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Velkommen til sommerkursus på 
Rønde Højskole!

Her i vores sommerkatalog har vi samlet 
en bred vifte af sommerkurser til dig. Vi 
håber, at du kan finde noget, der inspirerer 
dig, hvad enten det er vandrekursus, 
emnekurser, kreative kurser, familiekursus 
eller noget helt andet, du er på udkig efter.

Sommerkurser er fællesskab
Fællesskabet er i højsædet på Rønde 
Højskole. Sammen med dig og de øvrige 
kursister skaber vi den gode atmosfære, 
som gør et sommerkursus på Rønde 
Højskole til den bedste oplevelse. 

Højskole anno 2021
I front på kurserne møder du vores dygtige 
højskolelærere. De har på dygtigste vis 
planlagt kurser med vedkommende og 
inspirerende højskoleundervisning anno 
2021.

Mød kursister fra hele Danmark
Sommerkurserne på Rønde Højskole 
samler skønne mennesker fra alle egne af 
Danmark, som du får lejlighed til at lære 
at kende. Højskole er også at og nyde et 
glas vin i sommeraftenen eller at finde 
selskab til en lille travetur i vores smukke 
omgivelser. 

Nyrenoveret hovedbygning
I sommeren 2021 glæder vi os især 
til at vise dig vores nyrenoverede 
hovedbygning. Græsset er nu groet 
op omkring den igen, og vi kan nyde 
sommeren udenfor og indenfor uden støj 
fra de ellers flinke håndværkere.

Vi glæder os til at se dig  og byde dig 
velkommen her til sommer.

- Birgit Fuglsbjerg, forstander

Spørgsmål og tilmelding
Hvis du har spørgsmål, kan du 
kontakte os på tlf. nr.: 86371955 
eller via mail på: post@rhe.dk. 
Du kan tilmelde dig vores sommer-
kurser på vores hjemmeside, pr. mail 
eller telefon. 

Skræddersyede tilbud til grupper
Er I en gruppe af interesserede, 
kan vi lave særlige aftaler om 
deltagelse på vore kurser. Hvis en 
gruppe ønsker et kursus ud over 
kursuskalenderens tidspunkt, er I 
velkomne til at kontakte os. 

Vi ser frem til at høre fra dig!
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Hvordan kommer man til Rønde Højskole?

Naturskønne omgivelser
Rønde Højskole ligger i en af Danmarks smukkeste 
egne - Djursland. Her er blandt andet Nationalpark 
Mols Bjerge, Ebeltoft, flere slotte og herregårde og 
det dejlige område omkring højskolen og Kalø Vig 
med Kalø Slotsruin. 

I gåafstand ligger hovedgaden i Rønde, hvor der er 
mange butikker. Der er adskillige skønne vandre- og 
løbestier i området omkring skolen, i skoven og ved 
Kalø Vig. 

Hvordan kommer man til Rønde Højskole?
Rønde ligger 30 km fra Århus, Grenaa og Randers og 
20 km fra Ebeltoft. Der er hyppige busforbindelser 
fra disse byer. Ligeledes stopper enkelte af Flixbus’ 
afgange på ruten København - Jylland i Rønde. 

Skolen ligger 200 meter fra busterminalen i Rønde.
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Den letteste genvej til indre ro og velvære finder man i 
naturen, når man bruger sin krop, sin fantasi og sine hænder!

Derfor har vi lavet et kursus til dig, der slet ikke kan få nok af livet i den fri 
natur, og som er klar på at udforske forskellige nye grene og discipliner 
indenfor friluftsliv.

Vi skal opdage de ressourcer, der er lige foran 
os i den pragtfulde natur omkring højskolen og 
Nationalpark Mols Bjerge. Her kan vi finde den 
indre eventyrer frem, gå på opdagelse, bygge 
shelters, opfinde spil og sove i hængekøjer. 

Vi skal se og tænke på naturen med helt nye 
øjne, og vi skal sammen sætte aftryk, når vi 
skaber landArt, Bushcraft og laver spændende 
gourmetmad over bål. 

Det er også natur med fart på, når vi laver adven-
turerace, klatrer i træer eller rider på bølgerne i 
kajak, kano eller på SUP-boards.

Og så er ugen naturligvis også fuld af meningsfyldt 
samvær med andre glade friluftsmennesker, 
fællessang, foredrag, motion og højskoleliv, når 
det er allerbedst. 

 
Christoffer 

Troelsgaard, 
kursusleder
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Kursus: Friluftsliv - brug naturen!



