
 

 

 

Natur, kunst og kultur 

7 dage på den spændende ø 

Tirsdag 12/5 – mandag 18/5 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dagsprogram med ret til ændringer forbeholdes. 
 

Priser: 
Dobbeltværelse uden bad: 4.550 kr.    (Kombinationsmuligheder) 
Dobbeltværelse med bad:   5.050 kr.   (Ny fløj) 
Enkeltværelse uden bad:    5.000 kr.    (Kombinationsmuligheder) 
 

Snak med Linda om valget af værelse 
 

Depositum ved tilmelding, og senest 15. januar: 1.000 kr. 
Restbeløb betales senest den 1. april 2020 (Du får en opgørelse) 
 
Al betaling foregår til Linda på konto 7833 4753668 
 



Tirsdag d. 12/5  
9:30 afgang fra eksercerpladsen. Det er en lang rejsedag uden 
kost inkluderet, så en madpakke vil gøre godt. 
18:30 Afgang fra Ystad – ankomst til Rønne 19:50 
20:30 Højskolen. Velkomst, indkvartering – en ostemad og en 
kop kaffe. 
Aftenen slutter med introduktion samt fællessang ved forstander 
Allan Gardersøe. 
 
Onsdag d.13/5 
En morgengåtur ved Arnth Ravn 
Morgenmad, morgensamling  
Dagstur med Arnth Ravn.  
1. Vi besøger Kunstmuseet som er 
beliggende ved Helligdomsklip-
perne ca. 6 km. nord for Gudhjem 
i et af Danmarks flotteste og mest 
spektakulære landskaber. Museumsbygningen er opført i 1993 
og udvidet i 2003. Bornholms Kunstmuseum rummer både ældre 
og nyere kunst og kunsthåndværk. 
 
2. Lykkelund gedemejeri med smagsprø-
ver Økologisk gårdmejeri med produkti-
on af is og ost. Gårdbutik med café og 
mange klappevenlige geder. 
 

Aftensmad 
 
Aften: Foredrag ved Lillian Hjort 
 
 
 
 
 
 

Kunstmuseet 



Torsdag d. 14/5 
Morgengåtur ved Arnth Ravn 
Morgenmad, morgensamling 
Tur til Christians Ø, som er en del af 
øgruppen Ertholmene. Øgruppen er 
ejet af den danske stat og hører un-
der Forsvarsministeriet. Den består 
af de to beboede øer Christiansø og 
Frederiksø, fuglereservatet Græsholm og et antal større og min-
dre klippeskær. Alt er totalfredet, både fæstning, natur og dyre-
liv. Der bor i dag ca. 90 mennesker på øerne. 
 

Aftensmad 
 

Aften: Foredrag ved Lillian Hjort 
 
Fredag d. 15/5 
Morgenmad, morgensamling  
1. Tur og virksomhedsbesøg på den 
150 år gamle Hjorts Keramikfabrik, 
som stadig producerer stentøj efter 
oprindelige principper 
 

Frokost 
 

2. Tur til Svaneke, som er Dan-
marks østligste købstad, vandt tit-
len som Danmarks smukkeste køb-
stad i 2013. 
 

3. Østerlars Rundkirke, som er 
Bornholms og Danmarks største 
rundkirke fra omkring 1150. 
 

Aftensmad 
 

Aften: Foredrag ved Lillian Hjort 
 



Lørdag d. 16/5 
Morgenmad ,Morgensamling 
1. Tur til Paradisbakkerne 
2. Tur til Allinge og Hammershus 
 

Aftensmad  
Evt. sangaften 
 
Søndag d. 17/5 
Morgenmad , morgensamling 
Foredrag ved forstander Allan Gardersøe ”Hvad er det gode liv” 
Frokost 
 
Dueodde, tårn, koldkrigsmuseum, 
strand. 
 
Aftensmad/afslutningsfest. 
 
Mandag d. 18/5  
Morgenmad, morgensamling 
Afgang Rønne –Ystad 10.30 
 
Bemærk: 
Ved kurser på 1 uges varighed udleveres 1 håndklæde ved an-
komsten. Ønskes der yderligere håndklæder har man mulighed 
for at købe en vaskemønt til kr. 20,- og vaske i højskolens vaske-
kælder, eller få udleveret et ekstra håndklæde mod betaling kr. 
35,- Vaskemønter og rene håndklæder afregnes på kontoret, eller 
på mobilepay 82025. 
 

NB. Husk at Linda skal have oplysning om ønske af vegetarretter 
og/eller om der skal tages hensyn til allergier.  
 
NB. Bygningsmassen på højskolen er meget forskellig. Derfor er 
der varierende priser. 
 


