. 6km – ca. 8km
 · Helgoland, den mytiske ø, ca. 5km
 · Als, den maleriske ø med historiens vingesus, ca. 
10km

 · Gendarmstien, europæisk kvalitetsvandrevej ca. 
8km

27A
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Gendarmstien
Maritime vandreture langs Flensborg Fjord. Danmarks første europæiske kvalitetsvandrevej

02. – 08.07.

27B

Det er ingen overdrivelse at hævde, at den legendariske Gendarmsti fra Padborg til Høruphav på Als langs den 
betagende Flensborg Fjord hører til blandt de smukkeste vandreruter, vi har i Danmark. Den er i 2017 endda 
kommet på den særlige liste over europæiske kvalitetsstier - indtil videre den eneste i Danmark. Stien er en 
gammel grænsebevogtningssti, hvor det nu historiske Gendarmkorps bevogtede den dansk-tyske grænse fra 
1920. Dagsturene vil være af en varighed på ca.13-19km pr. dag. 

Vi lægger ud i den maleriske Kruså tunnelådal, der ligger tæt ved den nuværende grænse og følger i 
Grænsegendarmernes fodspor langs den smukke Flensborg Fjord. Undervejs passerer vi flere historiske 
perler i den danske historie og mærker grænseegnens problematikker og paradokser på egen krop. Vi 
passerer Kollund Skov, der indtil for få år siden var ejet af Flensborg By. Vi går forbi Kollund Østerskov med 
det tidligere protestantiske nonnekloster, og Sønderhav, hvor det flensborgske borgerskab byggede store 
patriciervillaer. Vi passerer også Broagerland, hvorfra prøjserne beskød de danske tropper i 1864, inden vi når 
det danske nationalklenodie - Dybbøl Mølle. På turens sidste dag vandrer vi gennem egnens primus motor, 
universitetsbyen Sønderborg, der i et succesfuldt samarbejde mellem kommunen og det lokale erhvervsliv har 
skabt et teknologisk vækstcenter med masser af kunst og kultur. En herlig uge på gåben venter forude, hvor vi 
endda hver dag får frokosten bragt ud til os i naturen.

Foredrag og højskolelivet
 · Grundtvigsk velkomstforedrag
 · Sangaften med fokus på naturen fra 
højskolesangbogen.

 · Salonaften om Mozart: Musikalsk liebhaveri.

 · Grundtvigs livssyn – skole, kirke og politik.
 · Fortællinger om skolens skulpturer, malerier og 
bygninger.

 · Morgenvandringer, flaghejsninger og spændende 
morgensamlinger i løbet af ugen.
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Grænselandets UNESCO-attraktioner
Danevirke, Nationalpark Vadehavet og Christiansfeld

En særlig uge med unikke attraktioner i Grænselandet.Vi er så heldige, at vi netop her i Grænseland har hele 
4 UNESCO verdensarv attraktioner at vise frem. Vi vil naturligvis ud og ved selvsyn opleve, hvad det er, der gør 
dem så unikke, men vi vil også i kurset her få de allernyeste fortællinger og forskningsresultater: Vi vil se den 
gamle Danevirke Vold - Porten til Norden, vikingernes hovedby Haitabu, herrnhutternes by Christiansfeld og 
ikke mindst den store Nationalpark Vadehavet. Tønder By, A.P Møller fonden og Realdania har netop brugt 
hele 210 millioner til et massivt løft af Tøndermarsken og ikke mindst til at få hele den indre bydel i Højer 
tilbage til storhedstiden i 1700-tallet. 

Foredrag
 · Om højskolens historie og rolle i Grænselandet
 · Om Danevirke og Hedeby - den nyeste 
arkæologiske forskning. Optakt til turene.

 · Om herrnhutterne og den kierkegaardske familie. 
Optakt til turen til Christiansfeld.

 · Dramatiseret foredrag om vores verdenskendte 
H.C. Andersens eventyr.

 · Om den verdenskendte maler Emil Nolde. En 
optakt til turen til Noldes museum.

 · Morgensamlinger, flaghejsning og fællessang fra 
højskolesangbogen.

09. – 15.07.

Udflugter
 · Danevirke Volden - Porten til Norden, UNESCO 
verdenskulturarv.

 · Marsksafari - Højt til himlen i Nationalpark 
Vadehavet, UNESCO verdensnaturarv - med fokus 
på marskens kultur og kystbeskyttelse.

 · Christiansfeld - brødremenighedens og 
honninghjerternes by, UNESCO verdens kulturarv.

 · Vikingernes hovedby: Haithabu, UNESCO verdens 
kulturarv.

 · Noldemuseet hos den verdenskendte 
ekspressionistiske maler - Emil Nolde.

28A
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Unikke kanaler og vandveje
Ejderkrydstogt, Slien-cruise og Flensborg Fjord

09. – 15.07.

Der er ikke noget bedre end i højsommeren at komme ud at sejle. I denne uge skal vi sejle ikke mindre 
end 4 gange. Glæd dig til at komme på Ejderkrydstogt og her opleve den store dæmning/sluse mod vest - 
Ejderspeerwerk. Et stort ingeniørprojekt. På Slien Fjord skal vi cruise ud gennem den sidste del af fjorden og 
vender i Slien mundingen, der går ud i den store Østersø. Flensborg Fjord og søfartens sønderjyske del af 
trekantshandlen med de vestindiske øer, skal opleves gennem først foredrag og bagefter ude på selve fjorden. 
Vi skal også følge vandvejen til Augustenborg, det store hertugelige magtcentrum fra 1640 på øen Als. Ugen 
krydres naturligvis med højskolesang, foredrag og fællesskab.

Foredrag
 · Om højskolens historie og rolle i Grænselandet
 · Om salt, sukker og rom - dansk søfart i Flensborg. 
En optakt til sejlturen på Flensborg Fjord.

 · Om herrnhutterne og den kierkegaardske familie. 
En optakt til turen til Christiansfeld.

 · Om sagn og gendigtning - en fortælling om Angel 
og oldtidskæmpen Bjovulf. En optakt til Slien-cru-
ise.

 · Dramatiseret foredrag om vores verdenskendte 
H.C. Andersens eventyr. En optakt til turen til 
Augustenborg Slot.

 · Spændende morgensamlinger, flaghejsning og 
fællessang fra højskolesangbogen.

Udflugter
 · Husum - vandvejen til England og Østersøen.
 · Sejltur på Flensborg Fjord -  sukker fra de 
vestindiske øer.

 · Slien-cruise langs Angeln og Svansen.
 · Vandvejen til Østersøen - set fra Hertugslottet i 
Augustenborg på Als.

 · Ejderkrydstogt og tur til storkeparadiset 
Bergenhusen.

