


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: Fra Esby går vi langs østsiden af Helgenæs. Her 
holder nogle buddistiske munke til. Vi kommer tæt 
forbi den nydannede Vænge Sø, inden vi kommer til 
Ryes Skanse på Draget. Efter historien om General Rye 
og Dragsmur følger vi kysten til Fuglsø Strand, hvor vi 
vandrer op til Karpenhøj Naturcenter. Efter ophold der 
fortsætter vi forbi Sølballegård til det meget kuperede 
område øst for Trehøje, inden vi afslutter turen på top-
pen af bronzealderhøjene.

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

9.45: Vi begynder vores tur ved den lille herregård 
Rolsøgård, derfra går vi til resterne af Rolsø Kirke, som 
ligger meget idyllisk ved Kalø Vig. Herfra går vi ned til 
kysten, som vi følger forbi Vrinners. Her har materia-
levandringer langs kysten lavet en ny ø. Hvad skal den 
hedde? Turen går videre forbi Vrinners hoved, som er 
en kalkrig bakke med en spændende flora. Næste stop 
på turen bliver den lille kirke i Egens, som ligger inderst 
i vigen på en bakke. Vi fortsætter turen ad små stier 
gennem Ringelmose Skov mod Bregnet Kirke. Her skal 
vi se Haugen-Sørensens altertavle og øvrige kirkekunst. 
Vi slutter turen sidst på eftermiddagen på Rønde Høj-
skole.

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

5.00: Let morgenmad

5.30: Morgentur i Kalø-skovene

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

14.00: Vores tur begynder i Hyllested Bjerge, hvorefter vi 
går ad den gamle banesti fra Gravlev forbi Ebeltoft Zoo 
og med udsyn til Stubbe Sø går vi videre mod Fredsko-
ven, hvor nationalparken netop er blevet udvidet med 
en spændende gammel gård - en levende museums-
gård med husdyr og afgrøder som i gamle dage.

19.30-21: Historisk byvandring

9.45: Foredrag: Livet er ikke det værste, man har. Forfat-
ter og foredragsholder Erik Lindsø fortæller 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 kom-
mer til udtryk i hans digte og sange. Nogle af sangene 
synges. 

15.00-17.45: Kalø Slotsruin. Eftermiddagsturen går 
gennem Hestehave Skov til kysten, som følges gennem 
skoven med krogede ege langs Slotsvigen. Hvis du har 
lyst, kan du vade over Slotsvig til borgruinen, eller du 
kan gå over den gamle middelaldervej til øen. Vi vil 
fortælle historien om stedet, som går tilbage til Erik 
Menveds borg fra 1313.  På området er der eksemplarer 
af gamle lægeplanter, som vi vil prøve at genfinde. Vi vil 
kunne kurere snue og få hekse til at flyve. 

19.30-21.00: Naturfortællinger v/ Gunnar Birkelund. 
Gunnar kender området omkring højskolen og Natio-
nalpark Mols Bjerge som sin egen bukselomme, og her 
deler han ud af sine hemmeligheder og store viden om 
flora, fauna og kultur.



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 2. juli Faste tidspunkter

Fredag 3. juli Tilmelding

9.45: Fra Elsegårde går vi ad en lille vej til klinten ved 
Kobberhage. Her har landhævninger flyttet kystlinjen 
væk fra den gamle kystklint, så der nu er et marint 
forland, som nogle steder giver nogle spændende over-
drevslandskaber med spændende dyre- og planteliv.
Ved Boeslum Strand har en vig i tidligere tider gået 
helt ind til Dråby, som dengang var områdets vigtigste 
havneby. Mulighed for badning. Vi fortsætter vores 
vandring langs kysten forbi et voldsted og Havmølle Ås 
udløb i Kattegat. Turen går nu op overJernhatten, inden 
vi går op til Ebeltoft Gårdbryggeri, hvor vi skal høre om 
produktionen og have smagsprøver kl. 15.00.

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




