
På Djursland finder du noget af Danmarks mest varierede natur, og i 
løbet af denne kursusuge vil vores dygtige lokale guider vise en mas-
se 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, 
motionstilbud 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



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

9.45: Heldagstur: Karlby Klint og Gjerrild 
Klint - eventuelt besøg på Sostrup Slot.

09.45-12.00: Heldagstur: Helgenæs, fra 
Ørby Klint og rundt langs kysten med 
opsamling ved Ellemandsbjerget.

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. 

05.00: Let morgenmad

05.30 Afgang til vandretur i Kalø skovene

09.45-12.00: Fællesforedrag: ”2020 - et 
skæbneår i amerikansk politik” v. Niels 
Bjerre- Poulsen. Niels Bjerre-Poulsen har 
i mere end 30 år forsket og undervist i 
Amerikansk historie, samfund og kultur. 
Siden 2010 har han været lektor på Insti-
tut for Historie/Center for Amerikanske 
Studier på Syddansk Universitet..

14.00-16.45: Eftermiddagstur: Fra Måge-
øen og hjem via Følle Bund og Hesteha-
ven

9.45: Foredrag  Morten D.D. - en Natur-
nørds bekendelser.

14.00: Eftermiddags-/aftentur: Katholm 
med rundvisning, derfra til Rugård, 
aftensmad ved spejderhytten

*Vi tager forbehold for ændringer i programmet



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Skolevej 2, 8410 Rønde

Torsdag 8. juli

Fredag 9. juli

Tilmelding

9.45-12.00: Heldagstur: Hornslet Kirke og 
Sophe Amaliegård Skov - Rosenholm, vi 
slutter lidt tidligere.

17.30: Aperitif.

18.00: Festmiddag.

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 

• Sangaften v/ Højskolelærer Dagmar 
Winther  

• Morgengåtur 




