
Velkommen til en uge fuld af glædens øjeblikke - med oplevelser, 
foredrag, udflugter og givtige møder med mennesker i et varmt 
fællesskab. 

Vores højskolekursus Glædens Øjeblikke er en klassiker i vores 
kursusprogram. Her har vi blandet en dejlig buket af højskoleoplevelser: 
foredrag, udflugter ud i den skønne natur, fællessang, motion, god mad og 
det livgivende fællesskab, der opstår, når vi lader ny og positiv inspiration 
være vores pejlesnor. 

Vi har allieret os med en række dygtige 
foredrags-holdere, så du kan glæde dig til 
inspirerende foredrag, der kan være afsæt til 
meningsfulde samtaler.

Vi finder mening i det store og i det små, i 
naturen og kulturen, og vi lader os inspirere 
af hinanden, så glæden kan brede sig som 
ringe i vandet. Her bliver du nemlig omgivet af 
ligesindede, der ikke er blevet for gamle til at 
lære nyt! Vi skal nemlig diskutere, undre os og 
møde hinandens perspektiver på tilværelsen. 

Vore udflugter går i behagelige busser til 
natur- og kulturseværdigheder, museer, kirker 
og meget, meget mere. Vi ser frem til at vise 
vores skønne egn frem og give glæden en 
saltvandsindsprøjtning! 

 

Birgit Fuglsbjerg, 
højskoleforstander og 

kursusleder,
Sofie Bay, 

højskolelærer,
Kim Togsverd Hansen, 

højskolelærer 
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Kursus: Glædens Øjeblikke



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

9.45-12.00: Foredrag med Merete Pryds 
Helle. Med udgangspunkt i romanen 
Folkets Skønhed fortæller Merete om sit 
forfatterskab.

15.00-17.15: Turen går til Mols og Skøds-
hoved med besøg i Knebel Kirke, som er 
udsmykket af Bjørn Nørgård.

19.30-21.00: Foredrag med Birgitte Bech 
cand. theol og mag. Mellem lidelse og 
glæde - om billedkunstneren Peter Bran-
des.

09.45-17.15:  Heldagstur til Silkeborg, 
hvor vi besøger Silkeborg Kirke, som er 
udsmykket af Peter Brandes. Vi vil også 
besøge Himmelbjerget og spise vores 
medbragte mad i skønne omgivelser ved 
sø og skov.

19.30-21.00: Fortællinger med Dorthe 
Futtrup: 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.  

09.45-12.00: Foredrag med Nicolai Bangs-
gaard. Nicolai er uddannet antropolog og 
har sammenlagt rejst i mere end 7 år i 70 
lande.

19.30-21.00: Fællessang  fra højskole-
sangbogen.

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.

19.30-21.00:Aftentur bjergene: Se eller 
bestig Agri Bavnehøj og syng solen ned 
ved Trehøje i hjertet af Mols Bjerge. Vi har 
aftenskaffen med på turen.



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 5. august

Fredag 6. august Tilmelding

9.45: Foredrag med Mogens Pahuus, 
filosof og professor emeritus. ”Tiden i det 
gode liv - mellem tilblivelse og dvælen.”
Vi er ofte plaget af, at der er så meget, vi 
gerne vil nå, og af tidnød og stressethed. 
Alternativet er to former for glædens tid: 
Den tilblivende og den dvælende tid.

15.00-17.30: Foredrag med Erik Lindsø.
På trods af tvivl og stort besvær. Om Jens 
Rosendal i fortælling og sang.

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




