
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 til det nordøstlige Djursland. 
Vores tur begynder ved den meget smukke 
og unikke kalkstensklint ved Karlby. Fra ky-
sten, går turen ind mod Gjerrild, hvor vi skal 
besøge på Sostrup Slot. Når vi har hørt om 
slottets historie, begiver vi os ud mod kysten 
ved Gjerrild Klint. Det er en lerklint med aflej-
ringer fra både sidste og anden sidste istid. 
Geologer valfarter til dette område, fordi der 
her findes disse to unikke klintetyper inden 
for nogle få kilometer. På turens sidste etape 
kan vi være heldige at finde mange spæn-
dende og sjældne planter, som fx orkideer og 
ulvefod. 14 km.

19.30-21.00: Fællessang v/ Højskolelærer 
Dagmar Winther. Vi tager en rundtur i høj-
skolesangbogens dejligste sommersange og 
greatest hits -fra Kai Normann Andersen til 
Kim Larsen.

09.45-17.15: Heldagstur: Vores tur på Helge-
næs begynder med en opstigning til udsigten 
fra Ellemandsbjerget. Her 100 m over havet 
er der flot udsigt til store dele af halvøen. 
Vi vandrer ned ad en lille sti mod Ørby og 
fortsætter mod Ørby Klint. Området er fredet 
på grund af det specielle landskab. Turen 
fortsætter til Sletterhage Fyr. Vi vil holde øje 
med havet, måske ser vi marsvin boltre sig 
nær kysten. Langs kysten mod syd går vi forbi 
Tyskertårnet over et virkeligt flot overdrevs-
landskab til en botanisk perle ved Klæbjerg 
og Lushage. Herfra går vi gennem et som-
merhusområde mod den lille landsby Esby. 
Her slutter vores tur ved gadekæret. 12 km.

19.30-21.00: Foredrag ved Birgitte Graakjær 
Hjort: Et meningsfuldt liv. Birgitte er teolog 
og leder ved Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenterleder i Aarhus. 

5.30: Morgentur i Hestehave Skov

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 histo-
rie, samfund og kultur. Siden 2010 har han 
været lektor på Institut for Historie/Center for 
Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

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

13.30 - 21.00: Eftermiddag/aftentur: Vores 
tur begynder ved Katholm Gods. Den flotte 
hovedbygning vidner om middelalderens 
herregårdsbyggeri. I dag driver Marie Terese 
Collet Klein godset sammen med sin mand, 
Nikolaj. Fra godset vandrer vi ad markveje 
gennem de åbne store arealer, der åbner sig 
mod Kattegatkysten mod syd. Vi kan måske 
være heldige at se sikavildt på vores vej. Efter 
turen gennem store skovområder kommer 
vi ud til kysten ved Glatved Strand, herefter 
Rugårds arealer og lidt senere Nationalpark 
Mols Bjerge. 

*Vi tager forbehold for ændringer i programmet

13.30 - 17.15 Eftermiddagstur: Fra Mågeøen 
og hjem via Følle Bund, Hestehaven og Rønde 
Bypark. / km. 

19.30-21.00: Naturfortællinger ved  Gunnar Bir-
kelund



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Skolevej 2, 8410 Rønde

Torsdag 8. juli

Fredag 9. juli

Tilmelding

9.45 - 16.30: Heldagstur: Inden vandreturen 
gør vi holdt ved Hornslet Kirke. Vandreturen 
går gennem byen mod Sophie Amaliegård 
Skov. Dette skovområde er en flot og varie-
ret herregårdsskov med mange træarter og 
en idyllisk bæk. Sophie Amaliegård Skov har 
siden 1600-tallet hørt til herregården Claus-
holm. Turen fortsætter gennem Rosenholm 
Skov forbi Ivars Kilde til Rosenholm Slot. 
Omkring kilden er der lavet et lystanlæg, som 
har været mål for mange lokale udflugter. 
Ved Rosenholm bindes historien sammen 
med oplevelsen i Hornslet Kirke. Her blev 
Holm til Rosenholm, da Rosenkrantz familien 
erhvervede stedet i 1600-tallet. I haven ses 
Pirkentavl, et lysthus, som angives til at være 
Danmarks første universitet. Herfra bringer 
bussen os tilbage til en festaften på højsko-
len. 14 km.

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

Her vil vi nyde vores aftensmad og tage en 
lille tur rundt for at se på en helt fantastisk 
flora. Efter aftensmaden fortsætter vi over 
nogle fine strandvolde, som havet har dannet 
efter istiden. Her bliver en stor mulighed for at 
se Rødrygget Tornskade i det åbne landskab. 
Fremme ved Fjordplantagens vestre ende 
åbner synet over Nørresø sig op mod den 
gamle hovedbygning på Rugård. Vi slutter 
vores dag med turen rundt om søen og et 
nærmere kig på godset og høre om Arenfeldt 
brug af heksejagt ved heksedammen. Herfra 
kører bussen os hjem til aftenkaffen på 
højskolen. 14 km




