Rønshoved Højskole

Højskolen ved Flensborg Fjord

Eksistens og
sommer
Kunst, naturvidenskab og
de store litterære værker
I samarbejde med Kristeligt Dagblad
1. – 7. juni 2019

Forundringen, det overraskende perspektiv, de dybe indsigter og ikke mindst,
glæden ved meningsfulde samtaler og nye bekendtskaber er i højsædet i
denne uge. Tiden fyldes med støj, så vi har plukket nogle af de mest vidende
og velformidlende navne til at skære igennem larmen og levere indspark med
udsyn. Det bliver således med kyndigt overblik og engageret indlevelse, når vi
føres ind i bl.a. biologiens, musikkens, kunstens, litteraturens, samt filosofiens
og teologiens rige verdener.

Foredrag
·· Om eksistens og individuation - et idehistorisk perspektiv ved professor
Hans-Jørgen Schanz, Aarhus Universitet
·· Om Vølvens spådom, norner og skæbne ved Karen Beck-Pedersen, ph.d. i
kulturhistorie, Aarhus Universitet
·· Højskolesange forbinder os ved viceforstander Nina Kjærhus
·· Folkekirken i militæruniform ved sognepræst Jens Andreas Christensen
·· Fyrst Myskin fra den verdenskendte russiske forfatter Fjodor Dostojevskijs
roman: Idioten ved højskoleforstander Thue Kjærhus
·· Igor Stravinskijs ”Le Sacre du printemps” - den moderne ballets fødsel ved
musikhistoriker og højskolelærer Tim Pohle
·· Regnbuer, sten og lys - foredrag om Olafur Eliassons kunst ved højskolelærer
Søren Hviid Pedersen
·· Om den store norske forfatter Henrik Ibsens Peer Gynt ved højskolelærer
Andreas Pilekjær.
·· Om den store tyske digter Thoman Mann ved Rasmus Vangshaardt SDU.
·· Grundlovsmøde ved tidligere minister Søren Pind.
·· Foredrag om menneskets grænser - på kanten af tilværelsen: Om evolution,
genetik og arvehygiejne samt:
·· Foredrag indenfor biologi og religion: Kan oplevelsen ”det åndelige”
forklares gennem evolution? ved Tobias Wang Nielsen professor i
zoofysiologi ved Aarhus Universitet

Udflugt
·· Eftermiddagstur til Sønderborg med kunst af Olaffur Eliasson og Jugendstil.

Velkommen til en almen, klassisk, grundtvigsk folkehøjskole
Rønshoved Højskole er vel nok Danmarks flottest beliggende højskole.
Højskolen ligger ud til Flensborg Fjord midt i det bakkede morænelandskab,
der byder på skønne vandreture i store løvskove langs fjorden. Stedets
beliggenhed giver rige muligheder for udendørsoplevelser, der stimulerer og
inspirerer.
Rønshoved Højskole er en klassisk, grundtvigsk folkehøjskole, der er oprettet
helt tilbage i 1921 lige efter Sønderjyllands Genforening.
Vi er en af de få danske højskoler, som stadig er klassisk og almen.
Vi lægger derfor vægt på det almendannende, hvor sange fra
højskolesangbogen, gode fortællinger, morgensamlinger, foredrag og
fællesskabet er centralt placeret i hverdagen.
Velkommen til Rønshoved Højskole
– Højskolen ved Flensborg Fjord

Nina og Thue Kjærhus
Forstanderteam

Lørdag d. 1. juni
Ankomst med tog til Gråsten Station kl. ca. 15.05. Herefter
mulighed for bustransport til højskolen
Kl. 15.30-17 Ankomst og indkvartering
Kl. 17.00
Velkomst i foredragssalen og efterfølgende rundvisning ved
viceforstander Nina Kjærhus
Kl. 17.45
Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl. 18.15
Aftensmad i spisesalen. Denne første aften skal vi have
Rønshoved Tapas. Små lækkerier kombineret med gode salater
og andet godt.
Kl. 20.00
Velkomstforedrag med forstander Thue Kjærhus. En fortælling
om den særlige sønderjyske historie og mentalitet. Herefter kaffe
og kage i pejsestuen