28B
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Skønne højsommersejladser
Hamborg, Nordens Venedig - Frederiksstad og det maleriske Alssund

Det er indbegrebet af sommer, det at komme ud at sejle. I denne højsommeruge skal vi derfor sejle ikke 
mindre end fire gange. Glæd dig til at komme på sejltur i Hamborgs mange kanaler, og ikke mindst på 
sejltur i Nordens Venedig - Frederiksstad. I det maleriske Alssund skal vi sejle fra Langballigau til Sønderborg 
- den gamle spritrute tværs over grænsen. Endelig skal vi på krydstogt på Haderslev Dam. Hjemme skal vi 
høre foredrag om den den islandske kunster Olafur Eliassons kunst, musikforedrag om Wagner, samt til 
dramatiseret foredrag over Karen Blixens: Mit Afrika, som en optakt til byvandringen i det maritime Flensborg. 
En uge i højsommerens tegn krydret med højskolesang, musik og fællesskab.

Foredrag
 · 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. 

 · Den grønne Grundtvig 
 · 1001 nats eventyr - en magisk verden.
 · Regnbuer, sten og lys - om Olafur Eliassons kunst.
 · Musikforedrag om Wagner - fornyer og bevarer.
 · Dramatiseret foredrag om Karen Blixens: Mit Afrika 
ved skuespiller Inger Marie Madsen. En optakt til 
turen til Flensborg.

 · En uge med masser af sang, samvær og oplevelser.

16. – 22.07.

Udflugter
 · Havnerundfart i Hamborgs kanaler med den 
charmerende Speicherstadt.

 · Malerisk sejltur på tværs af grænsen - fra 
Langballigau til Sønderborg.

 · Krydstogt på Haderslev Dam.
 · Sejltur i Nordens Venedig - Frederiksstad samt til 
storkeparadiset Bergenhusen

 · Byvandring med fokus på det maritime Flensborg. 
En vandring i Kaptajnskvarteret.

29A
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Gendarmstien
Maritime vandreture langs Flensborg Fjord. Danmarks første europæiske kvalitetsvandrevej

16. – 22.07.

Det er ingen overdrivelse at hævde, at den legendariske Gendarmsti fra Padborg til Høruphav på Als langs den 
betagende Flensborg Fjord hører til blandt de smukkeste vandreruter, vi har i Danmark. Den er i 2017 endda 
kommet på den særlige liste over europæiske kvalitetsstier - indtil videre den eneste i Danmark. Stien er en 
gammel grænsebevogtningssti, hvor det nu historiske Gendarmkorps bevogtede den dansk-tyske grænse fra 
1920. Dagsturene vil være af en varighed på ca.13-19km pr. dag. 

Vi lægger ud i den maleriske Kruså tunnelådal, der ligger tæt ved den nuværende grænse og følger i 
Grænsegendarmernes fodspor langs den smukke Flensborg Fjord. Undervejs passerer vi flere historiske 
perler i den danske historie og mærker grænseegnens problematikker og paradokser på egen krop. Vi 
passerer Kollund Skov, der indtil for få år siden var ejet af Flensborg By. Vi går forbi Kollund Østerskov med 
det tidligere protestantiske nonnekloster, og Sønderhav, hvor det flensborgske borgerskab byggede store 
patriciervillaer. Vi passerer også Broagerland, hvorfra prøjserne beskød de danske tropper i 1864, inden vi når 
det danske nationalklenodie - Dybbøl Mølle. På turens sidste dag vandrer vi gennem egnens primus motor, 
universitetsbyen Sønderborg, der i et succesfuldt samarbejde mellem kommunen og det lokale erhvervsliv har 
skabt et teknologisk vækstcenter med masser af kunst og kultur. En herlig uge på gåben venter forude, hvor vi 
endda hver dag får frokosten bragt ud til os i naturen.

Foredrag
 · Et velkomstforedrag om skolen, som er vokset ud 
af Genforeningen, hvis virke og væsen endnu er 
afgørende præget af begivenhederne for hundre-
de år siden, samt tanker om skolens rolle i fremti-

29B

den. 
 · 1001 nats eventyr - en magisk verden.
 · Musikforedrag om Wagner - fornyer og bevarer.
 · Morgenvandringer, flaghejsning, fællessang og 
morgensamlinger.
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Maritime højsommervandringer
Idylliske øer og UNESCO verdensnaturarv

Vi skal denne uge vandre langs de smukkeste maritime stier i grænselandet og ud på øer som det frodige 
Als, hvor naturstierne ligger lige ud til det maleriske Alssund. Hamburger Hallig og Sønke Nissen Kog 
i det frisiske Vadehav er også en perle med dens menneskeskabte diger og koger. Den høje himmel i 
Nationalpark Vadehavet - Unesco verdensnaturarv nord for grænsen er også et besøg værd. Vi vil vandre på 
den kvalitetsmærkede Ballum sti, men også på Den svorne Vej, hvor det helt nye Marsktårn bygget af det 
verdenskendte arkitektforma fra BIG naturligvis må besøges. Vi inviterer også til vandring i den landskabelige 
og kulturhistoriske perle Varnæs Hage - En kvalitetsmærket natursti, hvorfra vi vender hjem med varme kinder 
til højskoleforedrag, sang og musik. En særlig uge på gåben midt i højsommeren.

Foredrag og højskolelivet
 · Om højskolens historie og rolle i Grænselandet
 · 1001 nats eventyr - en magisk verden.
 · Regnbuer, sten og lys - om Olafur Eliassons kunst.
 · Musikforedrag om Wagner - fornyer og bevarer.
 · Morgenvandringer, flaghejsning, fællessang og 
morgensamlinger.

Vandreturene
 · Menneskeskabte diger og koger i Naturpark 
Vadehavet, Unescos verdensnaturarv - Hamburger 
Hallig og Sønke Nissen Kog. Ca. 12km.

 · Det maleriske Alssund - fra de tidlige 
jernalderbeboere, over hertuger og herremænd til 
krigen i 1864. Ca. 9km.

 · Nationalpark Vadehavet, UNESCOS 
verdensnaturarv -  den Svorne Vej, den 
kvalitetsmærkede  Ballumstien og det nye 
Marsktårn af Bjarke Ingels. Ca. 11km.

 · Idylliske, maritime vandringer på Varnæs Hage. 

16. – 22.07.
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Kvalitetsmærket natursti - i en landskabelig og 
kulturhistorisk atmosfære. Ca.9km.

 · Maritime vandringer på den europæiske 
kvalitetsmærkesti langs Flensborg Fjord - 
Gendarmstien ca. 6km.
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Byvandringer
Hamburg/Altona, Sønderborg, Frederiksstad, Flensborg og i Nordens Wittenberg - Haderslev

23. – 29.07.

Fem byer, fem verdener, to lande - alt i én landsdel. De sønderjyske landsdele er fyldt med Danmarkshistorie, 
kunst, unik arkitektur og fortællinger. Tilbring en eventyrlig højskoleuge med vandringer gennem særlige 
sønderjyske byrum, og dermed en rejse gennem en mangfoldig landsdels mange forskellige verdener med 
et fælles historisk omdrejningspunkt. Hele denne rejse og vandring, krydres med Rønshoved Højskoles vante 
højskolestemning af fællesskab, tradition og fordybelse.

