
Sommerforkælelser
i Grænselandet

Ejderkrydstogt og sejltur på Flensborg Fjord.
I samarbejde med ÆldreSagen Ballerup.

11. – 17. juni 2023
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Midsommeren er nær. Det skal udnyttes med en tur til Grænselandet, hvor 
vi rigtig skal forkæles. Nogle af højdepunkterne vil være et Ejderkrydstogt 
med tur til storkeparadiset Bergenhusen, en pittoresk sejltur på Flensborg 
Fjord og ikke mindst en tur til Gråsten Slotshave med den nyanlagte 
kongelige køkkenhave, samt en særlig tur til Nationalparken Vadehavet, 
UNESCOS verdensnaturarv med Marskens nye vartegn - det menneskelige 
DNA bygget af det verdenskendte BIG. Vi vil også besøge Sønderborg, hvor 
vi skal se og høre nærmere om kunstneren Olafur Eliasson, der bla. har lavet 
udsmykningen på viden- og kulturcentret Alsion. Ugen krydres med masser 
af højskolesang, spændende foredrag og musik. Velkommen til en uge med 
sommerforkælelser i Grænselandet.

Foredrag
 · 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. 

 · Dramatiseret foredrag om H.C. Andersens eventyr ved skuespiller Inger 
Marie Madsen, som en optakt til turen til Gråsten Slot.

 · Brydningstid og heltedåd - myter og sagn mellem Norden og de britiske 
øer som en optakt til Ejderkrydstogtet.

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

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

 · Alsangens storhed og efterklang ved Jesper Kragh, højskolelærer og 
musikhistoriker.

 · Regnbuer, sten og lys - foredrag om Olafur Eliassons kunst, som en optakt 
til turen til Sønderborg og Alsion.



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 sidste år fejre 100 år, 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

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

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

 · Sejltur på den maleriske Flensborg Fjord.
 · Ejderkrydstogt og tur til storkeparadiset Bergenhusen.
 · Købstaden Sønderborg på Als med kultur- og videnscentret Alsion og 
kunst af Olafur Eliasson.



Mandag 12. juni 
Kl. 7.30 Morgenvandring eller en frisk svømmetur i Flensborg Fjord.
Kl. 7.55 Vi synger flaget op
Kl. 8.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 9.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 10.00 Dramatiseret foredrag om H.C. Andersens eventyr ved 
 skuespiller Inger Marie Madsen, Århus.

 Humoren var egentlig saltet i mine eventyr. Og netop humoren 
gør eventyrene tidløse. H.C. Andersens syn på sig selv og sin 
omverden får os til at le - og græde - med ham. Vi skal denne 
formiddag til drama, når det er bedst med H.C. Andersen. Vi 
har inviteret skuespiller Inger Marie Madsen til at få os ind i 
denne eventyrenes verden. Foredraget er en optakt til turen i 
eftermiddag, hvor H.C. Andersen jo var en hyppig gæst på de 
hertugelige slotte på vores egn. 

Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.00 Tur til Dronning Ingrids Slotshave og den nyindviede 
 Kongelige Køkkenhave.

 Vi besøger denne eftermiddag den overdådigt udsmykkede 
Slotskirke og ikke mindst Slotshaven, der ligger så smukt 
omgivet af skov og sø, samt den nyanlagte Kongelige 
Køkkenhave. Vi skal høre om slottets historie fra 1600-tallet til i 
dag, hvor Dronning Ingrids påvirkning på haven og slottet har 
været afgørende for dets udseende i dag. 

Søndag d. 11. juni
Skolens busser afhenter alle tilmeldte kl. 11 ved hhv. 
Kulturhuset Skovlunde, Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde og 
Ballerup Stationsplads, Banegårdspladsen 7, 2750 Ballerup.

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

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. 17.45 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 viceforstander Nina Kjærhus. 
 Vi mødes i foredragssalen.
 Herefter kaffe og kage i pejsestuen.



