
På Djursland finder vi nogle af Danmarks fineste botaniske lokalite-
ter, og på dette højskolekursus i botanikkens tegn skal vi udforske 
dem sammen.

Vi skal på opdagelse i den flora, der knytter sig til de forskellige plante-

samfund og sammen forundres over, hvordan arterne har tilpasset sig 
forskellige og til tider ret barske leveforhold.
Vi skal sammen dykke ned i, hvad der 
kendetegner de forskellige plantefamilier og 
arter for på den måde at få et solidt overblik 
over den danske flora. Der vil også blive lagt 
vægt på mulige anvendelser af planterne, lige 
fra plantefarvning til spiselighed. 

Kurset bliver en god blanding af teori og 
gummistøvleture ud i den djurslandske 
natur – alt sammen i selskab med andre 
planteinteresserede. På den måde vil du 
vende hjem fra kurset med et bedre blik for 
den danske natur – og med muligheden for 
at udforske den yderligere på egen hånd 
eller sammen med dine nye plantevenner. 
Og så er det hele selvfølgelig krydret med 
højskolelivet, når det er bedst med foredrag, 
morgensamlinger, fortællinger, fællesskab, 
sang og festaften.

Turene går ud i det djurslandske terræn, hvor 
der kan være både bakker og ujævnheder, og 
der er ikke altid en sti.

Sigrid Nielsen, 
kursusleder
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Kursus: Djurslands vilde planter



Ugeprogram - Uge 31, 31. juli - 6. august

Lørdag 31. juli

Søndag 1. august

Mandag 2. august

Tirsdag 3. august

Onsdag 4. august

16.00-17.00: Ankomst, indkvartering og 
kaffe

17.15: Rundvisning

19.30: Velkomst

20.15: Introduktion til ugen

9.45-12.00: På opdagelse på højskolens 
grund og introduktion til planter og na-

turtyper.

13.15-17.15: Turen går til den nærliggen-

de og meget artsrige skov Hestehaven. 
Her skal vi se på den særlige flora, der 
knytter sig til vores skove - og så skal vi 
snakke om, hvorfor nogle dele af skoven 
indeholder langt flere arter end andre.

19.30-21.00: ”Vilde haver” - foredrag ved 
vild havekonsulent og biolog Lilli Gruwier.

09.45-16.30:  Vi skal bruge hele dagen 
ved Strands Gunger,  hvor man finder 
den skønneste blanding af naturtyper. 
Her er den fineste strandengsvegetation 
med tæpper af jordbærkløver, den fineste 
kærlokalitet med blandt andet leverurter 
og eng-ensian - og så er der hede, surt 
overdrev, kalkrigt overdrev og en stenet 
strand i tilgift.

19.30-21.00: Levende fortællekunst: “Højt 
at flyve …”  Fortællinger fra Grønland og 
Færøerne. Hør bl.a. fortællingen om den 
forældreløse dreng, som bliver pint og 
plaget af sine bopladsfæller. Og om byg-

dens særling, der gemmer på en hemme-

lighed.  
Fortæller: Dorthe Futtrup   

09.45-12.00: Foredrag: Naturfotograf, 
Morten Hilmer fortæller og viser sine fan-

tastiske billeder fra verdens ende: Vi skal 
høre om livet på isen, og hvad gør man, 
når man pludselig står ansigt til ansigt 
med en isbjørn?

13.15: Turen går til en utrolig smuk pri-
vat grund på kanten af Mols Bjerge, hvor 
kommunen har fået lov til at udøve natur-
pleje i form af græsning. Her vil vi stifte 
bekendtskab med de mest almindelige 
græslandsarter, men vi vil også møde 
nogle sjældenheder - og så vil vi snakke 
om, hvad græsningen gør for vores natur.

09.45-12.00: Morten DD: Glade natur-
fortællinger. Der findes folk, der tror, at 
naturhistorie er kedeligt – eller at natur-
videnskaben mangler magi. De folk har 
brug for en opsang! Det får de med dette 
foredrag, der drøner lige ud i den natur, 
som er så fantastisk og magisk, at man 
ikke kan forestille sig det.

13.15: Man kan ikke komme til Djursland 
uden at besøge hjertet af Mols Bjerge, 
hvor de vilde heste løber frit, og hvor de 
vilde blomster i disse år myldrer frem i en 
grad, som ikke er set længe.

19.30-21.00: ”Den grønlandske flora: et liv 
på kanten af det mulige” - foredrag ved 
biolog og højskolelærer Sigrid Nielsen

19.30-21.00: Fællessang  fra højskolesang-

bogen.



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 5. august

Fredag 6. august Tilmelding

9.45: Vi skal besøge Glatved Strand, der 
er et af de tørreste og mest solrige steder 
i Danmark. Dette i kombination med den 
meget kalkrige jord giver stedet en helt 
unik flora, som vi skal gå på opdagelse i.

15.00-17.30: Foredrag: Erik Lindsø om 
Jens Rosendal.

18.30 Festmiddag  og sangaften med Erik 
Lindsø

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

Skolevej 2, 8410 Rønde

Faste tidspunkter

07:30: Morgenmad

08:45: Morgensamling

09:45: Undervisning

12:00: Frokostbuffet og kaffe

13:30: Kaffe og undervisning

18.00: Middag

19.30: Aftenarrangement

21:00: Kaffe