I denne uge har du muligheden for at udforske nogle af de 
spændende natur- og kulturseværdigheder i Nationalpark 
Mols Bjerge på Djursland.

Rønde Højskole ligger lige på tærsklen til et af Danmarks smukkeste og mest 
varierede naturområder, så det er et slaraffenland for alle de glade vandrere, der 
gerne vil opleve lidt ud over det sædvanlige.

Vores dygtige vandreguider er velbevandrede 
i både naturen og kulturen i Nationalpark 
Mols Bjerge, så vi bliver klogere på både gode 
fortællinger, biodiversitet, flora og fauna på vores 
ture ud i landskabet. 

Som sædvanlig sørger vores køkken for skøn mad 
til os, så vi kan slå os ned og nyde et frisk måltid 
mad midt i det grønne. 

Turene varierer i terræn, og turenes længde 
vil variere fra 8 km på eftermiddagsture til 15 
km på dagsture og er derfor ikke velegnede for 
gangbesværede. Og så byder ugen naturligvis 
også på alle de andre væsentlige dele af et 
højskoleophold: foredrag, morgensamlinger, mo-
tion, fortællinger og hyggeligt samvær. 

Gunnar Birkelund, 
kursusleder og 
Sigrid Nielsen,                 
højskolelærer
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Kursus: Vandringer i Nationalpark Mols Bjerge



I denne uge vil både øvede og begyndere få mulighed for at 
opleve glæden ved yoga i fællesskab med andre. 

Et højskoleophold med yoga og mindfulness betyder tid, ro og nærvær! Vi 
vil sammen med vores dygtige instruktører træne yoga, smidighed, styrke og 
balance. Og vi vil øve os i det nærvær og sunde blik indad, som mindfulness-
øvelserne hjælper os med.

Alt sammen lige midt i den skønne natur, som 
området omkring højskolen har at byde på. Vi vil 
tage yogamåtterne med ud i det fri, vi vil vandre, 
og vi vil lade os inspirere af spændende foredrag. 
Alt sammen med udgangspunkt i det fællesskab, 
der er så unikt for højskolen.

Yogatræningen tager udgangspunkt i dig dér, hvor 
du er, og alle kan være med uden forudgående 
kendskab til yoga. Vi lægger vægt på en grundig 
introduktion og på helhedsoplevelsen af at være i 
balance med dig selv og dine omgivelser.

 
Pia Kirkegaard, 
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Kursus: Yoga & Mindfulness



Oplev det smukke Djursland gennem arkæologens øjne og 
tanker. Vi skal i denne uge rundt på Djursland i søgen efter 
oldtidens mennesker. Hvordan levede de? Hvad tænkte de? 
Hvordan så deres verden og deres verdensbillede ud? 
Kurset veksler mellem inspirerende foredrag 
på højskolen og spændende udflugter ud til 
de mange bosteder, der findes på Djursland 
og i Nationalpark Mols Bjerge. Her skal vi høre 
fortællinger direkte på stedet, hvor oldtidens 
mennesker boede og levede deres liv. 

Vi skal arbejde med hele historien på Djursland, lige 
fra stenalder til middelalder - for Djursland er et 
skatkammer, når det kommer til arkæologiske perler.

Kurset samarbejder med lokale arkæologer, som 
følger os hele ugen, og som vil øse ud af deres 
store viden om oldtiden. Vi skal endda i et vist 
omfang selv prøve kræfter med udgravning, 
tydning af landskaber og derved selv skabe en 
direkte forbindelse tilbage i tiden. Og vi skal 
naturligvis også besøge Moesgaard Museum, et 
af Danmarks fineste og mest moderne museer.

Forkæl dig selv med en ny og spændende måde at 
opleve en af Danmarks smukkeste egne på.

Poul Abildgaard, 
kursusleder
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Kurset er arrangeret i 
samarbejde med Museum 
Østjylland.

Kursus: Arkæologi og oldtidsminder på Djursland



Sangen har vinger er en uge for alle, der har lyst til at synge 
og opleve den fælles glæde ved at synge sammen.  

Igen i år skal højskolen runge af sang, når vi i samarbejde med Folkekirkens 
Ungdomskor arrangerer korkursus. Det er de dygtige og erfarne korledere 
Anne Lise Quorning og Camilla Hyttel, der står i spidsen for både korprøver og 
undervisning i stemmetræning og tekniske øvelser, så du får mest muligt ud af 
din sangstemme.