Vi får ligeledes mulighed for at besøge Den Kongelige 
Køkkenhave. Her vil vi få fortalt om havens opbygning, dens 
historie og de nye perspektiver. Vi hører også her om den nye 
driftsmodel for køkkenhaven, som bygger på social inklusion i 
samarbejde med ”Væksthuset”. 
En skøn eftermiddag i historiske omgivelser med svungne stier, 
store plæner, skovpartier, søer og blomsterbede. Hvis vejret er 
godt, tager vi kaffen på ”slotsterrassen”.”

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen  
Kl. 20.00 Fællessang i fodsporene på H.C. Andersen med viceforstander 
 Nina Kjærhus. 

 En aften med fællessang fra højskolesangbogen. I aften med 
fokus på de bedste  sommersange og naturligvis også med 
fokus på H.C. Andersens sange, så vi på denne måde kan 
afslutte en god dag i H.C.Andersens forspor. Herefter kaffe og 
kage med en særlig opskrift fra det store sønderjyske kaffebord.

 
 

Tirsdag 13. juni 
Kl. 7.30 Morgenvandring eller en frisk svømmetur i Flensborg Fjord.
Kl. 7.55 Vi synger flaget op
Kl. 8.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 9.00 Morgensamling i foredragssalen  
Kl. 10.00 Brydningstid og heltedåd - myter og sagn mellem Norden og 
 de britiske øer ved Andreas Pilekjær, højskolelærer. 

 Norden og de britiske øer er fælles om myter og sagn, der 
går tilbage til folkevandringstiden. Fortællinger om bl.a. 
Vermund og Uffe, Beowulf og kong Arthur blev nordisk-britisk 
fællesgods som følge af anglernes udvandring til de britiske 
øer i 400-tallet, ligesom den nordiske mytologi selv har rødder i 
denne periode, hvor folk og stammer vandrede på kontinentet 
og det vestromerske rige gik under. Foredraget vil give et rids 
af denne voldsomme brydningstid samt genfortælle nogle af 
de betagende myter og sagn, der ikke alene kan føres tilbage 
til denne tid, men også til landskabet Angel. Foredraget er en 
optakt til turen i morgen til Flensborg. Angel er defineret som 
halvøen i det østlige Sydslesvig mellem Flensborg Fjord og Slien.

Kl. 12.00 Frokost i spisesalen
Kl.14.30 Eftermiddagstur til Nationalpark Vadehavet, UNESCOS 

verdensnaturarv, Marskens nye vartegn - det menneskelige 
DNA-tårn bygget af det verdenskendte arkitektfirma BIG med 
Bjarke Ingels.



 Vi kører i dag stik vest og ud i Nationalpark Vadehavet, 
UNESCO verdensnaturarv for at se den helt nye markante 
attraktion - Marsktårnet - 25 meter højt og spiralformet som 
det menneskelige DNA. Fra toppen oplever vi en fantastisk 
udsigt over marsken, Vadehavet og Rømø. Marsktårnet er et 
resultat af lokale kræfter, der har tænkt stort. De har fået den 
verdenskendte tegnestue BIG til at tegne dette enestående 
bygningsværk, hvor danskeren Bjarke Ingels står bag. Efter 
kaffen ved marsktårnet tager vi et lille stop i Ballum Vesterende, 
hvor vi bla. hører om det helt særlige sønderjyske sagn: Sorg-
Agre. 

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen  
Kl. 20.00 Filmaften. Vi omdanner foredragssalen til Rønshoved biograf 

og afslutter vores Marskdag ved at se en lille kortfilm: I Noldes 
Landskab optaget i netop Marsken. En film, ikke om maleren 
Nolde, men om den natur, der var omkring ham.
 Herefter kaffe og kage med opskrift fra det store sønderjyske 
kaffebord.

