


Ugeprogram - Uge 27, 27. juni - 3. juli

Lørdag 27. juni

Søndag 28. juni

Mandag 29. juni

Tirsdag 30. juni

Onsdag 1. juli

16-17: Ankomst, indkvartering og Kaffe

17.15: Rundvisning

19.30: Velkomst

20.15: Introduktion til ugen.

9.45-12.00: Foredrag: Historiker og forfatter  Asser 
Amdisen, kendt fra blandt andet lyn-foredraget 
”Danmarkshistorien på 1 minut” fortæller om den 
danske adels stand og historie gennem tiden. Der 
bliver smæk for skillingen og masser af bloddryp-
pende og saftige fortællinger, når Asser Amdisen 
ruller sig ud med humor og slagfærdighed.

15.00-17.45: Asser Amdissen, fortsat

19.30-21.00: Fællessang fra 
Højskolesangbogen
ved højskolelærer Janni K. 
Østergaard. Vi vil synge både nye og gamle høj-
skolesange, årstidssange, folkeviser og hvad der 
ellers må være ønske om.

9.45-12.00: Udflugt: Rosenholm. Forespurgt hos 
Rosenholm om rundvisning: 10.15 - 12.00 + mad-
pakkerum

15.00-17.45: Udflugt: Bidstrup Gods

19.30-21.00: Fortælleaften v/ Højskolelærer Poul 
Abildgaard. Det er aldrig kedeligt, når Poul fortæl-
ler - så glæd jer til mange gode grin!

9.45: Foredrag: Naturfotograf Morten Hilmer tager 
os med på en uforglemmelig slæderejse gennem 
Grønlands smukke, men barske natur. Han for-
tæller om sine to år ved Siriuspatruljen, om det 
isolerede liv i den arktiske isørken, om mødet med 
isbjørnen, ensomheden, udfordringerne og alle de 
utrolige oplevelser i et klima, der forandrer sig.

15.00-17.45: Foredrag: Om livet på slotte og her-
regårde i lyst og nød.  Røndes tidligere borgme-
ster Vilfred Friborg Hansen er en dygtig lokalhi-
storiker og en levende fortæller. I dette foredrag 
tager han os med bag kulissen på nogle af Djurs-
lands smukke slotte og herregårde og fortæller 
om et liv, der både var privilegeret, men også fuldt 
af byrder og tungt ansvar.

19.30-21.00: Historisk byvandring

9.45: Foredrag: Livet er ikke det værste, man har. 
Forfatter og foredragsholder Erik Lindsø fortæl-
ler om Benny Andersen og hans lyrik og sange. 
Benny Andersen er en skarpsindig iagttager og en 
generøs verdensborger i Danmark. I næsten 60 
år har han registreret, hvad der sker i det danske 
samfund og i sin digtning påvirket os – med et 
smil på læben. Foredraget er en lystrejse i Benny 
Andersens hjertevarme humor, som den kommer 
til udtryk i hans digte og sange. Nogle af sangene 
synges. 

19.30-21.00: Naturfortællinger v/ Gunnar Birke-
lund. Gunnar kender området omkring højskolen 
og Nationalpark Mols Bjerge som sin egen bukse-
lomme, og her deler han ud af sine hemmelighe-
der og store viden om flora, fauna og kultur.



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 2. juli Faste tidspunkter

Fredag 3. juli Tilmelding

9.45-12.00: Foredrag: Dramatiske og romantiske 
fortællinger fra danske herregårde. Livet på de 
danske herregårde er ikke kun et liv i rigdom og 
luksus. Voldsomme og dramatiske begivenheder 
hørte med til herregårdslivet, og det fortæller 
foredragsholder Mogens Larsen om.

15.00-17.45: Udflugt: Møllerup Gods og Isgård. 
Vi slutter ugen af med en dejlig tur i det smukke 
Djursland.

17.30: Aperitif

18.30 Festmiddag

20.00 Koncert og fællessang 
m/ sanger og guitarist Mikkel Julius

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