Du behøver ikke at være trænet korsanger, når blot 
du har mod på at lære nyt, synge flerstemmigt og 
prøve kræfter med et helt nyt repertoire. 

Og så skal vi naturligvis nyde alle de andre aspekter 
af højskolelivet, når det er bedst med foredrag, 
morgensamlinger, hyggeligt samvær, udflugter 
ud i det fri og koncerter med lokale kor. 

Vi slutter også vores eget kursus af med en koncert 
for de øvrige kursister på højskolen. Kom og oplev 
den glæde, fællesskabet omkring sangen giver!

 
Janni Østergaard, 

kursusleder
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Kursus: Kor - Sangen har vinger



Mountainbike er tempo, vind i håret, mudder på skoene og 
adrenalin i blodet. Det er også effektiv motion, fællesskab med 
andre cykelentusiaster og naturglæde. Kort sagt: Mountainbike 
er en disciplin, der rummer utrolig meget.
I løbet af denne kursusuge præsenterer vi dig 
for en bred vifte af forskellige tilgange til det 
at køre mountainbike: De lange kilometer på 
landevejen, fuld fart på i mountainbikesporet, de 
store naturoplevelser, gennemgang af teknikker, 
konditions- og pulstræning og tilegnelse af 
konkrete færdigheder - for hvad er det, der 
trækker dig ud på mountainbiken? 

Den unikke natur på Djursland og i Nationalpark 
Mols Bjerge byder på en masse varieret og ud-
fordrende terræn, og vi håber, at du bliver in-
spireret og får en masse gode oplevelser med hjem.

Du kan blandt andet opleve mindst 4 mountain-
bikespor af varierende længde, højde, stil og 
sværhedsgrad. Du får en introduktion til bike-
packing, som er et fænomen, der vokser i 
popularitet, og selvfølgelig en hel masse sjove og 
udfordrende ture ud på mountainbike. Og så er det 
hele blandet med højskolelivet, når det er bedst 
med foredrag, morgensamlinger, fortællinger, 
fællesskab og festaften.

Mountainbikes kan lejes til fordelagtige priser. 

Kristian Mølgaard,
kursusleder
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Kursus: Mountainbike & Højskole



Årene med Trump har været en turbulent tid i USA’s historie. 
Hans administration har på godt og ondt blotlagt de store, 
grundlæggende konflikter i det amerikanske samfund.

De store internationale forbund er under opløsning. Og skellene mellem 
racer, rig og fattig, mand og kvinde, politi og civilbefolkning, syd og nord, 
republikaner og demokrat samt stat og individ har trukket demonstranter på 
gaderne i smertefulde og ofte voldelige sammenstød.

Men er der overhovedet noget nyt under solen? 
Er de store sammenstød en uundgåelig del af 
den amerikanske drøm? Er Trump et symptom 
på noget andet? Hvordan er de internationale 
magtbalancer skiftet, og hvad betyder det for os 
i Danmark og Europa? Og er det overhovedet 
muligt for nogen igen at samle det amerikanske 
folk til at blive one nation under God, som det står 
i det højtidelige løfte til det amerikanske flag, nye 
statsborgere skal afgive?
 
I denne kursus-uge retter vi vores blik imod USA, 
hvor dygtige foredragsholdere, eksperter og 
journalister giver deres bud på, hvordan USA ser 
ud i fremtiden – og hvad det kommer til at betyde. 
Vi vil lægge vægt på debatten, samtalen og det 
givtige møde med folk, der ser verden på en helt 
anderledes måde.

 
Dagmar Winther,

kursusleder 
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Kursus: La La Land! USA - et land i opløsning?



På Djursland finder du noget af Danmarks mest varierede 
natur, og i løbet af denne kursusuge vil vores dygtige lokale 
guider vise en masse af det frem

Der er masser at se og opleve, og vores guider 
glæder sig til at dele ud af deres store viden 
om flora, fauna, kultur og lokalhistorie. Vi skal 
både opleve skove, marker, kyststrækninger og 
landsbyliv, og når sulten melder sig sørger vores 
køkken for skøn mad til os, så vi kan slå os ned og 
nyde et frisk måltid mad midt i det grønne. 

Turene varierer i terræn, og turenes længde 
vil variere fra 8 km på eftermiddagsture til 15 
km på dagsture og er derfor ikke velegnede for 
gangbesværede. 

