
Nørgaards Højskole  -  Nrgaard.dk

86 68 23 00

Jul på Nørgaards
22.12. - 26.12 2018     



Nu nærmer julen sig med hastige skridt. Her på Nørgaards Højskole er vi så småt ved at finde julehu-
møret frem. Vi har fået lavet et rigtig godt program med spændende indhold som: foredrag, fælles 
sang, musik, studiegrupper, udflugt og bevægelse. Juleaften skal vi til julegudstjeneste i Bjerringbro 
Kirke.  Der bliver masser af julehygge, sang, samvær og frem for alt god mad og godt humør.
Vi glæder os til at se dig. 

Program:
Lørdag d. 22. december
Kl. 12.00 - 13.30  Ankomst og indkvartering. Afhentning ved Bjerringbro Banegård 
  klokken 11.53 og 12.53
Kl. 12.00 - 13.30  Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 13.30    Velkomst og præsentation af kursus, ved kursusledere og forstander Vibeke Hundborg
Kl. 14.30  Rundvisning på skolen og eftermiddagskaffe
Kl. 15.30 - 17.00 Vælg mellem:
  - Rundt i højskolesangbogen ved Kirsten Mehlsen i Lille Foredragssal
  - “Dans dig Glad” ved Vibeke Hundborg i motionssalen
  - “Da Pop og Rockmusikken kom til Danmark” ved Ole Eeg i foredragssalen
Kl. 18.00         Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.00 Vælg mellem:
   - Foredrag i foredragssalen ved Anders Laugesen:
        -“Det guddommelige barn i verdensreligionerne og Julens kulturhistorie”
   - Les Lanciers ved Christina Rubæk
  Herefter ostebord i spisesalen. Efterfølgende kaffe med et glas portvin i pejsestuen og l 
  lokale 113
 
Søndag den 23. december
Kl. 07.00 - 08.00 Mulighed for en morgengåtur ved kursusassistenterne eller morgengymnastik ved Vibeke  
  Hundborg
Kl. 07.30 - 09.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling i foredragssalen ved Vibeke Hundborg
Kl. 10.00 - 10.15 Formiddagskaffe i pejsestuen og lokale 113
Kl. 10.30 - 12.00 Vælg mellem følgende studiegrupper:
  - ‘Vi synger Julen’ ind ved Martin Damgaard 
  - Underholdning på nettet ved Søren Mehlsen (medbring selv tablet, smart phone, iPad  
     eller lign.) i lokale 101
  - Gyronkinesis ved Line Thylander
Kl. 12.00 - 12.45 Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 13.00 - 17.30 Udflugt til Cold Hand Winery 
Kl. 18.00         Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.00  Musikaften i multisalen med Østerdahl og Witter: Musikåret 1967
 
Mandag den 24. december
Kl. 07.00 - 07.45 Mulighed for en morgengåtur ved kursus-assistenterne 
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling “Det koster noget” i foredragssalen ved Jesper  Voldby 
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagskaffe i pejsestuen og lokale 113
Kl. 10.30 - 12.00    Vælg mellem: 
  - Foredrag om Franz Kafka i foredragssalen ved højskolelærer Jesper Trier Gissel
  - “Julepynt med Kant” ved Iben Tjufkjær
  - Yoga i multisalen ved Kirsten Mehlsen

jul på nørgaards 



Kl. 12.00  Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 13.00   Vælg mellem:
  - Julekor ved Kirsten Mehlsen (vi optræder om aftenen!)
  - Foredrag om “Elektronisk Musik” i lille foredragssal ved Darius Kinderis
  - Meditation-Vipassana ved Jeppe Mehlsen
  - Hyggelig gåtur i området
Kl. 14.30   Julestue med glögg og sang i pejsestuen
Kl. 15.45   Vi går til Bjerringbro Kirke, hvor vi skal deltage i den lokale julegudstjeneste
Kl. 16.30   Julegudstjeneste i Bjerringbro Kirke
Kl. 18.15   Velkomst i spisesalen 
Kl. 18.30   Julemiddag i spisesalen 
  Menu: Juleand med diverse lækkert tilbehør og risalamande til dessert 
Kl. 20.30   Vi danser om juletræet og synger julesalmer. 
   Husk at vi holder gavefri juleaften!
   Herefter julehygge i multisalen med ”Året der gik” ved kursuslederne 
 
