Rønshoved Højskole

Højskolen ved Flensborg Fjord

Natur og unatur
I samarbejde med Studenterkredsen

31. juli – 6. august 2016

”Ulven kommer!” er ikke længere bare noget, som Peter råber for at fordrive
tiden. For ulven kom, og med sig bragte den naturen tilbage i danskernes
bevidsthed, ja ligefrem hele vejen ind i den politiske dagsorden, for det forlød
jo at den ikke hørte til hertillands. Problemerne begynder allerede her at
tårne sig op, for kunne man ikke også stille spørgsmålstegn ved om den vilde
natur, eller sågar bare naturen som sådan, hører til i et gennemciviliseret land
som Danmark? Men dette bringer endvidere andre spørgsmål på banen,
som eksempelvis hvor naturens grænser går? Kan vi overhovedet skelne
imellem en natur og en unatur? Er mennesket ren natur og således blot ét
iblandt et væld af andre naturvæsner, eller er vi netop som mennesker i stand
til at bryde naturens lænker og bånd, og således også være ånd? Og er vi
mennesker betragtere af eller deltagere i naturen ‘derude’? Bølgerne går ofte
højt, når vi diskuterer begrebet “naturlighed” i forbindelse med kønsdebatten,
forholdet til vores omverden, og maden, vi putter i munden. Vi skal på dette
års sommermøde med andre ord diskutere grænserne mellem det organiske
og det syntetiske, natur og unatur.

Foredrag
·· Nordisk længsel – om Havsteen-Mikkelsens billed- og kirkekunst
·· Oplysning om Livet eller Skyggeværk i Åndens Verden
·· Immanensklaustrofobi - Mennesket på randen af verden
·· Dyresyn i Danmark og udlandet – dobbeltmoralens holdeplads
·· Grundtvigsk lystvandring mellem mytologi og naturalisme
·· Hvem er bange for den store stygge hun-ulv?
·· Følelsernes Opdragelse
·· Politisk psykologi: Hobbes, Lorentz og Arendts forfatterskaber
·· Universets evige Blaa, hvor Kloderne tavst om Kloderne gaa – Om Thøger
Larsens digtning

Højskolelivet
·· Udover foredragene vil ugen byde på højskolesang, lanciers, frisindet
diskussion til den lyse morgen, samt en eftermiddagstur til Naturparken
Vadehavet

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

Søndag d. 31. juli
Ankomst med tog til Gråsten Station kl. ca. 15. Herefter mulighed
for bustransport til højskolen
Kl. 15.30-17 Ankomst og indkvartering
Kl. 17.00
Velkomst i foredragssalen og efterfølgende rundvisning ved
forstander 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 en menu
som vi har kaldt: Rønshoved Tapas. Dvs. vi skal have små
lækkerier fra det sønderjyske, kombineret med gode salater og
andet godt.
Kl. 20.00
Aftensamling. Velkomstforedrag ved forstander Thue
Kjærhus. Herefter kaffe og kage

Mandag den 1. august
Kl. 07.30
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00

Kl. 12.00
Kl. 14.30

Kl. 17.45
Kl. 18.00
Kl. 20.00

Morgenvandring eller morgenbadning i fjorden
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Foredrag ved ide- og videnskabshistoriker Hans Henrik
Hjermitslev, UC Syddanmark: Oplysning om Livet eller Skyggeværk i Åndens Verden - Grundtvigianere i spændingsfeltet mellem ånds- og naturvidenskab
I en tale på en skovtur med den radikale studenterforening Studentersamfundet i 1902 kastede Georg Brandes handsken mod den
grundtvigske højskolebevægelse: ”Grundtvigianerne svarer til Troen
og Fortiden; vi er Haabet og Fremtiden […] For den grundtvigske
Opfattelse gives der derfor Aand i udpræget Modsætning til Natur.
For os er Alt Natur; al Aandsvidenskab er Naturvidenskab, ogsaa
Historien.” Denne krigserklæring betød en afbrydelse af radikale akademikeres og grundtvigske højskolefolks samarbejde om det nyoprettede Folkeuniversitet og blotlagde en årelang strid om videnskab
og dannelse i datidens kulturkamp. Dette foredrag vil belyse denne
strid og vise, hvordan grundtvigske aktører såsom fysikeren Poul la
Cour navigerede i spændingen mellem ånd og natur eller, med N.F.S.
Grundtvigs ord fra Nordens Mytologi, mellem ”Oplysning om Livet”
og Skyggeværk i Aandens Verden.”
Frokostbuffet i spisesalen
Foredrag ved Professor emeritus Ole Jensen:
Immanensklaustrofobi - Mennesket på randen af verden
Mennesket er blevet ensomt i universet. Det har afskaffet ”himlen”
og kappet adgangsvejen til Gud. Og det hæver sig stadig mere op
over de væsener, det deler krop med, og den natur, det kommer fra,
og som det af al magt søger at spænde for sine formål. På kanten af
naturen er det da også kommet på kant med naturen. Al mening og
værdi er dets eget produkt – livet bliver til gerningsretfærdighedens
overanstrengelse. – Men denne ”randeksistens” er ”modernitetens
formidable illusion” (Løgstrup). Vejen frem består i at genfinde
”troens ontologi”, den virkelighedsforståelse, der er forudsat i Jesu
forkyndelse.
Øl- og vinsalg fra højskolens kiosk i foyeren
Aftensmad i spisesalen
Aftenforedrag ved etnolog Mette Havsteen-Mikkelsen:
Nordisk Længsel – om maleren Sven Havsteen-Mikkelsens
inspiration i nordiske landskaber og rodfæstede livsformer.
Sven Havsteen-Mikkelsen rejser især i 1950-60’erne rundt i Norge,
på Færøerne og i Island sammen med Martin A. Hansen, i en søgen
efter fælles nordisk kulturhistorie og rodfæstede livsformer. Vi følger
maleren gennem uddrag af især rejsedagbøger og billeder (dias) på