Byerne
 · Hamborg - Nordeuropas største havneby - denne 
ældgamle vandvej til verdenshavene.

 · Frederiksstad - en by, der blev grundlagt som et 
multireligiøst samfund, og som siden dannede 
skueplads for den sidste større træfning mellem 
danske og slesvig-holstenere. Mange forskellige 
religøse mindretal har i tidernes løb fået ly her - 
mennonitter, jøder og katolikker. Byen bliver ofte 
kaldt Nordens Venedig pga. de mange idylliske 
kanaler.

 · Sønderborg - Byen, der ligger smukt for foden af 
Dybbøl Banke, er en dynamisk by, der tør gå foran 
og kan fremvise flotte resultater i striden mellem 
dansk og tysk arkitektur.

 · Havne- og handelsbyen Flensborg med dens store 
danske mindretal, Art nouveau-bygningerne og de 
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Foredrag og højskolelivet
 · Om højskolens historie og rolle i Grænselandet.
 · Om UNESCOS’s verdensarv.
 · Sønderjyllands særlige arkitekturhistorie - en 
fælles kulturarv med bla. Jugendstil og nordtysk 
Hjemstavnsstil. En optakt til turen til Sønderborg.

 · Om vores identitet. En fortælling om, hvor vi 
kommer fra, hvilke værdier vi tilslutter os og fra 
hvem vi stammer. 

 · Flaghejsninger, morgensamlinger og masser af 
højskolesang. 

smukke gamle huse i Rote Strasse.
 · Haderslev - Nordens Wittenberg. Reformationen 
kom allerede til byen i år 1525 – 10 år før resten af 
Danmark. Byvandringer i den levende, historiske 
domkirkeby. 
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Unikke kanaler og vandveje
Ejderkrydstogt, Slien-cruise og Flensborg Fjord

Der er ikke noget bedre end i højsommeren at komme ud at sejle. I denne uge skal vi sejle ikke mindre end 
fire gange. Glæd dig til at komme på Ejderkrydstogt og her opleve den store dæmning/sluse mod vest - 
Ejdersperrwerk. Et stort ingeniørprojekt. På Slien Fjord skal vi cruise ud gennem den sidste del af fjorden og 
vender i Slien mundingen, der går ud i den store Østersø. Vi skal sejle på den den maleriske Flensborg Fjord, 
ligesom vi også vil følge vandvejen til Augustenborg, det store hertugelige magtcentrum fra 1640 på øen Als. 
Ugen krydres naturligvis med højskolesang, foredrag og fællesskab.

Udflugter
 · Til Hærvejen - med besøg ved Hærvejsbroerne 
Gejlå og Polvsbro, samt Urnehoved Tingsted. En 
tur i historiens vingesus.

 · Til Marskens nye vartegn - det menneskelige DNA-
tårn bygget af det verdenskendte arkitektfirma 
BIG og til Tønders nye skulpturpark.

 · Byvandring i perlen Sønderborg med den særegne 
blanding af Jugendstil og Hjemstavnsstil.

 · Heldagstur med sejltur i Nordens Venedig - Frede-
riksstad. 

 · Gråsten Slotskirke, Dronning Ingrids Slotshave og 
den nyindviede Kongelige Køkkenhave.

Foredrag
 · Om højskolens historie og rolle i Grænselandet.
 · Om sagn og gendigtning - en fortælling om 
danske konger og helte. En optakt til turen på 
Slien Fjord.

 · Om UNESCOS verdensarv, Vadehavet - grænseløs 
natur- kulturarv. Turisme eller beskyttelse?

 · Sønderjyllands særlige arkitekturhistorie - en 
fælles kulturarv med bla. Jugendstil og nordtysk 
Hjemstavnsstil. En optakt til turen til Sønderborg.

 · Fra Skelbœkken til Königsau - dansk-tyske 
spørgsmål i fokus.

 · Om vores identitet. En fortælling om, hvor vi 
kommer fra, hvilke værdier vi tilslutter os og fra 
hvem vi stammer. 

23. – 29.07.

30B
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Eventyrlige Ø-vandringer
Als og de frisiske øer Amrum og O-land

30.07.–05.08.

Vi har mange øer i skolens nærhed, som du måske endnu ikke har besøgt. Amrum, denne eventyrlige ø i det 
frisiske/tyske vadehav med masser af liv og dansk historie lokker, ligesom også marskvandring på havets bund 
i Nationalpark Vadehavet UNESCO verdensnaturarv inviterer til et besøg. En oplevelse, du sent vil glemme, 
hvor vi går fra fastlandet til halligen O-land. En anden særlig tur er turen til Skovsende og halvøen Holnæs. 
Her er vi på den anden side af Flensborg Fjord, dvs. på den tyske side - en malerisk, maritim vandring langs 
Flensborg Fjord. Vores maritime vandringer på Nordals - langs det naturskønne Mjels og Dyvig Fjord skal også 
opleves. Flere maritime vandringer på Varnæs Hage er også udvalgt til denne uge - en idyllisk kvalitetsmærket 
natursti - i en landskabelig og kulturhistorisk atmosfære. Alt i alt en særlig uge, hvor vi kommer sol- og 
vindblæste tilbage til herlige foredrag og masser af højskolesang. Velkommen til en vandringsuge med 
eventyrlige vandringer, 8-13km om dagen.

Foredrag
 · Om højskolens historie og rolle i Grænselandet
 · Om det danske landskab i kunsten.
 · Om kunstnerkolonien Egernsundmalerne ved 
Flensborg Fjord.

 · Morgensamlinger, flaghejsning, 
morgenvandringer og masser af højskolesang 
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Vandreturene
 · Vandringer på den maleriske, frisiske ø Amrum 
i det tyske Vadehav i Nationalpark Vadehavet 
UNESCO verdensnaturarv, ca.8 km.

 · Maritime vandringer langs den maleriske 
Flensborg Fjord - Skovsende og Holnæs, ca. 13km.

 · Maritime vandringer på Nordals - langs det 
naturskønne Mjels og Dyvig Fjord og langs 
Nørreskovens strande ved Lillebælt, ca. 12km.

