


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: Fra Ramten går vi ad banestien 
gennem skøn natur især ved Lübker Golf, hvor vi 
ser Nimtofte Å, som vi skal følge helt til udløbet 
i Kolindsund. Åen forsynede tidligere møllen i 
Nimtofte via en meget idyllisk mølledam. Vi van-
drer videre langs ådalen mod den lille herregård, 
Vedø, hvor vi skal se på, hvordan det er at drive 
landbrug bag digerne i det afvandede Kolindsund. 
Turen fortsætter over sundet mod Kolind. Det 
bliver en tur gennem noget af det smukkeste 
Midtdjursland kan tilbyde.

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.

09.00-09.30: Morgensamling

09.45-12.00: Koed Kirke er en gammel middelal-
derkirke, der er blevet ændret gennem flere re-
staureringer.Efter besøget går vi  over Ryom ådal 
mod Skarresø, hvor kirken og de få huse i lands-
byen ligger idyllisk omkring den lille sø. Herfra 
skal vi gå ad sandede markveje over et vadested, 
som hedder Skummelvad. Tør du gå med?? Turen 
går herefter gennem nogle nåletræsplantager, før 
vi møder og bestiger Rønde randmorænes fede 
lerbakker.

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

05.00: Let morgenmad

05.30 Afgang til vandretur i Kalø skovene

09.45-12.00: 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: Besøg i området ved Vosnæsgård.
Vi går gennem frodig bøgeskov mod den smukke 
hovedbygning, som ses bag resterne af den gamle 
engelske have. Godset driver landbrug med svin 
og planteavl, skovbrug og udlejning af mange bo-
liger i området. Efter ophold ved godset vandrer vi 
over åbne marker mod Kaløvig. 

Ved Vosnæs Pynt vil vi vandre op på klinten, hvor 
der er en dejlig sti med mange smukke udsigter 
over vigen med Mols Bjerge i baggrunden.

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. 

13.30: Afgang til Knebel Kirke med Bjørn 
Nørgårds kirkekunst. Efter et kort besøg i kirken 
går vi gennem Mols Bjerge via Tinghullen, et 
dødishul og en v-dal, en smeltevandsdal forbi 
Agri Baunehøj mod Basballe, hvor vi skal nyde 
vores aftensmad i skønne omgivelser.Turen 
fortsætter ind igennem det glemte Mols Bjerge 
med plantager og sandede marker på vej mod 
Friland i Feldballe. Vi går gennem området og ser 
på de finurlige huse og hører historien om Friland. 
Denne dag vil vi mærke, hvorfor det hedder Mols 
Bjerge, da vandringen går gennem dale og bakker.

*Vi tager forbehold for ændringer i programmet



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 9. juli Faste tidspunkter

Fredag 10. juli

Tilmelding

9.45-12.00: Vores tur begynder ved sydkana-
len I Kolindsund mellem Fannerup og Lyng-
by. Herfra vandrer vi mod øst, hvor sundet 
snævrer sig ind vest for Grenå, før det igen 
breder sig ud ved å-udløbet i Kattegat. Vi 
følger kanalen ind mod Grenå gennem et 
område med diverse naturtilbud i det bynære 
miljø. Besøg på Nordisk Tang :”Vores mål er at 
overbevise folk om, hvilke fantastiske råvarer 
havets grøntsager er. Der skal tang på spise-
bordet! For din skyld og for verdens skyld. Du 
bliver sundere og gladere og verden bliver ra-
skere” Derefter er der mulighed for at opleve 
lidt af Grenå på egen hånd.

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




