


Ugeprogram - Uge 28, 4. juli - 10. juli

Lørdag 4. juli

Søndag 5. juli

Mandag 6. juli

Tirsdag 7. juli

Onsdag 8. juli

16.00-17.00: Ankomst, indkvartering og kaffe

17.15: Rundvisning

19.30: Velkomst

20.15: Introduktion til ugen

9.45-12.00: Foredrag: Ro. Vi bruger alt fra heavy 
metal til yoga for at forvisse os om, at vi er i live, 
og hjælpe os med at falde til ro. Andre gange er 
det nok at se en uro vugge frem og tilbage. Iben 
Have medieforsker ved Aarhus Universitet, fortæl-
ler om jagten på den ro, vi alle savner af og til.

15.00-17.45: Foredrag: Tænkepauser – Sandhed. 
Den kan være ilde hørt, hel og halv, og den hele 
får du fra børn og fulde folk. Der er sandt at sige 
tale om sandheden. Eller måske sandheder, for der 
er flere udgaver. Din løgnedetektor styres heldig-
vis hverken af børn eller berusede, men af Helge 
Kragh, professor i videnskabshistorie ved Aarhus 
Universitet, og han har sandt for dyden tænkt sig 
at sige dig et par sandheder. 
Mulighed for yoga kl. 17.00

19.30-21.00: Fællessang v/ Højskolelærer Dagmar 
Winther. Vi tager en rundtur i højskolesangbogens 
dejligste sommersange og greatest hits -fra Kai 
Normann Andersen til Kim Larsen.

9.45-12.00: Foredrag: Tænkepauser – Pessimis-
me. Pessimisme er noget trist noget. Alting kan 
altid blive endnu værre; også selv om tilværelsen 
allerede er ganske nederdrægtig. I sortseerens 
livslede er der ikke megen opmuntring at hente. 
Men måske er pessimisme slet ikke så slem, som 
vi gør den? Per Jepsen fra Aarhus Universitet hjæl-
per os til at glæde os over evnen til at finde håret 
i suppen.

15.00-17.45: Foredrag: Tænkepauser – Håb. Håbet 
er lysegrønt, siger vi. Men ifølge Bertel Nygaard, 
historiker ved Aarhus Universitet, er håbet spraglet 
og kulørt, det er historisk foranderligt, og vi håber 
alle på noget forskelligt. Vores håb røber, hvem vi 
er og giver vores liv mening og perspektiv.

19.30-21.00: Valgtilbud: 
• Naturfortælinger v/ Gunnar Birkelund
• Yoga v/ Gitte Mørk

9.45-12.00: Foredrag: Livet langt fra alting. Ildsjæl 
og foredragsholder Lone Landmand fortæller om 
livet langt fra alting og tæt på det store i det små 
i tilværelsen på Brandbygegaard – et alternativ til 
den nuværende form for landbrug.  Om livsform, 
værdier, afgrøder, husdyr og omgivende, voksen-
de natur og helheden i et landmandsliv.

15.00-17.45: Vi tager en tur ud i det pragtfulde 
Nationalpark Mols Bjerges særegne og smukke 
natur.

19.30-21.00: Valgtilbud: 
• Kreativ workshop  
• Gåtur til hestehaveskoven tæt på strand og 

vand 
• Samtalecafé - hyggeligt samvær om store og 

små emner

9.45: Foredrag: Fri som Fuglen. Forfatter og 
foredragsholder Erik Lindsø sætter fokus på 
Kim Larsens store og rige sangskat. 

15.00-17.45: Vi besøger den smukke gamle 
købstad Ebeltoft med mulighed for at besøge 
Fregatten Jylland, Glasmuseet eller blot at 
udforske de smukke brostensbelagte gader 
på egen hånd.

19.30-21.00: SNAK & tænkepause med 
Frederik Svinth

*Vi tager forbehold for ændringer i programmet



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 9. juli Faste tidspunkter

Fredag 10. juli

Tilmelding

9.45-12.00: Foredrag: Tænkepauser – Roman-
tik. For nogle er romantik noget med Otto 
Brandenburg, et par veldresserede køtere, én 
kødbolle og to lys på et bord. For andre en 
kunstnerisk periode i 1800-tallet domineret 
af forlæste tyske filosoffer. Katrine Frøkjær 
Baunvig fra Aarhus Universitet taler om 
romantikken om dedikation. Til hinanden, til 
kunsten, til sagen og ikke mindst til os selv.

15.00-17.45: Foredrag: Tænkepauser – Magi. 
Bank under bordet, salt over venstre skulder, 
7-9-13 og så videre. Vi kender alle til magi 
og kan hårdt presset nok også indrømme, 
at vi tror og håber på, at visse handlinger vil 
forbedre vores chancer for at få et bestemt 
ønske opfyldt. Det er ikke så underligt, for 
magi er ikke blot et fjernt anliggende for 
haitianske voodoopræster, men kan findes 
overalt i vores egen højteknologiske kultur. 
Jesper Sørensen fra Aarhus Universitet hjæl-
per os med at få styr på vores overtro.

17.30: Aperitif

18.00: Festmiddag
Koncert: Leonard Cohen Affair.
Gary Snider besøger Rønde Højskole med 
sine personlige og autentiske fortolkninger af 
Cohens fantastiske sange.

9.00: Afrejse - 

Nøgler og navneskilte afleveres 
inden kl 9.

Hjemmeside: www.rondehojskole.
dk under sommerkurser

Skolens kontor: tlf. 86371955

E-mail: post@rhe.dk 

Kontoret har åbent mandag til 
torsdag fra fra 8.00 – 15.30 og 
fredag fra 8.00 – 15.00

08:00: Morgenmad

09:00: Morgensamling

09:45: Undervisning

12:00: Frokostbuffet og kaffe

14:00: Kaffe og undervisning

18.00: Middag

19.30: Aftenarrangement

21:00: Kaffe

Skolevej 2, 8410 Rønde