 · Eventyrlig marskvandring på havets bund i 
Nationalpark Vadehavet UNESCO verdensnaturarv. 
En vandring fra fastlandet til halligen O-land i det 

tyske Vadehav, ca. 8km.
 · Idylliske, maritime vandringer på Varnæs Hage. 
Kvalitetsmærket natursti - i en landskabelig og 
kulturhistorisk atmosfære, ca.8km
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Grænseland på kryds og tværs
Fra Babettes Gæstebud til Marsksafari og Ejder-krydstogt

Vi skal denne uge som overskriften antyder på kryds og tværs i Grænselandet. Vi lægger ud med 
Ejderkrydstogt på den gamle danske grænseflod - Slien, herefter tager vi til Sandbjerg Slot, der ligger lige 
ud til det idylliske Alssund, ligesom vi inviteres på tur til den gamle danske by Flensborg, hvor vi forinden får 
en optakt til turen gennem foredraget om salt, sukker og rom. Endelig skal vi på Marsksafari i  Nationalpark 
Vadehavet, Unesco verdensnaturarv med fokus på marskens kultur og kystbeskyttelse. Vi forkæles her 
med smagsprøver hos de “verdenskendte” Højer Pølser og det helt nye Marsktårn bygget af Bjarke Ingels. 
Hjemme på højskolen får vi dramatiseret foredrag over Karen Blixens: Babettes Gæstebud, hører om det 
danske landskab i kunsten og om, hvordan den danske skole, kirke og politik er præget af Grundtvigs livssyn. 
Foredraget er en optakt til besøget på Skamlingsbanken, hvor vi  også ser den nye arkitektoniske perle af 
Bjarke Ingels. Det hele krydres med morgenvandringer, flaghejsning, engagerede morgensamlinger og masser 
af sange fra højskolesangbogen. 

Udflugter
 · Eftermiddagstur til det idyllisk beliggende Sand-
bjerg Slot ved Alssund.

 · Marsksafari i Nationalpark Vadehavet, Unesco 
verdensnaturarv med besøg i Marsktårnet bygget 
af den verdenskendte arkitekt Bjarke Ingels. 

 · Eftermiddagstur til Flensborg med det store dan-
ske mindretal og pittoreske bymiljø.

 · Skamlingsbanken med nyt besøgscenter bygget af 
den verdenskendte arkitekt Bjarke Ingels.

 · Ejderkrydstogt på Danmarks gamle grænseflod.

Foredrag
 · Velkomstforedrag om den sønderjyske mentalitet, 
historie og sprog.

 · Dramatiseret fortælling af Babettes Gæstebud af 
Karen Blixen. En optakt til turen til Sandbjerg Slot.

 · Om det danske landskab i kunsten.
 · Om salt, sukker og rom - dansk søfart i Flensborg. 
En optakt til byvandringen i Flensborg.

 · Om kunstnerkolonien Egernsundmalerne ved 
Flensborg Fjord.

 · Grundtvigs livssyn – skole, kirke og politik. 

30.07.–05.08.

31B
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Cykle mellem Østersø og Vesterhav
Kielerkanal, Als og Nordstrand i frisernes land

30.07.–05.08.

En dejlig uge med sommer og sol på to hjul venter os i det sønderjyske. Vi skal cykle både i og udenfor det 
genvundne land fra 1920. Vi begynder med en tur langs med grænsen i det smukke landskab til Frøslev-
lejren, som også rummer lyse fortællinger fra en mørk tid. Vi tager også til frisernes land på den anden side af 
grænsen, hvor vi cykler fra et højdedrag ned i marsklandet til kystlandet Nordstrand, der rummer eksotiske og 
dramatiske historier. På tredjedagen tager vi på opdagelse i vores lokalområde og besøger den usædvanlige 
Kliplev kirke, der i den katolske tid var valfartskirke for pilgrimme på den berømte Hærvej. Vi skal også på en 
smuk tur over den gamle grænseflod Ejderen, hvorefter vi vil cykle langs den imponerende Kielerkanal og hilse 
på både lystsejlere og store containerskibe. Endelig tager vi en tur til Als, hvor vi fra halvøen Kegnæs vil cykle 
i forfatternes spor. Her er der spor af både eventyrdigteren H.C. Andersen, forfatteren Herman Bang og én af 
de største, tyske efterkrigstidsforfattere, Siegfried Lenz.
En uge med masser af frisk luft, motion, skønne landskaber og spændende fortællinger venter forude.

Cykelture
 · Cykeltur til Frøslevlejren  -  lyse fortællinger fra en 
mørk tid, ca. 40km.

 · Cykeldag i frisernes land - kystlandet Nordstrand, 
ca. 35km

 · Cykeltur til den gamle valfartskirke i Kliplev, ca. 
25km

 · Langs den imponerende Kielerkanal og 
grænsefloden Ejderen, ca. 35km

 · Cykeldag i forfatternes spor - på den maleriske ø 
Als, ca. 35km
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Foredrag og højskolelivet
 · Velkomstforedrag om den sønderjyske mentalitet, 
historie og sprog.

 · Om det danske landskab i kunsten.
 · Om salt, sukker og rom - dansk søfart i Flensborg.
 · Om kunstnerkolonien Egernsundmalerne ved 
Flensborg Fjord.
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Gendarmstien
Maritime vandreture langs Flensborg Fjord. Danmarks første europæiske kvalitetsvandrevej

Det er ingen overdrivelse at hævde, at den legendariske Gendarmsti fra Padborg til Høruphav på Als langs den 
betagende Flensborg Fjord hører til blandt de smukkeste vandreruter, vi har i Danmark. Den er i 2017 endda 
kommet på den særlige liste over europæiske kvalitetsstier - indtil videre den eneste i Danmark. Stien er en 
gammel grænsebevogtningssti, hvor det nu historiske Gendarmkorps bevogtede den dansk-tyske grænse fra 
1920. Dagsturene vil være af en varighed på ca.13-19km pr. dag. 

Vi lægger ud i den maleriske Kruså tunnelådal, der ligger tæt ved den nuværende grænse og følger i 
Grænsegendarmernes fodspor langs den smukke Flensborg Fjord. Undervejs passerer vi flere historiske 
perler i den danske historie og mærker grænseegnens problematikker og paradokser på egen krop. Vi 
passerer Kollund Skov, der indtil for få år siden var ejet af Flensborg By. Vi går forbi Kollund Østerskov med 
det tidligere protestantiske nonnekloster, og Sønderhav, hvor det flensborgske borgerskab byggede store 
patriciervillaer. Vi passerer også Broagerland, hvorfra prøjserne beskød de danske tropper i 1864, inden vi når 
det danske nationalklenodie - Dybbøl Mølle. På turens sidste dag vandrer vi gennem egnens primus motor, 
universitetsbyen Sønderborg, der i et succesfuldt samarbejde mellem kommunen og det lokale erhvervsliv har 
skabt et teknologisk vækstcenter med masser af kunst og kultur. En herlig uge på gåben venter forude, hvor vi 
endda hver dag får frokosten bragt ud til os i naturen.

Foredrag
 · Velkomstforedrag om Sønderjyllands særegne 
mentalitet og historie. 

 · Aftensamling omkring kortfilmen: Noldes 
landskab. 

06. – 12.08.
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 · Aftensaloner med fællessang fra 
højskolesangbogen. 

 · Om personen og guldaldermaleren C.W. 
Eckersberg.

 · En uge med masser af sang, samvær og oplevelser.
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Skønne sensommersejladser
Hamborg, Nordens Venedig - Frederiksstad og det maleriske Alssund

06. – 12.08.

