
Beretning for RHE’s venner 2021/22 ved generalforsamlingen den
2.5.22

Efter en længere tids dvale pga Corona afholdt RHEs venner generalforsamling den
29.6.21. formand Ulla Holmgaard ønskede ikke at genopstille. Tak for at du påtog dig
formandsskabet i opstarten og de første år af RHEs venner.
Der blev valgt en ny bestyrelse, som med udsigt til åbning efter Corona, straks gik i gang
med at ideudveksle og planlægge det kommende års aktiviteter i et spændende
samarbejde med Rønde Højskole og Efterskole..

RHEs venner er en forening, der arbejder for at bakke op om Rønde Højskole og
Efterskoles værdigrundlag og styrke forbindelsen ml. skolen og lokalsamfundet.

Der kom mange ideer på banen, nogle har vi gennemført og mange flere ideer er i
støbeskeen.

Vi har i efteråret og i foråret afholdt to sangaftener med Nye Højskolesange, kyndigt ledet
af Højskolens musiklærer Kim Togsverd Hansen. To hyggelige og interessante aftener,
hvor vi fik lært nogle af de nye sange og sunget nogle af de kendte. Arrangementerne var
velbesøgte med ca 25 tilmeldte.

I begyndelsen af marts havde vi et foredrag om interrail togrejser i Europa, hvor familien
Gammelgaard/Lindgren fortalte om togrejser generelt og om deres tur til Schweiz. Det
samlede over 50 tilhørere, der fik et spændende foredrag og hjælp og tips til selv at
arrangere interrail rejser.

I november lige inden valget holdt RHEs venner i samarbejde med Rønde Distriktsråd et
nytænkende dialog-valgmøde, hvor politikerne kom rundt til mindre grupper af vælgere,
som så havde mulighed for en dialog om de emner, som vælgerne ønskede. Spændende
debatform, som er langt mere involverende og demokratisk end sædvanlige plenum
debatter. Vælgermødets dialogform kan sikkert bruges i flere sammenhænge i årene
fremover.

RHEs venner er i det hele taget optaget af – ligesom skolerne - at styrke demokratisk
dannelse og livsoplysning og at styrke fællesskaber.

På Højskolen er der hvert år internationale studerende, som måske har danske
slægtninge, eller som helt på egen hånd har valgt en dansk Højskole, Rønde Højskole.
For at disse elever kan få et endnu bedre kendskab til dansk hverdagsliv har nogle af
RHE’s venners bestyrelse været ”kontaktfamilier”for de internationale elever, der ønsker
det. Mødet kan bestå af alt fra kaffedrikning til biografbesøg eller gåtur i skoven for at se
blå anemoner.
Vi håber at få flere familier til at melde sig som kontaktfamilier i løbet af året, da ophøret af
coronarestriktioner vil betyde flere internationale elever i de kommende år. Der er ligeledes
elever på Efterskolen, som kunne have gavn af kontaktfamilier, så kom gerne, når vi i
august holder informationsmøde mellem elever og familier

Højskoler og Efterskoler og mange andre er i disse år optaget af biodiversitet,
bæredygtighed, recycling osv., og den linje ønsker RHEs venner at bakke op om. Det var



foredraget om togrejser et eksempel på, og det blev heldigvis godt modtaget.  I februar
tilbød vi desuden er kursus i patchwork under overskriften: Gør gammelt til nyt. Desværre
var der ikke nok interesse for kurset, som måtte aflyses. Men vi vender tilbage med nye
”bæredygtigheds” arrangementer.

I begyndelsen af oktober var RHEs venner værter ved et arrangement, hvor Birgit
Fuglsbjerg fortalte om genopbygningen efter branden og guidede rundt på den
genopbyggede del af skolen. Meget interessant formiddag, hvor der blandt tilhørerne bl.a.
var en 60 års jubilar.

I august hilste vi  den nye Efterskoleforstander Søren Sinnbeck velkommen til Rønde.

Både Højskolen og Efterskolen har fuldt hus og sprudler af liv, hvilket bliver ekstra
understreget af de mange arrangementer, der er på skolerne i forbindelse med 125 års
jubilæet.

Medlemmer af RHE’s venner har fået tilbudt at deltage i arrangementerne til reduceret
pris, hvilket vil fortsætte i årene fremover.

Der er derfor mange gode grunde til at melde sig ind i RHEs venner. Et medlemsskab
koster 100 kr.  og medlemmerne får løbende nyhedsbreve med oplysninger om
arrangementer både i foreningen og på skolerne.

Siden generalforsamlingen er medlemsskaren da også vokset, men vi vil gerne fortælle
mange flere om RHEs venner, om det kulturelle kraftcenter som Rønde Høj- og Efterskole
er og om de mange offentlige arrangementer i både forening og på skolerne.

Iflg. Vedtægterne skal generalforsamlingen holdes i april måned. Vi håber at få
medlemmernes forståelse for at vi afviger den bestemmelse med et par dage. Grunden er
at vi gerne ville oplyse og oplyses om Efterskolens imponerende Kirgisistan projekt, som
jeg i hvert fald i flere år har læst om og meget gerne vil vide noget mere om.

På bestyrelsens vegne
Karen Andreasen