Tirsdag den 25. december
Kl. 07.00 - 07.45 Mulighed for morgentravetur ved kursusassistenterne eller morgengymnastik ved Kirsten  
  Mehlsen
Kl. 07.30 - 08.55 Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling om Litauen ved Darius Kinderis i foredragssalen
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagskaffe i pejsestuen og lokale 113
Kl. 10.30 - 12.00 Vælg mellem:
  - Yoga og Afspænding for fordøjelsen ved Kirsten Mehlsen
  - Foredraget ‘Kældermennesker’ ved Jesper Trier Gissel
Kl. 13.00  Nørgaards Højskoles store julefrokost med pakkeleg i spisesalen (husk at medbringe to små  
  pakker til en samlet pris af max 50 kr.!) 
Kl. 16.00 - 17.30 Vælg mellem:
  - Foredraget ‘Musik, Hjerne og Hjerte’‘ ved Line Thylander 
  - Film “Så Længe Jeg Lever” i biografen/Foredragssalen
  - Bjerringbro til fods
Kl. 18.30   En let aftensmad ovenpå den store julefrokost i spisesalen
Kl. 20.00 - 21.30  Vælg mellem: 
  - Foredrag: ‘Musik bag Tremmer’ ved Kirsten Mehlsen i foredragssalen
  - Bowls med Jesper Trier Gissel i motionssalen
  - Bridge for øvede og begyndere ved Mads Krøjgaard i lokale 135
  Herefter aftenkaffe

Onsdag den 26. december
Kl. 07.00 - 08.00 Mulighed for en morgengåtur ved kursus-assistenterne eller morgensvømning i Bjerringbro
  Svømmehal
Kl. 07.30 - 08.55  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling ved højskolelærer Iben Tiufkjær i foredragssalen
Kl. 10.00 - 10.15    Formiddagskaffe i pejsestuen og lokale 113
Kl. 10.15 - 11.30  Humoristisk foredrag i foredragssalen “Voksenliv” ved Kristian Kirk
Kl. 11.30   Frokostbuffet i spisesalen. Der er mulighed for at købe en madpakke
  til hjemturen (se praktiske oplysninger)
  Farvel til medkursister og kursusledere
  Afrejse. Mulighed for buskørsel til banegård med togafgang 12.40 og 13.40

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

program



studiekredse, udflugter m.m.
På dette kursus kan du frit vælge at deltage 
i en række forskellige studiekredse. Under 
morgensamlingen præsenteres kort titler og 
indhold for studiekredsene.  

Studiekredsene kan f.eks være:
• Foredrag
• Sang 
• Bridge
• Yoga
• IT
• Dans

Udover studiekredsene byder kurset også på 
flere spændende foredrag og kulturoplevel-
ser, f.eks:

Foredrag

”Det guddommelige barn i verdensreligio-
nerne og Julens kulturhistorie”:
Foredrag ved Anders Laugesen.
Det guddommelige barn kommer til os i julen i 
fortællingen om Jesu fødsel i Betlehem. Det er en 
vidunderlig historie, som i den kristne tradition r 
langt mere farverig, end den beretning vi kender 
fra Lukas evangeliet. 
Men også andre religioner har fortællinger om un-
derfulde børns fødsel, der senere får en afgørende 
virkning på historien gang.
Med fortælling og julesalmer fører Anders Lauge-
sen os igennem en af menneskehedens grundfor-
tællinger om mørket, der gennembrydes af det 
lille, sårbare barns lys.

 

Musik, hjerne og hjerte:
Foredrag ved højskolelærer Line Thylander
Med musikken i centrum bevæger vi os ud i 
forskellige sammenhænge, hvor det at lytte, spille 
eller på anden måde kommunikere med musik har 
betydning for os. Vi ser på vores indtag af musik i 
hverdagen, samt på hvordan den ledsager mange 
af vores traditioner i livet. Vi zoomer ind på hvad 
der egentlig sker i vores hjerne, når vi lytter til 
musik og når vi udøver musik. Hvordan påvirker 
forskellig musik vores biokemi, følelser og adfærd? 
Kan musik hjælpe demente og hjerneskadede med 
at genvinde noget af det tabte sprog?

”Voksenliv”:
Foredrag ved Kristian Kirk
Hvornår er man egentlig voksen? Det spørgsmål 
er der mange der stiller sig selv - navnligt dem 
der ikke er det. Og selvom vi har så intuitiv en idé 
om det, så er der ingen beskrevne retningslinjer 
for, hvornår voksenlivet indtræder. Ikke andet end 
alderen. Og det er et meget fattigt kriterie. Kristian 
vil i dette foredrag forsøge at belyse mulige krite-
rier for voksenlivet - set fra en humoristisk vinkel

Musik / koncert:
”Musikåret 1967” 
1967 ændrede musikhistorien for altid. Det var året 
for “Sgt. Pepper” – og andre væsentlige udgivelser. 
1967 var også året, hvor en lang række af rockens 
største navne debuterede – Doors, Leonard Cohen