Onsdag 14. juni 
Kl. 7.30 Morgenvandring eller en frisk svømmetur i Flensborg Fjord.
Kl. 7.55 Vi synger flaget op
Kl. 8.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 9.00 Morgensamling i foredragssalen  
Kl. 10.00 Foredrag: Om rom, sukker og salt – handel og historie i  
 Sønderjylland ved Hans-Tyge Haarløv, højskolelærer.

 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 til sejlturen i 
eftermiddag.



Kl. 12.00 Frokost i spisesalen
Kl.14.30 Sejltur på den maleriske Flensborg Fjord.

 Vi skal denne eftermiddag på sejltur på den smukke Flensborg 
Fjord. Vi sejler en tur rundt om Okseøerne og kan se frem til 
at nyde alle seværdighederne langs fjorden, men for én gangs 
skyld se det hele fra vandsiden. Husk pas. 

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30  Musikforedrag: Smag på Norden - en musikalsk rejse gennem 

de store nordiske komponisters musik ved Tim Pohle, 
musikhistoriker og højskolelærer.
 Foredraget vil give os en god introduktion til de tre store 
nordiske komponister Edvard Grieg, Jean Sibelius og Carl 
Nielsens liv og værk. Vi hører blandt andet om, hvad der 
kendetegner det specielt nordiske i deres musik, og om man i 
det hele taget kan tale om særlig nordisk musik.
 Herefter kaffe og kage med opskrift fra det store sønderjyske 
kaffebord.

Torsdag 15. juni 
Kl. 07.30 Ingen morgenvandring
Kl. 07.15 Morgenmad i spisesalen
Kl. 08.10 Vi synger flaget op
Kl. 08.15 Ejderkrydstogt og tur til storkeparadiset Bergenhusen

 Idag skal vi ned til Danmarks gamle grænseflod, Ejderen. Fra 
den imponerende havneby Tønning sejler vi ud igennem det 
smukke marsklandskab i Ejdermundingen, hvor vi også får 
mulighed for at se sæler og et indblik i Ejderens rige natur. 
Vi stiger ud ved Eidersperrwerk, som er et imponerende 
stykke ingeniørarbejde, der siden 1970erne har beskyttet 
befolkningen for Nordsøens truende stormfloder. Herefter 
kører vi til den enestående hollænderby Frederiksstad, hvor vi 
spiser vores frokost. Vi runder dagen af med storkesafari i og 
omkring storkebyen Bergenhusen, hvor over 20 storkepar har 
deres reder. Vi tager kaffen her. Husk pas.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl.19.30 Alsangens storhed og efterklang ved Jesper Kragh, 
 højskolelærer og musikhistoriker.

 Den åndelige modstand mod nazisternes besættelse af 
Danmark fandt i 1940 sit lydlige udtryk i den såkaldte alsang. 
I dag hører man ofte en forestilling om, at der var fællessang 

Foredrag om Carl Nielsen istedet? “Smag 
på norden” er nok mere et eftermiddags-
foredrag



under det meste af Besættelsen; men i virkeligheden var det en 
kort fornøjelse, som på én dag bl.a. samlede 700.000 danskere, 
men som stort set var forsvundet den næste dag. Foredraget vil 
også præsentere avis- og lydklip fra 1941. 
 Herefter kaffe og kage med opskrift fra det store sønderjyske 
kaffebord.

Fredag 16. juni 
Kl. 07.30 Morgenvandring eller en frisk svømmetur i Flensborg Fjord.
Kl. 07.55 Vi synger flaget op  
Kl. 08.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 9.00 Morgensamling i foredragssalen  
Kl.10.00   Regnbuer, sten og lys - foredrag om Olafur Eliassons kunst 
 ved højskolelærer Søren Hviid Pedersen.