Søndag den 2. juni
Kl. 07.30
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00

Kl. 12.00
Kl. 14.30

kl. 17.30
kl. 18.00
kl. 20.00

Morgenvandring for de friske langs Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenmad i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Foredrag om eksistens og individuation - et idehistorisk
perspektiv ved professor Hans-Jørgen Schanz, Aarhus Universitet
Om det fænomen, at mennesker altid – i hvert fald siden den græske
klassik – har haft ideer og forestillinger om, hvad det var, der adskilte
mennesket fra alt andet levende på jorden. I disse forestillinger
indgik også spørgsmålet om: Hvordan bliver det enkelte menneske
til det særegne, det nu en gang bliver til.
Frokostbuffet i spisesalen
Foredrag om Vølvens spådom, norner og skæbne ved Karen
Beck-Pedersen, ph.d. i kulturhistorie, Aarhus Universitet
Hør om skæbnen, som den skildres i norrøn litteratur, mytologi og
livssyn. Med udgangspunkt i den berømte tekst: ”Vølvens spådom”
får du denne formiddag et indblik i den tankegang og det livssyn,
der præger den islandske sagalitteratur og Eddaens fællesnordiske
heltetraditioner.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Aftensamling: Højskolesange forbinder ved viceforstander
Nina Kjærhus. Herefter kaffe og kage omkring pejsen i pejsestuen.

Mandag den 3. juni
Kl. 07.30
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00

Kl. 12.00
Kl. 14.30

Morgenvandring for de friske langs Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenmad i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Folkekirken i militæruniform ved sognepræst Jens Andreas
Christensen
Om mødet med opfattelser af tro og brug af militær magt.
Andreas har været udsendt til Afghanistan og Irak samt mindre ture
til Kosovo og Libanon. Som militærpræst har han været sammen
med soldater i uddannelsen, i felten og med familierne – bl.a. den
svære stund, når det værste budskab skal fortælles.
Frokostbuffet i spisesalen
Fyrst Myskin fra den verdenskendte russiske forfatter Fjodor
Dostojevskijs roman: Idioten ved højskoleforstander Thue
Kjærhus
Vi møder den ufattelige godhed, som kommer til udtryk hos fyrst
Myskin i romanen: Idioten af Dostojevskij. Højskoleforstander Thue

Kl. 17.30
Kl. 18.00
Kl. 20.00

Kjærhus holder foredrag om Idioten, der tegner konturerne til ugen.
Titelfiguren, som også er hovedpersonen: fyrst Myskin, er en af de
forunderligste skikkelser i litteraturhistorien. Om ham grupperer sig
mange forskellige skikkelser og karakterer, der hver på deres måde
bliver påvirket af mødet med denne ”idiot”. Det der har gjort værket
til et fikspunkt i verdenslitteraturen er ikke selve handlingen, men
måden som der fortælles på sammen med den store troværdighed i
personskildringen.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Igor Stravinskijs ”Le Sacre du printemps” - den moderne
ballets fødsel ved musikhistoriker og højskolelærer Tim Pohle
Da publikum så og hørte balletten ved dens premiere i 1913 var der
furore i koncertsalen: Folk råbte og buhede, andre udvandrede, for
det, de hørte og det de så, var så anderledes og så nyt, at de ikke
forstod, hvad der skete. Den unge Stravinskij rykkede grænser med
musikken, ligesom kostumer og koreografi var banebrydende. Vi
skal høre om Stravinskijs liv og arbejde med balletten og derefter se
det hele på storskærm i en opsætning, der genskaber de originale
kostumer og den koreografi, der var så anderledes i 1913, og som
virker så fortryllende på os idag.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen

Tirsdag den 4. juni
Kl. 07.30
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00

