
Årene med Trump har været en turbulent tid i USA’s historie. Hans 
administration har på godt og ondt blotlagt de store, grundlæg-
gende 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?



Ugeprogram - Uge 27, 3. juli - 9. juli

Lørdag 3. juli

 Søndag 4. juli

 Mandag 5. juli

Tirsdag 6. juli

Onsdag 7. juli

16.00-17.00: Ankomst, indkvartering og 
kaffe

17.15: Rundvisning

19.30: Velkomst

20.15: Introduktion til ugen

19.30 - 21.00: Sangaften v/ Højskolelærer 
Dagmar Winther

19.30-21.00: Foredrag ved Birgitte Graak-
jær Hjort: Et meningsfuldt liv. Birgitte er 
teolog og leder ved Folkekirkens Uddan-
nelses- og Videnscenterleder i Aarhus. 

9.45-12.00: 2020 - et skæbneår i ameri-
kansk politik  ved Niels Bjerre- Poulsen. 
Niels Bjerre-Poulsen (f. 1959) er cand. 
mag. i historie og amerikanske studier fra 
Københavns Universitet (1986), og ph.d. 
i amerikansk historie fra University of 
California, Santa Barbara (1993). Han har 
forsket og undervist i amerikansk histo-
rie, politisk kultur, samfundsforhold og 
udenrigspolitik på Copenhagen Business 
School (1988-2010), hvor han også var 
leder af Center for Amerikanske Studi-
er (2004-2010), og fra 2005 til 2007 var 
han præsident for Nordic Association for 
American Studies. Siden 2010 har han 
været lektor på Institut for Historie/Cen-
ter for Amerikanske Studier på Syddansk 
Universitet.

9.45-12.00: Foredrag  Morten D.D. - en 
Naturnørds bekendelser.

*Vi tager forbehold for ændringer i programmet



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 8. juli

Fredag 9. juli

Tilmelding

Asser Amdisen: Den amerikanske revolu-
tion og dannelsen af det første moderne 
demokrati. 

9.00: Afrejse - 

Nøgler og navneskilte afleveres 
inden kl 9.

Hjemmeside:  
www.rondehojskole.dk under som-
merkurser

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

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

Tilbud i løbet af ugen 

• Yoga 

• Morgengåtur 

• Vandring ved Hestehave Skov 