Velvet Underground, David Bowie, Pink Floyd og 
mange andre. Og her- hjemme satte Steppeulvene 
nye standarder for dansk rock med pladen ”HIP”. 
Allan Østerdahl og Troels Witter  kigger tilbage på 
de sidste 50 år med nye fortolkninger af de centrale 
værker og giver forklaringen på, hvorfor 1967 blev 
det største år i rockhistorien

Udflugt:
Jens Skovgaard Pedersen og hustruen Charlotte 
havde verdens bedste job som forstanderpar på 
en efterskole på Mors, da de i 2006  købte en gård 
ved Læsten vest for Randers. Her tæt på fødebyen 
skulle drømmen om at lave dansk vin på danske 
frugter realiseres.  Snart blev en lille æbleplantage 
plantet. og fire år senere var Cold Hand Winery 
en realitet. Produkterne fra Cold Hand Winery er 
opstået ud fra den vision at levere verdens bedste 
frugtvin. Vineriet er et arbejdende værksted, hvor 
der eksperimenteres på livet løs. Entusiasme, 
fortælleglæde og iværksætterånd gennemsyrer 
stedet, hvor vi skal se og høre hele deres historie 
og smage nogle af deres produkter sammen med 
servering af en godbid.

Gudstjeneste:

D. 24. december kl. 16.30 skal vi igen i år deltage i 
julegudstjenesten i den smukke lokale Bjerringbro 
Kirke.
I år bliver det med den nye konsituerede præst i 
kirken, Yvonne Alstrup. Yvonne har tidligere været 
præst ved De4kirker i Vendsyssel og provst i  Brøn-
derslev provsti. Udover præstegerningen arbejder 
Yvonne Alstrup også som selvstændig kirkekonsu-
lent.

Kort om Nørgaards Højskole
Nørgaards Højskole ligger centralt i byen Bjer-
ringbro, der med sine ca. 8.500 indbyggere er den 
næststørste by i Viborg Kommune. 
Der har været liv omkring Bjerringbro i mange 
tusind år, men byen fik først sit nuværende navn, 
da mølleren Mogens Christensen fra Bjerring 
byggede den første bro over Gudenåen i 1838.  
Inden jernbanens indtog i Bjerringbro i 1865 
var det pramdragerfarten på Gudenåen mellem 
Randers og Silkeborg, som udgjorde en stor del af 
handelslivet og miljøet i og omkring Bjerringbro. 
I dag er Bjerringbro primært verdenskendt som 
hjemby for en af landets største virksomheder 
Grundfos, og selvfølgelig for byens ligahåndbold- 
hold Bjerringbro/Silkeborg BSV.   
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Bjerringbro
Nørgaards Højskole 
ligger centralt i  Bjerringbro



kort om nørgaards Højskole

Højskoleundervisning

Hver dag begynder med morgensamling og morgensang. 
Øvrige højskolefag kan være foredrag, debat, studiekreds, 
workshop, udflugt, musik og højskolesang.

Skolens faciliteter

Nørgaards Højskole råder over mange fine faciliteter, 
som du/I frit kan benytte under jeres ophold. Altså, hvis I 
kan finde tid til det....

Blandt de mange faciliteter kan nævnes:
• fitnesslokale og sauna
• fri adgang til svømmehal med 25 mtr. bassin og 

varmtvandsbassin (ca. 340 C) i off. åbningstid
• hyggelige opholdsstuer med kabel-tv
• bibliotek og læsestue med diverse dagblade
• trådløst internet på hele skolen
• multitårn til  klatring, rappelling, gynge m.m. 
• pejsestue med åben pejs
• multisal til bevægelse, dans, musik og konference
• digital biograf  med 24 sæder
• kreative værksteder: maleri, keramik og metal
• foredragssal, lydstudie og filmværksted
• 3-D golfsimulator med 40 internationale golfbaner 
• aktivitetsstuer m. pool, dart, spil og bordfodbold, 
• et hav af friluftsmuligheder, løb, kano & kajak, 

vandreture,  MTB, bålpladser, lystfiskeri m.m.
• fri kaffe og te døgnet rundt i to opholdsstuer

Skolens køkken

Køkkenets fornemste opgave er at sørge for, at 
I under opholdet på Nørgards Højskole får gode 
madoplevelser. At spise på Nørgaards skal nydes og 
huskes i lang tid fremover. Måltiderne skal være med 
til at give jer fornyet energi, således at I kan følge med 
i højskoleaktivteterne hele dagen på fuldt blus.

Vores kostpolitik er at lave tingene fra bunden med gode 
råvarer og årstidens udbud. Vi laver både traditionel og 
moderne sund dansk kost, men holder også meget af 
at anvende råvarerne på nye måder, gerne inspireret af 
spændende retter fra hele verden.
De tre hovedmåltider serveres som buffet, så man kan selv 
sammensætte sit måltid.