Og så byder ugen naturligvis også på alle de andre 
væsentlige dele af et højskoleophold: foredrag, 
morgensamlinger, fortællinger, idrætstilbud og 
hyggeligt samvær over aftenkaffen, når vi hviler 
vores trætte ben. Vi slutter som altid af med en 
dejlig festaften og glæder os til en uge i det fri!

Gunnar Birkelund, 
kursusleder og 
Sigrid Nielsen,                 
højskolelærer
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Kursus: Vandringer - Djursland



Har du lyst til at fordybe dig en hel uge i sy-universet 
sammen med andre syglade kursister i et hyggeligt og 
kreativt miljø?

Instruktør Jonna Nytoft Lindberg vil stå for 
undervisningen, og årets tema er sommertøj 
med fokus på skjorter og skjortekjoler, da de er 
meget fremme i tiden. Der vil blive arbejdet med 
elementer så som kraver, manchetter, lommer og 
forkanter.

Kurset vil variere mellem individuel undervisning 
og klasseundervisning med tid til fordybelse. Der 
vil bl.a. være klasseundervisning i materialelære 
og hensigtsmæssige valg, og individuel tilretning 
af mønstre om nødvendigt.

Der vil selvfølgelig tages udgangspunkt i jeres eget 
projekt, når der er workshops, og Jonna vil støtte 
jer i processerne. Hun vil også vise teknikker, som 
I kan anvende i mange andre forskellige projekter. 
Har I en overlock er I meget velkommen til at tage 
den med. 

 
Kirsten Petersen, 

kursusleder og Jonna 
Nytoft Lindberg, 

instruktør
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Kurset er arrangeret i sam-
arbejde med Den faglige 
forening Håndværk og 
Design.

Kursus: Sy og design på højskolemanér



Strik og højskole er en fantastisk kombi! Her kan du nyde 
hyggeligt samvær om en fælles interesse og passion, her er 
mulighed for at fordybe sig, nørde igennem og bade sig i 
garn og strik. 
Dette års tema byder på fordybelse, læring og 
leg. Vi skal finde ny anvendelse for garn, vi har i 
forvejen og strik, der måske er på vej til at være 
slidt op. 

Gennem tiderne har man strikket både af nød 
og af fornøjelse, og der har til alle tider været 
dygtige håndværkere, som med fingersnilde og 
stor kreativitet har tryllet med hvad der var til 
rådighed. I denne uge er det vores tur til at træde 
et skridt tilbage - betragte hvad vi har og få noget 
spændende ud af det.

På kurset underviser Lise Vaaben, som er uddannet 
tekstilformidler med hovedinteresse for strik 
og broderi. Hver dag vil byde på en workshop 
med introduktion til en ny vinkel på ugens tema. 
Bered dig på noget godt - kom glad, hvad end 
du er begynder eller garvet strikker - kurset er 
tilrettelagt, så der er noget til alle.

Kirsten Petersen, 
kursusleder og Lise 
Vaaben, instruktør
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Kurset er arrangeret i sam-
arbejde med Den faglige 
forening Håndværk og 
Design.

Kursus: Strik på højskole - I stumper og stykker



Velkommen på et sommerkursus, hvor du får mulighed for 
at fordybe dig i broderiets verden sammen med andre bro-
deriglade i en sjov og hyggelig atmosfære. Dette års tema til 
broderikurset er ”Insekter”!
Du behøver intet kendskab til broderi for at kunne 
være med på kurset. Vi lægger ud med at lære 
forskellige broderisting på en lille sommerfugl, og 
vi starter med enkle sting og udbygger sortimentet 
efterhånden, som der bliver behov for det. Senere 
kan du designe dit eget fantasi-insekt med brug 
af forskellige former for stoftryk, som vi siden kan 
brodere på. 

Du kan eventuelt tage en pyjamas med, som vi kan 
sy på, eller måske har du et andet stykke tøj, som 
vi kan udsmykke. Vi slutter af med at lave biller i 
3D - en teknik, der hedder stumpwork – det gør 
virkelig de små dyr levende at se på.

Sammen med Pelse Asboe, som er brodøse, 
underviser og broderidesigner, vil du få en hel uge 
med broderi. 

 
Kirsten Petersen, 

kursusleder og Pelse 
Asboe, instruktør
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Kurset er arrangeret i sam-
arbejde med Den faglige 
forening Håndværk og 
Design.