Kl. 12.00
Kl.13.30

Morgenvandring for de friske langs Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenmad i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Regnbuer, sten og lys - foredrag om Olafur Eliassons kunst
ved højskolelærer Søren Hviid Petersen
Man taler om tiden før og efter Olafur Eliasson, som i den grad
har sat sit præg på dansk og international samtidskunst. Olafur
er født og uddannet i Danmark, og har i dag 90 fuldtidsansatte
i Berlin. Han har en forkærlighed til interaktive installationer, der
inddrager beskueren og ofte visualiserer elementerne og indsætter
naturfænomener i kunstrummet. Han er kendt for bla. Regnbue
panoramavinduet på Aros, og for de 3 lysekroner i Operaen på
Holmen og meget mere. Foredraget kommer bag om Olaffur og
hans kunst og lægger ikke mindst op til vores eftermiddagstur til
Sønderborg.
Frokostbuffet i spisesalen
Eftermiddagstur til Sønderborg, Alsion og kunst af Olafur
Eliasson
Vi kører i dag til Sønderborg og kigger nærmere på Alsion, der

Kl. 17.45
Kl.18.00
Kl. 20.00

rummer en koncertsal i verdensklasse, en forskerpark og er en del
af Syddansk Universitet. Her smelter kultur, vidensarbejdspladser og
uddannelse sammen i en vision om at skabe fremtidens kulturhus.
Alsion rummer Koncertsalen Alsion, der er en af Europas ypperste,
når det gælder den symfoniske musik. Foyeren er udsmykket af den
dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson, der er Alsions huskunstner,
hvilket sikrer en oplevelse allerede ved ankomsten. Vi tager kaffen
med.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Aftenforedrag om den norske forfatter Henrik Ibsens Peer
Gynt ved højskolelærer Andreas Pilekjær.
Peer Gynt er et komisk og rørende portræt af storfantasten Peer, som
med begge ben solidt plantet i skyerne drager til fjelds, til søs og til
Egypten for at være sig selv. Hjemvendt til Norge efter mange år, når
han målet, men på en måde som selv Peers fantasi ikke kunne have
forudset. Herefter kaffe og kage i pejsestuen

Onsdag den 5. juni
Kl.07.30
Kl.07.55
Kl.08.00
Kl.09.00
Kl.10.00

Kl.12.00
Kl.15.00
Kl.17.30
Kl.18.00
Kl.20.00

Morgenvandring for de friske langs Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Om den store tyske digter Thoman Mann. Karneval på
vulkanskrænten. Om Thomas Mann’s solskinsbarn Felix Krull ved
Rasmus Vangshardt ph.d.-stipendiat ved SDU og boganmelder
ved Kristeligt Dagblad.
Thomas Manns sidste roman ”Felix Krull. En svindlers bekendelser”
er en skælmeroman om svindleren Felix Krull, der nok blev født
på en søndag, og som jo bærer lykken i sit navn, men som også
udviser en sær trang til mørke, søvn og død. Foredraget genfortæller
historien om Felix, der begynder som elevator-boy på et hotel i
Paris, men ender sine dage med hovedet i barmen på en portugisisk
museumsdirektørs kone – og med en falsk titel som marquise af
Luxembourg. Det ender i spørgsmålet: Hvor farligt er det at lege
med sin identitet -- og hvor godt er det egentlig at være i live?
Frokostbuffet i spisesalen
Grundlovsmøde med tidligere minister Søren Pind
Vi har i dag inviteret Søren Pind til at sætte vores Grundlov i relief. Vi
glæder os.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Debataften: Vi vil denne aften lægge op til en debat af
udvalgte problemstillinger, der har været i spil i løbet af ugen.
En aften med højskolelærerne Andreas Pilekjær og Søren Hviid
Pedersen