rejserne tilbage i tid og rum. En pointe i foredraget er, at Havsteen i
sit møde med folkekulturer og traditionsmiljøer i de nordatlantiske
fjeldlandskaber har været med til at iscenesætte en længsel hos
mennesker i moderniteten efter oprindelighed, autenticitet og
nordisk tilhørsforhold.
Herefter kaffe og kage

Tirsdag den 2. august
Kl.07.30
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00

Kl. 12.00
Kl. 14.30

Kl. 17.45
Kl.18.00
Kl. 20.00

Morgenvandring eller morgenbadning i fjorden
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Foredrag ved Biolog og direktør for Kattegatcenteret Bjarne
Klausen: Dyresyn i Danmark og udlandet - dobbeltmoralens
holdeplads.
I Kina spiser de hunde, i Danmark slagter vi giraffer og i USA bliver de
forfærdede over begge dele. Dyresynet er forskelligt på forskellige
kontinenter i forskellige kulturer. Men er vores syn på dyr rigtigt?
Og hvad er baggrunden for forskellige dyresyn. Hvordan udmønter
vores dyresyn sig i vores rolle som naturformidlere i danske
zoologiske haver og akvarier?
Frokostbuffet i spisesalen
Foredrag ved cand. mag. Johan Nord: En grundtvigsk lystvandring mellem naturalisme og mytologi
I det tredje vers af den sang fra Grundtvigs hånd, som vi kender
under navnet: Folket er endnu forblindet lyder der: ”Hvor naturen
undertrykkes, der kun falskhed vorder stærk, evig slet kun derved
lykkes skin og skrømt og skyggeværk”. Sangen er en nedkogning af
en længere tekst – en tiltale til Grundtvigs to sønner, hvor den gamle
fortæller dem, hvad de unge bør vide. Én af de ting, sønnerne bør
forstå, er, at naturen ikke skal undertrykkes, og i sangens fjerde vers
synger vi så om den ”fædres ånd med billedsproget”, som skal lede
de unges videre færden.
Foredraget vil være en undersøgelse af noget af alt det, der ligger
i disse to udsagn. En lystvandring med to rejseførere fra den
grundtvigske åndshistorie, som umiddelbart er ret forskellige, men
har deres hemmelige forbindelser – nemlig den kristne naturalist
Jakob Knudsen og den mytologiske højskoles førstemand Aage
Møller.
Øl- og vinsalg fra højskolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Aftensamling i Tårnet: Cand. mag. Jon Rostgaard Boisen:
Hvem er bange for den store stygge hun-ulv?
I de seneste år, er feminismen i dén grad kommet tilbage i den
offentlige debat. Ifølge nogen som et glubende monster, der i

nærmest bogstavelig forstand vil fratage mænd deres mandighed.
For andre som kvinders mulighed for at komme fri af rollerne som
Rødhætte og bedstemor og indtage lige så aktive positioner som
den glubske ulv og jægeren, der redder de to kvinder.
Men hvad er kønnet i det hele taget? Er det noget naturligt givet,
eller skaber vi det selv som en social konstruktion? Jeg vil i dette
foredrag sætte de senere års feminismedebat i perspektiv ved at
gennemgå hovedlinjerne i den filosofiske feminismes historie frem
til i dag ud fra spørgsmålet om kønnets natur eller unatur.