Kursus: Broderi -  Myrer, møl og mariehøns



Dette højskolekursus henvender sig til dig, der har lyst til at 
udforske mulighederne med garn, farver og hæklenål.
Du får mulighed for at fordybe dig i hæklingens 
univers sammen med andre hæklere og suge til 
dig af andres viden og ekspertise i en sjov og 
hyggelig atmosfære. På årets hæklekursus vil 
Sidsel Sangild - designer, underviser og forfatter 
af hæklebøger - sætte fokus på hæklet tøj og alle 
de teknikker, der knytter sig til det.

Du bliver introduceret til at hækle tøj ovenfra 
og ned og arbejde med blandt andet ribkanter, 
hækling efter diagram, opslagningsteknikker, 
knaphuller og lommer.

Fordelen ved at hækle ovenfra og ned er blandt 
andet, at man slipper for at montere arbejdet til 
sidst. Derudover er det nemt at prøve tøjet på 
undervejs, så man kan tilpasse det til ens egen 
krop.

Kurset er for alle, uanset om du har hæklet tøj 
tidligere eller ej. Du vil dog få mest ud af kurset, 
hvis du kan grundmaskerne og har lidt erfaring 
med at hækle. Kom og vær med til en kreativ uge 
sammen med andre hækleentusiaster.

Kirsten Pedersen, 
kursusleder og Sidsel 

Sangild, instruktør
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Kurset er arrangeret i sam-
arbejde med Den faglige 
forening Håndværk og 
Design.

Kursus: Hækling - kreativitet på højskole



Savner du at have god tid med familien? En tid, hvor I kan 
hygge jer sammen, fordybe jer i noget sjovt og kreativt og 
ikke bekymre jer om rengøring, madlavning og logistik? Så 
kan det være, et familiekursus på højskole er løsningen for jer.

Familiekurset er for hele familien, og det er na-
turligvis muligt at deltage med andre familiemed-
lemmer end børn og forældre. 

Der er ikke nogen nedre aldersgrænse, men akti-
viteterne er tilrettelagt for børn fra fire år. Nogle 
gange vil der være særskilt voksenprogram med 
for eksempel dans, foredrag og musikcafe. Men 
familiekursets grundtanke er fællesskab i familien, 
og derfor tager aktiviteterne udgangspunkt i, at 
familien skal have en aktiv tid sammen.

Kursets program er meget af tiden delt op i et 
program for børn under 12 år og et program for 
børn fra 12 år og op. Børn under 12 og de voksne 
vælger inden kurset starter sig ind på forskellige 
værksteder. Det er tanken, at I kan prøve mange 
forskellige værksteder i ugens løb. 

Vi skal også tilbringe en dag i Nationalpark Mols 
Bjerge med aktiviteter og naturoplevelser og nyde 
en dag ved stranden med værksteder og kano. 
Ugen rundes af med en festaften.

 
Jeppe Jensen, 
viceforstander 
og kursusleder, 

Kirsten Petersen, 
højskolelærer
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Kursus: Familiekursus



På Djursland finder vi nogle af Danmarks fineste botaniske 
lokaliteter, 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 plantesamfund 
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.

Vi går ikke langt eller hurtigt, men 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



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



Foredragsholdere

• Morten D.D., naturvejleder og 
museumsinspektør- fortæller levende  
om naturen og alle dens finurligheder. 
 

• Poul Abildgaard, højskolelærer - 
fortællinger fra nær og fjern. 
 

• Kim Krohn, vinderen af Alene i 
Vildmarken 2020.  
 

• Pauline Asingh, cand.phil. i forhistorisk 
arkæologi - fortæller om arkæologi på 
Djursland. 
 

• Merete Pryds Helle, forfatter - om 
Folkets Skønhed.  
 

• Niels Bjerre-Poulsen, historiker med  
ph. d. i amerikansk historie - om 2020 et 
skæbneår i amerikansk politik

Glæd dig blandt andet til:
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Almindelige sommerkurser
Alle priser inkluderer fuld forplejning, sengelinned og to 
håndklæder per deltager. Skolen råder over flere forskellige typer 
værelser, hvorfor der også er forskellige priser:

A: Enkeltværelse – med eget bad/toilet: 4.975 kr.
B: Dobbeltværelse – med eget bad/toilet: 4.375 kr.
C: Enkeltværelse – 2 vær. deler bad/toilet: 4.575 kr.
D: Dobbeltværelse – 2 vær deler bad/toilet: 4.075 kr.
E: Sørger selv for logi: 2.700 kr

Familiekurset
På familiekurset kan der ikke ønskes bestemte værelser.