Torsdag den 6. juni
kl.07.30
Kl.07.55
Kl.08.00
Kl.09.00
Kl.10.00

Kl.12.00
Kl.14.30

Kl.17.30
Kl.18.00

Morgenvandring for de friske langs Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Foredrag om menneskets grænser - på kanten af tilværelsen:
Om evolution, genetik og arvehygiejne ved Tobias Wang Nielsen
professor i zoofysiologi ved Aarhus Universitet
Denne sidste dag er helliget mødet med højskolen og det klassiske
universitet. Vi lægger ud med at høre om den nyeste forskning inden
for biologien - om evolution, genetik og arvehygiejne. ”At æblet ikke
falder langt fra stammen” er en gammel erkendelse, men en egentlig
forståelse af genetikken kom først i det tyvende århundrede. Det
tyvende århundrede, som blandt biologer kaldes for ”century of the
gene”, startede med genopdagelsen af Mendels love i 1900, blev
fulgt op af beskrivelsen af DNA’s struktur i 1953 og kulminerede med
kortlægningen af hele menneskets arvemasse i 2001. Jeg vil fortælle
om hvordan den samtidige udvikling af forståelsen af genetik og
evolution spillede en vigtig rolle i fremkomsten af arvehygiejne og
eugenik, og jeg vil komme ind på hvordan de enorme landvindinger
indenfor den moderne medicin skaber mulighed for genterapi med
store etiske dilemmaer.
Frokostbuffet i spisesalen
Foredrag indenfor biologi og religion: Kan oplevelsen
”det åndelige” forklares gennem evolution? ved Tobias Wang
Nielsen professor i zoofysiologi ved Aarhus Universitet
Naturvidenskab og religion opfattes ofte som uforenelige
modsætninger. På det lidt overfladiske niveau skyldes den
modsætning jo nok at naturvidenskaben nu viser at jorden blot er
en blandt milliarder af planeter med liv, og at evolutionslæren viser,
at mennesket blot er én af mange aber. Mennesket er derfor ikke
noget særligt. Men hvorfor er religion så udbredt hos alle folkeslag
og hvorfor spiller den åndelige oplevelse så vigtig en rolle for alle
mennesker. I foredraget vil jeg diskutere to anskuelser, nemlig at
vores bevidsthed (og religion) blot er epi-fænomen der skyldes
vores udvikling af høj intelligens, samt den mere spændende ide
om at religion og overtro har spillet en vigtig rolle i udviklingen af
komplekse samfund med mange mennesker. I så fald kunne man
forestille sig, at vores hang til religiøsitet har bidraget til overlevelsen
og derfor er skabt igennem den naturlige selektion.
Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
Festmiddag med efterfølgende: Sange fra hatten og andet godt.

Fredag den 10. maj
Kl. 07.30
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 08.50

Ingen morgenvandring pga. afrejsedag
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Herefter afsked og afrejse, så man kan komme med bussen fra
højskolen kl. 9.20 og med toget fra Gråsten kl. 9.50
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet

Praktiske oplysninger
Tilmelding
Du tilmelder dig nemt på vores hjemmeside www.ronshoved.dk under ”Korte
kurser”.Efterfølgende vil du få tilsendt en bekræftelse og betalingsopgørelse.
Tilmelding er bindende, hvilket betyder, at vi ikke kan refundere pengene ved
afbud.
Vi anbefaler derfor, at du tegner en afbestillingsforsikring ved f.eks.
Europæiske Rejseforsikring.

Priser
Dobbeltværelse pr. person uden bad:		
Enkeltværelse pr. person uden bad: 		
Dobbeltværelse pr. person med eget bad:
Enkeltværelse pr. person med eget bad:		

4.195,-kr.
4.895,-kr.
4.895,-kr.
5.595,-kr.

Kontoret hjælper dig gerne med at finde en makker, så du for det første kan
spare de penge som et enkeltværelse jo koster ekstra, men også for at du kan
få muligheden for at lære en ny at kende.
Beløbet dækker kost & logi inkl. linned og håndklæder samt alle udflugter og
programsatte punkter.

Rejsen med offentlig transport til Rønshoved
Vi ligger tæt på IC-linien. Der købes togbillet til Gråsten. Det tager 2½ time fra
Århus og 3½ time fra København (med direkte tog hver 2. time). Fra Gråsten
tager bussen (nr. 110) kun 15 min.
Vi kan også tilbyde at hente dig med vores bus i Gråsten med togankomst ca.
kl. 15. Prisen vil være 50,-kr, som du betaler direkte til chaufføren i bussen.
Det samme kan vi tilbyde på hjemrejsedagen med togafgang ca. kl.10.

Rønshoved Højskole

Højskolen ved Flensborg Fjord

www.ronshoved.dk info@ronshoved.dk Tlf. 7460 8318