Det er indbegrebet af sommer, det at komme ud at sejle. I denne sensommeruge skal vi derfor sejle ikke 
mindre end fire gange. Glæd dig til at komme på sejltur i Hamborgs mange kanaler, og ikke mindst på sejltur 
i Nordens Venedig - Frederiksstad. I det maleriske Alssund skal vi sejle fra Langballigau til Sønderborg - den 
gamle spritrute tværs over grænsen. Endelig skal vi på krydstogt på Haderslev Dam. Hjemme skal vi høre 
foredrag om den særlige kunstnerkoloni ved Flensborg Fjord, høre om den store nabo Tysklands historie, 
samt til dramatiseret foredrag over Karen Blixens: Mit Afrika, som en optakt til byvandringen i det maritime 
Flensborg. En uge i sensommerens tegn krydret med højskolesang, musik og fællesskab.

Foredrag
 · Velkomstforedrag om Sønderjyllands særegne 
mentalitet og historie. 

 · Aftensamling omkring kortfilmen: Noldes 
landskab. 

 · Om kunstnerkolonien Egernsundmalerne ved 
Flensborg Fjord.

 · Om hastighed og modernitet - et blik på Tysklands 
historie.

 · Om personen og guldaldermaleren C.W. 
Eckersberg.

 · Dramatiseret foredrag om Karen Blixens: Mit 
Afrika. En optakt til turen til Flensborg. 

 · En uge med masser af sang, samvær og oplevelser. 
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Udflugter
 · Havnerundfart i Hamborgs kanaler med den 
charmerende Speicherstadt.

 · Malerisk sejltur på tværs af grænsen - fra 
Langballigau til Sønderborg.

 · Krydstogt på Haderslev Dam.
 · Sejltur i Nordens Venedig - Frederiksstad samt til 
storkeparadiset Bergenhusen

 · Byvandring med fokus på det maritime Flensborg. 
En vandring i Kaptajnskvarteret.
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Ø-vandringer
Helgoland, Als og de frisiske øer, Hallig Hooge og Rømø

Foredrag og højskolelivet
 · Velkomstforedrag om Sønderjyllands særegne 
kultur, sangskat og historie.

 · Om kunstnerkolonien Egernsundmalerne.
 · Om rav - et vindue til fortiden og en rejse i evighe-
den.

 · Morgenvandringer, fællessang, morgensamlinger 
og flaghejsninger.

14. – 20.08.
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Ude i Vadehavet ligger enestående naturoplevelser og venter. Vi oplever på vores vandring lokalbefolkningen, 
der i et evigt skifte mellem ebbe og flod har formået at overleve trods de barske stormfloder. Naturligvis skal 
vi også på dette vandrekursus besøge den røde klippeø Helgoland, som ligger 72 km ude i Nordsøen. Øen, 
der majestætisk rejser sig 61 meter over havets overflade, ligesom vi også skal besøge Hallig Hooge. En særlig 
frisisk ø, uden diger, der derfor hvert år oversvømmes mange gange i vinteråret især. Hjemme venter udvalgte 
foredrag og dejlig højskolesang.

Øerne og vandreturene
 · Rømø og den svorne vej, ca. 12km
 · Hallig Hooge, mellem ca. 6km – ca. 8km
 · Helgoland, den mytiske ø, ca. 3km
 · Als, den maleriske ø med historiens vingesus, ca. 
10km

 · Gendarmstien, europæisk kvalitetsvandrevej ca. 
8km
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Ø-vandringer
Helgoland, Als og de frisiske øer, Hallig Hooge og Rømø

21. – 27.08.
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Foredrag og højskolelivet
 · Velkomstforedrag om Sønderjyllands særegne 
kultur, sangskat og historie.

 · Romantikken i musikken - Romantikkens nationale 
toner.

 · Om vores identitet. En fortælling om, hvor vi kom-
mer fra, hvilke værdier vi tilslutter os, og fra hvem 
vi stammer. 

 · Morgenvandringer, fællessang og flaghejsning.

Ude i Vadehavet ligger enestående naturoplevelser og venter. Vi oplever på vores vandring lokalbefolkningen, 
der i et evigt skifte mellem ebbe og flod har formået at overleve trods de barske stormfloder. Naturligvis skal 
vi også på dette vandrekursus besøge den røde klippeø Helgoland, som ligger 72 km ude i Nordsøen. Øen, 
der majestætisk rejser sig 61 meter over havets overflade, ligesom vi også skal besøge Hallig Hooge. En særlig 
frisisk ø, uden diger, der derfor hvert år oversvømmes mange gange i vinteråret især. Hjemme venter udvalgte 
foredrag og dejlig højskolesang.

Øerne og vandreturene
 · Rømø og den svorne vej, ca. 12km
 · Hallig Hooge, mellem ca. 6km – ca. 8km
 · Helgoland, den mytiske ø, ca. 3km
 · Als, den maleriske ø med historiens vingesus, ca. 
10km

 · Gendarmstien, europæisk kvalitetsvandrevej ca. 
8km
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Sort Sol over Tøndermarsken
Natur, kunst og musikoplevelser

Sensommeren er over os og naturens farver er i fuld flor. Vi skal Nordart ved Rendsburg, der huser moderne 
kunst i særklasse og til det største kunstmuseum mellem København og Hamborg - Gottorp Slot og her se 
tysk ekspressionisme, ligesom vi både skal se kunstværker af islændingen Olafur Eliasson langs Alssund, 
men også høre foredrag om mennesket bag denne udtryksfulde kunst. Vi tændes også af foredrag om 
Guldaldermaleren Eckersberg, den russiske forfatter Dostojevskij, fugletrækkets gåder - og ikke mindst af 
musikforedrag med Mahler og Schönberg i fokus. Endelig skal vi også sejle i de pittoreske kanaler i Nordens 
Venedig, Frederiksstad, ligesom vi skal opleve Sort Sol med de tusindvis af stære i Tøndermarsken. En unik 
naturoplevelse. Vi ser op til 700.000 stære opføre luftballet ved solnedgang. 

Udflugter
 · Gottorp Slot - det største kunstmuseum mellem 
København og Hamborg.

 · Kunstoplevelser af Olafur Eliasson langs Alssund.
 · Sejle i de idylliske kanaler i Frederiksstad – Nordens 
Venedig.

 · Sort Sol – se stærene danse luftballet i Naturpark 
Vadehavet - Unesco verdensnaturarv.

 · Nordart ved Rendsburg – moderne kunst i særklas-
se.

Foredrag
 · Musikforedrag om Mahler, Schönberg og 
tonalitetens krise

 · Om fyrst Myskin fra Dostojevskijs roman: Idioten.
 · Om Olafur Eliasson - unik skandinavisk kunst.
 · Musikalsk aftensalon om Gershwin.
 · Om fugletrækkets gåder  - en optakt til Sort Sol.
 · Masser af fællessang og spændende 
morgensamlinger

28.08.-03.09.

35A
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Dannelse og Sdj. Symfoniorkester
Saltet længsel, kindkys og Jugendstil. I samarbejde med Kristeligt Dagblad  

04. – 10.09.