Voksne: Kr. 4.200
Børn 0-2 år: Gratis
Børn 3-8 år: Kr. 1.900
Unge 9-16 år: Kr. 2.400

Betaling
Tilmeldingen bekræftes pr. mail vedhæftet betalingsopgørelse. 
1. rate af indbetalingen på kr. 500 betales inden 10 dage. Af 
bekræftelsen fremgår hvornår 2. rate (restbeløbet) forfalder. 
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Priser og værelser



Højskolens køkkenpersonale sætter en ære i, 
at måltiderne skal være en god oplevelse. Vi 
lægger vægt på at servere sunde, velsmagende 
og spændende retter med inspirerende og 
fantasifulde salater. 

Vores kostpolitik er at lave mad fra bunden af 
gode råvarer med øje for bæredygtighed. 

• Vi bruger sæsonens friske danske råvarer og 
økologi, hvor muligt.

• Vi bager selv dagligt vores brød.
• Der er altid mulighed for at vælge masser af 

groft og grønt fra vores buffet.
• Vi serverer gerne vegetar- og specialkost.
• Vi tilbyder et spændende og varieret udbud 

til alle måltider af såvel traditionelle retter 
som moderne menuer med inspiration fra 
den danske og andre madkulturer.

• Vi vil gerne inspirere til at lave gode, sunde 
og nærende retter og udleverer gerne vores 
opskrifter.

På Familiekurset tager vi hensyn til, at der skal 
være mad, som også børnene sætter pris på. 

Køkkenet har fået tildelt Elite-Smiley af Fødevare-
kontrollen. 

Ønskes der vegetar- eller specialkost skal vi blot 
informeres herom før kursets start. Der er mulighed 
for at informere om det ved tilmeldingen. 
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Skolens køkken



Tilmelding:
Tilmelding kan ske via skolens hjemmeside www.rondehojskole.dk eller ved at 
kontakte skolen på tlf. 86371955 mellem kl. 9.00-15.00.

Indkvartering og priser: 
Skolen råder over flere forskellige typer værelser, hvorfor der også er forskellige 
priser. Alle priser inkluderer sengelinned og 2 håndklæder. Læs mere på side 22.

Faciliteter:
Skolen er fordelt over flere bygninger og forskellige niveauer. Det betyder, at 
der er en del trapper ude og inde. Skolens kontorpersonale er behjælpelig med 
at indkvartere på værelser uden for mange trapper, hvis man er gangbesværet. 
Det er en god ide at tilmelde sig tidligt, hvis man har specielle indkvarteringsønsker. 

Skolen er veludstyret med kreative værksteder, store idræts- og multihaller, 
fitness lokale, teater- og foredragssale samt musikhus. I foredragssalen og 
teatersalen er der teleslynge. Der er trådløst internet på skolen. 

Rygepoltik:
Skolen er røgfri. Man må dog ryge udendørs, hvor der opstilles en pavillon til 
formålet. 
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Praktiske oplysninger



Ændring i kursusprogram:
Ret til ændring i programmet forbeholdes. 

Aflysning af kurser:
Aflysning sker yderst sjældent. Hvis et kursus ikke kan gennemføres, returneres 
hele det indbetalte beløb. Der vil også være mulighed for at vælge et andet 
kursus til reduceret pris. Ved aflysning bestræbes dette gjort senest 1 måned 
før kursets start. 

Mere information:
Ønsker du yderligere oplysninger om de enkelte kurser, kan det findes på 
højskolens hjemmeside www.rondehojskole.dk/sommerkurser. Her vil kurserne 
være nærmere beskrevet, og her vil ugeprogrammerne også ligge, når de er 
færdige. 

Har du ikke mulighed for at gå på internettet, så ring til skolens kontor for 
nærmere information. 

Hvis du tilmelder dig flere kurser, får du 10% rabat på den samlede pris.
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Højdepunkter fra sommeren 2020



”Der driver høduft med krydret vind.
Igennem engen en å sig slynger.

Og lærken ringer skærsommer ind,
mens vilde blomster ved grøften gynger.

Gravhøje kroner
det grønne land.

Hvor skønt fortoner
sig sø og strand!”

- Johannes V. Jensen, 1925

Skolevej 2
8410 Rønde
Tlf. 86371955
post@rhe.dk
www.rondehojskole.dk
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VORES 
SOMMER
ER
IKKE
DET
SAMME
UDEN
HØJSKOLEKURSER