 Man taler om tiden før og efter Olafur Eliasson, som i den grad 
har sat sit præg på dansk og international samtidskunst. Olafur 
er født og uddannet i Danmark, og har i dag 90 fuldtidsansatte 
i Berlin. Han har en forkærlighed til interaktive installationer, 
der inddrager beskueren og ofte visualiserer elementerne og 
indsætter naturfænomener i kunstrummet. Han er kendt for 
bla. Regnbue panoramavinduet på Aros, og for de 3 lysekroner 
i Operaen på Holmen og meget mere. Foredraget kommer bag 
om Olafur og hans kunst og lægger ikke mindst op til vores 
eftermiddagstur til Sønderborg.

Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.30  Eftermiddagstur til Sønderborg, Alsion og kunst af Olafur 
 Eliasson

 Vi kører i dag til Sønderborg og kigger nærmere på Alsion, der 
rummer en koncertsal i verdensklasse, en forskerpark og er en 
del af Syddansk Universitet. Det topmoderne byggeri Alsion 
stod færdig i oktober 2007 og ligger smukt ned til Alssund. 
Her smelter kultur, vidensarbejdspladser og uddannelse 
sammen i en vision om at skabe fremtidens kulturhus. Alsion 
rummer Koncertsalen Alsion, der er en af Europas ypperste, 
når det gælder den symfoniske musik. Derfor vælger mange 
store orkestre at spille i Alsion på deres turnéer rundt i verden, 
og byen kan årligt glæde sig over gæstespil i den absolutte 
verdensklasse. Vi får lov til at se salen, hvis der er ledigt. Foyeren 
er udsmykket af den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson, 
der er Alsions huskunstner, hvilket sikrer en oplevelse allerede 
ved ankomsten. 
Vi tager kaffen med og nyder den foran ”Alssund pavillon” 



også lavet af Olafur, der er titlen på den over syv meter høje 
installation i rustfrit stål, der strækker sig mellem viden- og 
kulturcentret Alsion og Als Sund. 

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

Lørdag 17. juni 
 Ingen morgenvandring på afrejsedagen
Kl. 7.55 Vi synger flaget op
Kl. 8.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 8.50 Kort morgensamling og farvel i foredragssalen.
 Herefter afsked og afrejse, så man kan komme med busserne 
 hjem til Ballerup og Skovlunde. Afgang kl.9.30

 Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet



Praktiske oplysninger

Tilmelding
Højskolen præsenterer kurset ved et møde på Posthuset, Banegårdspladsen, 
Ballerup søndag d. 15. januar 2023 kl. 14. Det vil være ved dette møde du 
kan tilmelde dig på et særligt tilmeldingsskema. Skulle du være forhindret 
i at deltage i mødet, kan du kontakte Anette Bromann fra ÆldreSagen 
Ballerup: bromanette13@gmail.com eller tlf. 6078 7615.

Tilmelding er bindende, hvilket betyder, at vi ikke kan refundere pengene 
ved afbud. Vi anbefaler derfor, at du tegner en afbestillingsforsikring ved 
f.eks. Europæiske Rejseforsikring.

Priser

Dobbeltværelse pr. person med eget bad:   6.245,-kr.
Enkeltværelse pr. person med eget bad:   6.995,-kr.

Beløbet dækker kost & logi inkl. linned og håndklæder samt alle udflugter 
og programsatte punkter.

Transportmuligher
Bus 1 (maks. 50 per.):
Søndag d.11. juni 2023 kl.11.00: Afhentning i Skovlunde Kulturhus, 
Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde.
Lørdag d.17. juni 2023 kl.09.30: Gruppen afhentes ved Rønshoved Højskole 
og køres retur til Skovlunde Kulturhus.
Vi holder en pause undervejs

Bus 2 (maks. 50 per.):
søndag d.11. juni 2023 kl.11.00: Afhentning i Ballerup Stationsplads, 
Banegårdspladsen 7, 2750 Ballerup
lørdag d.17. juni 2023 kl.09.30: Gruppen afhentes ved Rønshoved Højskole 
og køres retur til Ballerup Stationsplads.
Vi holder en pause undervejs





www.ronshoved.dk    info@ronshoved.dk    Tlf. 7460 8318