I efterårets første dage, når skoven falmer og kulden trænger sig på, slår vi dørene op til en højskoleuge med 
sang og musik, tænkning og udsyn. Vi går i dybden med menneskets længsel, lader os løfte af musikken og 
overraske af nye horisonter. Kurset er et af skolens flagskibe, da 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 stadigt mere hastig og fragmenteret verden. 

Foredrag
 · Saltet længsel - Havet i Vestens litteratur ved 
Rasmus Vangshardt, postdoc ved SDU

 · Om længsel ved Mogens Pahuus, filosof og 
professor emer. på Aalborg Universitet.

 · Højskolesange med viceforstander Nina Kjærhus. 
 · Fremtidens solceller bliver organiske: 
Gennemsigtige, bæredygtige og funktionelle 
ved Morten Madsen, professor, Mads Clausen 
Instituttet, Syddansk Universitet.

 · På vej mod en ny konservativ tid ved sognepræst 
og debattør Sørine Gotfredsen.

 · Rhapsody in Blue: Lyden af den amerikanske 
smeltedigel ved Jesper Kragh, højskolelærer og 
musikhistoriker. 

 · Digterens himmelflugt - og hvad der siden skyllede 
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Udflugter
 · Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i den 
imonerende koncertsal Alsion i Sønderborg.

 · Byvandringer i Flensborg - Fra kulisse til kunstværk, 
Flensborgs arkitektoniske jugendstilperler.

op på stranden ved filosof og teolog Steffen Laursen
 · Musikoptakt til koncerten ved højskolelærer og 
musikhistoriker Tim Pohle.

 · Studiekredse med vores højskolelærere
 · Afslutning af en elitesportkarriere – personlig krise 
eller nye muligheder? Ved Andreas Küttel, Ass. 
Professor, SDU

 · Om vores identitet ved Søren Hviid Pedersen, 
højskolelærer. 

 · Om hastighed og modernitet - et blik på Tysklands 
historie ved højskoleforstander Thue Kjærhus.
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Musik, litteratur og kunstoplevelser
Sort Sol og himmelske Toner

Denne uge står helt i kunstarternes tegn. Vi skal beruses af maleren Emil Noldes prægtige farvehav, både 
til fordrag og i malerens eget hus. Vi skal forundres, både når vi skal opleve det imponerende kirkeorgel i 
Flensborgs hovedkirke Skt. Nikolaj, der med over 6000 orgelpiber lader sød musik stråle i rummet omkring os, 
og når hundredetusindevis af stære danser ballet på himlen over Tøndermarsken og opfører sort sol. Vi skal 
betages af Olafur Eliassons vilde værker og Dostojevskijs fortryllende litteratur. Vi skal udfordres af råbende 
samtidskunst, det 20. århundreds larmende musikalske tavshed og af spørgsmålet om hvem der ejer vores 
salmer. Og selvfølgelig skal vi i høj grad udfolde os sammen i højskolesangen, bl.a. andet med TV-vært og 
musikformidler Mathias Hammer. Læg hertil højskolens formidable køkken og du har en højskoleuge for alle 
sanser.

Udflugter
 · Sort Sol - se stærene danse luftballet i Naturpark 
Vadehavet, UNESCO’s verdens naturarv.

 · Slesvig Domkirke med Bordesholm-alteret, en 
kulturskat i verdensklasse.

 · Moderne samtidskunst i Augustiana Skulpturpark 
og Kunstcenter, Augustenborg på Als

 · Noldemuseet hos den verdenskendte ekspressioni-
stiske maler - Emil Nolde.

 · Sct. Nikolaj kirke i Flensborg med himmelske toner 
fra Nordeuropas største orgel.

Foredrag
 · Sønderjyllands særegne kultur og historie.
 · Livets himmelgrus. Hvem ejer salmerne? 
 · Regnbuer, sten og lys om Olafur Eliassons kunst 
 · Aftensalon med ugens særligt inviterede gæst: 
Mathias Hammer, pianist, musikformidler, 
radio- og TV-vært fra ikke mindst Den klassiske 
musikquiz.

 · Om den verdenskendte maler Emil Nolde ved 
kunsthistoriker Kristina Lohe

 · “Hvorfor spiller han ikke?” - Musikkens 
identitetskrise i det 20.årh.

 · Om Fyrst Myskin fra den store russiske forfatter 

11. – 17.09.

37A

Fjodor Dostojevskijs roman: Idioten.
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Unikke kanaler og vandveje
Ejderkrydstogt, Slien-cruise og Flensborg Fjord

18. – 24.09.

Der er ikke noget bedre end at komme ud at sejle. I denne uge skal vi sejle ikke mindre end fire gange. Glæd 
dig til at komme på Ejderkrydstogt og her opleve den store dæmning/sluse mod vest - Ejdersperrwerk. Et stort 
ingeniørprojekt. På Slien Fjord skal vi cruise ud gennem den sidste del af fjorden og vender i Slien-mundingen, 
der går ud i den store Østersø. Flensborg Fjord og søfartens sønderjyske del af trekantshandlen med de 
vestindiske øer skal opleves gennem først foredrag og bagefter ude på selve fjorden. Vi skal også følge 
vandvejen til Augustenborg, det store hertugelige magtcentrum fra 1640 på øen Als. Ugen krydres naturligvis 
med højskolesang, foredrag og fællesskab.

Foredrag
 · Velkomstforedrag om Sønderjyllands særegne 
mentalitet og historie. 

 · Om salt, sukker og rom - søfarten i Sønderjylland. 
En optakt til sejlturen på Flensborg Fjord.

 · Smag på Norden - en musikalsk rejse gennem de 
store nordiske komponisters musik.

 · Myternes efterklang – en fortælling om danske 
konger og helte. En optakt til Slien-cruise.

 · Dramatiseret foredrag om H.C. Andersens eventyr. 
En optakt til besøget på Augustenborg Slot.

 · En uge med masser af højskolesang, samvær og 
oplevelser.

38A

Udflugter
 · Sejltur på Flensborg Fjord -  sukker fra de 
vestindiske øer.

 · Husum - vandvejen til England og Østersøen.
 · Slien-cruise langs Angeln og Svansen.
 · Ejderkrydstogt - fra Tønning til Eidersperrwerk.
 · Vandvejen til Østersøen - set fra Hertugslottet i 
Augustenborg på Als.
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Dannelse & skaberkraft
Fingeraftryk, Arktis og Babettes Gæstebud i samarbejde med Kristeligt Dagblad

Den store musik og det eksistentielle drama går hånd i hånd med tidens storpolitiske knuder og videnskabens 
nyeste landvindinger, når vi byder indenfor til et brag af en højskoleuge, hvor fordybelse og forundring sætter 
aftryk. 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 stadigt mere hastig og fragmenteret verden. 

Udflugter
 · Til den verdenskendte maler Emil Noldes museum 
i Tøndermarsken.

 · Til Christiansfeld - brødremenighedens og hon-
ninghjerternes by, Unesco verdenskulturarv.

Foredrag
 · Om Arktis og Rigsfællesskabet i forandring ved 
Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker på DTU 
Space, og cand.scient.pol. Kate Pepke Pedersen 
med speciale i Arktis.