Onsdag den 3. august
Kl. 07.30
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00

kl.12.00
Kl.13.00

Kl. 17.45
Kl. 18.00
Kl. 20.00

Morgenvandring eller en svømmetur i Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Foredrag ved Cand. psych. Cathrine Kingo:
Følelsernes Opdragelse
I dag opfordres børn til at udleve deres naturlige, impulsive følelser.
Samtidig skal de lære at mestre negative følelser som vrede, had og
misundelse. Er følelser naturlige eller unaturlige? Er det naturligt
at skære sig til blods af skamfølelse, eller er det blot et udtryk for
en selvmutilerende kultur? Hvor kommer følelserne fra? Er de
socialiseret eller fødes vi med dem? Er de os til gavn eller skal vi lære
at mestre dem? Foredraget bliver lidt om Nymphomaniac, noget om
følelser og en hel del om opdragelse.
Frokostbuffet i spisesalen
Eftermiddagstur til Nationalparken Vadehavet
Vi kører i dag vestpå og ud under den høje blå himmel. Vi stiger
ud midt i Nationalpark Vadehavet, hvor vi går en tur på havets
bund sammen med en naturvejleder. Han vil fortælle os om
de dyr, planter og tidevand, der er herude og ikke mindst om
trækfuglen den islandske ryle. Eftermiddagen sluttes af med, at vi
springer over marskkanaler med springstav. En ældgammel frisisk
tradition. Programmet bliver sjovt og unikt og giver os forhåbentlig
et spændende indblik i livets dyre- og planteliv i marsken. Husk
at komme i praktisk tøj og sko, der må blive beskidt - gerne
gummistøvler eller barfodet. Husk også at medbringe skiftetøj,
håndklæde samt en pose til det beskidte tøj. Vi tager kaffen med og
vender tilbage til højskolen ca. 17.30.
Øl- og vinsalg fra højskolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Vi danser Les Lancier. Vi har hele skolens hal at danse i. Herefter
kaffe og kage

Torsdag den 4. august
Kl. 07.30
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl 10.00
Kl. 12.00
Kl.14.30

Kl. 18.00
Kl. 20.00

Morgenvandring eller en svømmetur i Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Filmfremvisning i foredragssalen. Vi omdanner foredragssalen
til biograf, og ser en film sammen.
Frokostbuffet i spisesalen
Studenterkollokvium og debat
Denne eftermiddag har vi inviteret to medlemmer af
Studenterkredsen fra henholdsvis Århus og København til at lave to
korte oplæg om emner inden for titlen ’Unatur og natur’. Oplæg, der
inviterer til en diskussion af emnerne.
Øl- og vinsalg fra højskolens kiosk
Aftensmad i spisesalen
Gudstjeneste. Vi omdanner skolens foredragssal og afholder
gudstjeneste

Fredag den 5. august
Kl. 07.30
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00

Kl. 12.00
Kl. 14.30

Kl. 18.30
Kl. 19.00

Morgenvandring eller en svømmetur i Flensborg Fjord
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Foredrag ved lektor, Cand. Scient. Pol, Carsten Bagge
Laustsen: Politisk psykologi
Et kontroversielt felt belyst og diskuteret med udgangspunkt i
Hobbes, Lorentz og Arendts forfatterskaber
Frokostbuffet i spisesalen
Foredrag ved cand. mag. og seniorforsker ved Statsbiblioteket i Aarhus Lotte Thyrring Andersen
I Universets evige Blaa, hvor Kloderne tavst om Kloderne gaa –
Om Thøger Larsens digtning
Thøger Larsen (1875-1928) er nok bedst kendt for sangen
”Danmark, nu blunder den lyse nat”, som vi synger hvert år til
Skt. Hans. Men i litteraturhistorisk sammenhæng betragter man
digteren fra Lemvig som en af de store og særegne naturlyrikere
i dansk litteratur. I hymniske digte om den uudgrundelige og
foranderlige virkelighed forener Thøger Larsen naturvidenskabelig
indsigt med sanselige og visionære erfaringer. Det er udvekslingen
mellem nu og evighed, nært og fjernt, liv og død, som er de centrale
omdrejningspunkter i forfatterskabet – og i dette foredrag.
Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Festmiddag i pejsestuen, der kl.22.00 går over i Revy.

Lørdag d. 6. august
Ingen morgenvandring på afrejsedagen.
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Herefter afsked og afrejse, så man kan komme med bussen fra højskolen kl. 9.30 og med toget fra Gråsten station ca. kl. 10.00

Kl. 7.55
Kl. 8.00
Kl. 9.00

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:		
3.695,-kr.
Enkeltværelse pr. person uden bad: 		
4.495,-kr.
Dobbeltværelse pr. person med eget bad: 		
4.495,-kr.
Enkeltværelse pr. person med eget bad:		
5.195,-kr.
Særpris: Dobbeltværelse pr. person uden bad for deltagere i Studenterkredsens
sommermøde 2.300,-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