 · Om færøsk kunst ved Tom Jørgensen, 
kunstanmelder på JyllandsPosten.

 · Sangaften med Nina Kjærhus, viceforstander.
 · Foredrag om hastighed og modernitet - et blik på 
Tysklands historie ved forstander Thue Kjærhus.

 · Om det ordentlige menneske ved forfatter og 
debattør, lektor Henrik Jensen

 · Dramatiseret fortælling af Karen Blixens Babettes 
Gæstebud ved skuespiller Inger Marie Madsen

 · Om mennesket bag den verdenskendte maler Emil 
Nolde ved Søren Hviid Pedersen, højskolelærer.

 · Om Bibelens kvinder ved Lisbeth Smedegaard 

05. – 11.10.

41A

Andersen, teolog, salmedigter og kunsthistoriker
 · Om blod og fingeraftryk som biologiske spor ved 
Kirstine Lykke Nielsen, adjunkt Retsmedicin, Århus 
Universitet.

 · ”Le Sacre du printemps” - den moderne ballets 
fødsel ved Tim Pohle, højskolelærer 

 · Om herrnhutterne og den kierkegaardske familie 
ved Anders Kingo, valgmenighedspræst

 · Romantikken i musikken - Romantikkens nationale 
toner ved Jesper Kragh, højskolelærer og 
musikhistoriker.
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Dannelsens forbindelser
Filosofi, kunst, litteratur, musik og naturvidenskab i samarbejde med Kristeligt Dagblad

31.10.-06.11.

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. 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 – altid med fordybelsen, forundringen og samtalen som den røde tråd i en stadig 
mere hastig og fragmenteret verden. 

Foredrag
 · Om frelserkvinder i litteraturhistorien - Fra 
Shakespeares Cordelia til Jakobe ved Rasmus 
Vangshardt, postdoc ved Syddansk Universitet.

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

 · Om C.S. Lewis - eventyrlig kristendom ved Søren 
Hviid Pedersen, højskolelærer.

 · Om mennesket i verden – når dannelse finder sted 
ved Rasmus Kolby Rahbek, forstander på Den frie 
Lærerskole i Ollerup.

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

 · Om det danske landskab i kunsten ved Tom 
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Udflugter
 · Tur til Marskens nye vartegn - det menneskelige 
DNA-tårn bygget af Bjarke Ingels arkitektfirma BIG 
og til Ballum med Sorg-Agre stenen.

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.

 · Om 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.
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Novemberforkælelser
Christiansfeld og det gamle julemarked i Lübeck, Unesco verdenskulturarv

Vi skal i denne uge besøge hele tre særlige steder med Unesco verdenskulturarv: Honninghjerternes by 
Christiansfeld, det over 700 år gamle og helt unikke julemarked i Lübeck, samt Grå Sol i Nationalpark 
Vadehavet. Dette berusende skue, når vi ser tusindvis af skræppende gæs midt i marsken. 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. 

Udflugter
 · Grå Sol i Tøndermarsken - Vilde vinger i verdens-
klasse i Naturpark Vadehavet, Unesco verdensna-
turarv.

 · Hansestaden Lübeck - Nordtysklands største jule-
marked, Unesco verdenskulturarv.

 · Lyksborg Slot - dette pittoreske, gamle danske 
kongeslot.

 · Christiansfeld, brødremenighedens og honning-
hjerternes by, Unesco verdenskulturarv.

Foredrag
 · Om Sønderjyllands særegne kultur, sangskat og 
historie.

 · Om Frank Jæger – livsglædens poet.
 · Aftensalon - Romantikkens nationale toner.
 · Om 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.

 · Om Glücksborgerne - om slot og slægt. 
 · 1001 nats eventyr - en magisk verden ved fortæller 
Anna Grethe Bech.

20. – 26.11.

47A

 · Om herrnhutterne og den kirkegaardske familie. 
 · Morgensamlinger, flaghejsning og fællessang.
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Eksistens og Grå Sol 
Filosofi, kunst, litteratur, musik og naturvidenskab i samarbejde med Kristeligt Dagblad

27.11.-03.12.

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
 · Foredrag om Hannah Arendt - Det 20. årh. 
kvindelige filosof ved forstander Thue Kjærhus.

 · Når dyr og mennesker smitter hinanden ved 
veterinær epidemiolog, professor Liza Rosenbaum 
Nielsen, Københavns Universitets veterinærskole.

 · Fællessang ved viceforstander Nina Kjærhus. 
 · 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

 · Om Karen-Blixens noveller - Store fortællinger om 
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Udflugter
 · Grå Sol i Tøndermarksen - Vilde vinger i 
verdensklasse i Nationalpark Vadehavet. 

værdighed og skæbne ved Kasper Støvring, ph.d. i 
litteraturvidenskab, Københavns Universitet. 

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

 · 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
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Dannelse & nytårsforkælelser
Ånd, Østers og Klassisk Koncert

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 smeltedige. 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.

Udflugter
 · Nytårsøsters og champagne - velsmag i verdens-
klasse i Nationalpark Vadehavet 

 · Byvandringer i den gamle danske stad Flensborg - 
arkitektoniske jugendstilperler.

Foredrag og højskolelivet
 · Dramatiseret fortælling af Karen Blixens Babettes 
Gæstebud

 · Dannelse ved Per Øhrgaard, professor emer. 
 · Vinsmagning - med økologiske oste fra det lokale 
mejeri Naturmælk.

 · Tro, ved Morten Kvist, teolog.
 · 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.

 · Aftensalon: Rhapsody in Blue: Lyden af den 
amerikanske smeltedigel.

52A

27.12. – 
02.01.2024
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Praktiske
informationer
og priser



Dato Nummer Kursustitel Side
Enkeltv. 

uden bad
Dobbeltv. 
med bad

Enkeltv. 
med bad

20.02. - 26.02. 8A Dannelse 8 5.695 6.395

20.03. - 26.03. 12A Eksistens og klassisk koncert 9 5.695 6.395

05.04. - 11.04. 14A Påskeforkælelser 10 5.695 6.395

17.04. - 23.04. 16A Grænseland på kryds og tværs 11 5.695 6.395

24.04.-  30.04. 17A Dannelsens veje 12 5.695 6.395

08.05. - 14.05. 19A Unikke kanaler og vandveje 13 5.695 6.395

21.05. - 27.05. 21A Gendarmstien 14 5.695 6.395

04.06. - 10.06 23A Sommerblikke i Grænselandet 15 5.695 6.395

18.06. - 24.06. 25A Gendarmstien 16 5.695 6.395

18.06. - 24.06. 25B Midsommer i Grænselandet 17 5.695 6.395

25.06. - 01.07. 26A Skønne sommersejladser 18 5.695 5.695 6.395

25.06. - 01.07. 26B Ø-vandringer 19 5.695 5.695 6.395

02.07. - 08.07. 27A Ø-vandringer 20 5.695 5.695 6.395

02.07. - 08.07. 27B Gendarmstien 21 5.695 5.695 6.395

09.07. - 15.07. 28A Grænselandets UNESCO attraktioner 22 5.695 5.695 6.395

09.07. - 15.07. 28B Unikke kanaler og vandveje 23 5.695 5.695 6.395

16.07. - 22.07. 29A Skønne sommersejladser 24 5.695 5.695 6.395

16.07. - 22.07. 29B Gendarmstien 25 5.695 5.695 6.395

16.07. - 22.07. 29C Højsommervandringer 26 5.695 5.695 6.395

23.07. - 29.07. 30A Byvandringer 27 5.695 5.695 6.395

23.07. - 29.07. 30B Unikke kanaler og vandveje 30 5.695 5.695 6.395

30.07. - 05.08. 31A Eventyrlige Ø-vandringer 31 5.695 5.695 6.395

30.07. - 05.08. 31B Grænseland på kryds og tværs 32 5.695 5.695 6.395

30.07. - 05.08. 31C Maritime cykleture 33 5.695 5.695 6.395

06.08. - 12.08. 32A Gendarmstien 34 5.695 5.695 6.395

06.08. - 12.08. 32B Skønne sommersejladser 35 5.695 5.695 6.395

14.08. - 20.08. 33A Ø-vandringer 36 5.695 6.395

21.08. - 27.08. 34A Ø-vandringer 37 5.695 6.395

28.08. - 03.09. 35A Sort Sol over Tøndermarsken 38 5.695 6.395

04.09. - 10.09. 36A Dannelse & Sdj. Symfoniorkester 39 5.695 6.395

Priser
Alle priser er i DKK inkl. moms og pr. person i den valgte værelseskategori. 
Prisen inkluderer alle kursets annoncerede aktiviteter og måltider.



Dato Nummer Kursustitel Side
Enkeltv. 
uden bad

Dobbeltv. 
med bad

Enkeltv. 
med bad

11.09. - 17.09. 37A Musik, Litteratur og Kunstoplevelser 40 5.695 6.395

18.09. - 24.09. 38A Unikke kanaler og vandveje 41 5.695 6.395

05.10. - 11.10. 40A Dannelse & skaberkraft 42 5.695 6.395

31.10. - 06.11. 44A Dannelsens forbindelser 43 5.695 6.395

20.11. - 26.11. 46A Novemberforkælelse 44 5.695 6.395

27.11. - 03.12. 48A Eksistens og Grå Sol 45 5.695 6.395

27.12. - 02.01 52A Dannelse & Nytårsforkælelser 46 6.195 6.195 6.895

Du får 1000,-kr rabat hvis du melder dig på to efter hinanden følgende kortkurser.

Med 149 sengepladser er Rønshoved Højskole en 
af Danmarks største højskoler. Størstedelen af vore 
værelser er totalrenoverede i løbet af de seneste 
fem år, og vi har over 104 sengepladser med eget 
bad og toilet på værelset.
Højskolen råder over mange moderne faciliteter. I 
vores foredragssal er der således teleslynge, ligesom 
vi har gratis WiFi overalt på skolen.
Hvis du vil læse avis, kan du vælge mellem et udvalg 
af de store, danske dagblade. Du kan selvfølgelig 
også få din avis fremsendt til højskolen, så vil den 
ankomme med posten ved middagstid.
På ethvert kursus vil der - foruden de mange gode 
foredrag og udflugter - også være tid til at slappe 
af. Ønsker du at nyde naturen, kan du vælge at 
gå en tur i vores store flotte park, tage en dukkert 
fra vores badebro eller blot nyde udsigten over 
Flensborg Fjord.
Blot få hundrede meter fra højskolen ligger der et 

busstoppested, der bringer dig enten til Sønderborg 
eller Flensborg by én gang i timen.

Faciliteter





Vi glæder os
til at møde dig
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Dannelse til tiden

10 års dannelsesdebat

Sidste år var det 10 år siden Rønshovedgruppen 
indkaldte til sit første møde på Rønshoved Højskole 
og udgav skriftet ”Hvorfor danne?” Formålet var 
at bidrage til en offentlig diskussion af forfaldet i 
den folkelige dannelse på alle niveauer og anvise 
vej ud af det. Der var en direkte, negativ inspiration 
fra de mange store uddannelsesreformer, der 
satte anvendelsesorientering som præmis for al 
uddannelse og umiddelbar nyttiggørelse som det 
bærende pædagogiske princip. ’Hvad skal det 
bruges til?’ var det første og afgørende spørgsmål, 
som såvel forskere som gymnasieelever skulle 
kunne svare på. Og der var en negativ inspiration 
fra de styringsprincipper, under ét New Public 
Management, som fra statens side blev lagt ned 
over alle uddannelser (over al forvaltning), og 
som har undermineret selve begrebet om folkelig 
dannelse. New Public Management kender kun til 
det menneske, der dækkes af betegnelsen Homo 
Oeconomicus.
Samtidig pålagde Rønshovedgruppen sig selv 
at formulere positivt, hvad dannelse er. Det blev 
netop påbegyndt med skriftet ”Hvorfor danne?”, 
men udfoldede sig ikke mindre i de møder og 
arrangementer, som har været afholdt. Skriftet 
holder endnu ved en genlæsning. Møderne finder 
stadig sted, men de mere målrettede og meget 
tidkrævende uddannelsespolitiske arrangementer 
som f.eks. en konference på Christiansborg, er 

Det klassiske Rønshovedmøde 30.09. – 01.10.2023

vi holdt op med. Nogle af de første personer 
skulle videre til andre opgaver, nye kom til og 
”Rønshovedgruppen” skiftede navn til ”Dannelse til 
tiden”.
Det er ikke for meget sagt, at Rønshovedgruppen 
og ”Dannelse til tiden” har været med til at 
åbne og fortsat har bidraget til debatten om 
den folkelige dannelses betydning. For så vidt 
er vore bestræbelser lykkedes. Det er vi glade 
for og også lidt stolte af. Samtidig er det dog 
fortsat gået den forkerte vej med den almene 
dannelse i uddannelserne. Humaniora er trængt 
på universiteterne, meget få behersker f.eks. 
tysk og fransk på et rimeligt niveau; i det seneste 
udspil om en reform af læreruddannelsen, 
forestået af professionshøjskolerne, er dannelse 
instrumentaliseret til f.eks. klimadannelse og 
digitaldannelse. De opsigtsvækkende svagheder 
ved taxametersystemet fortsætter uanfægtet. Osv.
Derfor er der fortsat brug for at tale om dannelse og 
brug for at kunne begrunde dens nødvendighed. 
Programmet er ikke lagt endnu, men weekenden 
ligger fast 30.9.-1.10.2023.

Kom gerne på adresselisten til at få tilsendt 
programmet, når det ligger klart.
Skriv til skolen på info@ronshoved.dk, eller ring på 
tlf. 7460 8318. 
Se også vores hjemmeside www.ronshoved.dk, 
under punktet ”Højskolen”. Her kommer programmet 
også op.