Spisetider i spisesalen*

Morgen  kl. 07.30 - 09.00

Frokost  kl. 11.30 - 13.00

Aften  kl. 18.00 - 19.00

* spisetider og menu varierer afhængigt af årstid og kursus

Formiddag, eftermiddag og aften serveres kaffe, te og 
vand med brød/frugt i spisesal/pejsestue/opholdstue, 
såfremt man befinder sig på højskolen. 

Køkkenpersonalet værdsætter kontakten til husets 
gæster. Står I og mangler noget, har spørgsmål, 
forslag, ros eller ris skal I bare tag fat i os. Vi ønsker 
hele tiden at forbedre os og give det bedste til husets 
gæster, kursister og elever. 



Tilmelding
Tilmelding til kurserne på Nørgaards Højskole kan ske 
online via vores hjemmeside: www.nrgaard.dk eller 
ved at kontakte os telefonisk på 86 68 23 00. 

Da vi tit har ventelister til vores kurser, og da mange til 
tider finder lidt sent ud af, at de gerne vil på højskole, 
har vi følgende betingelser ved tilmelding og tilbage-
betaling ved framelding:

• Ved tilmelding betales et depositum på 
1200 kr. eller det fulde kursusbeløb.

• Ved framelding op til 6 uger før kursus-
start tilbagebetales kursusgebyr minus 
depositum.

• Ved framelding senere end 6 uger før 
kursusstart betales intet tilbage.

Depositum skal være indbetalt inden 10 dage efter 
tilmelding, ellers er man ikke garanteret plads. Husk at 
oplyse skolen i god tid, hvis I ikke ønsker eller er i stand 
til at komme til det reserverede kursus.

Ekspeditionsgebyr
Ved tilmelding skal der vælges om du/I ønsker at mod-
tage kursusmateriale, faktura, program og deltagerliste 
elektronisk eller med posten. Ønsker man at modtage 
materialet elektronisk, skal man huske at meddele det 
og oplyse sin e-mail adresse ved tilmelding.Såfremt 
man ønsker at modtage førnævnte materiale fysisk med 
posten tillægges et ekspeditionsgebyr på 60 kr.

Afbestillingsforsikring
Der er mulighed for at benytte Nørgaards Højskoles 
afbestillingsforsikring.  Afbestillingsforsikringen er 
personlig og koster 275 kr. per person.  Afbestillingsfor-
sikringen sikrer, at man ved framelding op til dagen før 
kursets startdato får refunderet kursusgebyret inklusive 
depositum mod dokumentation i form af gyldig læ-

geerklæring.  Afbestillingsforsikring kan kun bestilles 
ved tilmelding senest 6 uger før kursusstart og skal 
indbetales indenfor 10 dage efter tilmelding.

Indkvartering
Indkvarteringen på Nørgaards Højskole er helt i top, 
og der er 210 sengepladser at vælge imellem, fordelt 
på fire værelsestyper.  I kursusgebyret er inkluderet 
sengelinned og 2 håndklæder per deltager.

Værelsestillæg

Type Beskrivelse Pris

1
Indkvartering på dobbeltværelse, 
hvor der deles 1 bad og 1 toilet 
med et andet værelse 0

2 Enkeltværelse, hvor der deles 1 bad 
og 1 toilet med et andet værelse 400

3 Dobbeltværelse m.eget bad/toilet 
(gebyr deles af 2 pers.) 400

4 Enkeltværelse m.eget bad/toilet
600

Alle værelser indeholder seng, skrivebord, stol, bogreol, 
garderobeskab og trådløs internet.

Transportmuligheder til højskolen
De offentlige transportforbindelser til højskolen er helt 
i top. Uanset om du kommer fra nord, vest, syd eller øst 
kører der Intercitytog direkte til Bjerringbro.  

Du kan med fordel og i god tid planlægge og bestille din 
rejse på hjemmesiden: rejseplanen.dk. Desuden kan du 
kontakte DSB telefonisk på telefonnummer 70131415 
for at bestille din rejse.  Den 22.12  sørger vi for at 
afhente dig på Bjerringbro togstation, når du ankommer 
med toget kl. 11.53 eller 12.53.  Ligeledes sørger vi for 
transporten til stationen den 26.12 , så man kan nå tog 
med afgang  kl. 12.40 eller 13.40

God rejse!

praktisk information



Spørgsmål og tilmelding kan ske ved at 
rette henvendelse til skolens sekretariatet 
på telefonnummer 86682300 eller online 
på vores hjemmeside: nrgaard.dk 
eller din tilmelding kan sendes til vores 
adresse: 

Nørgaards Højskole 
Vestre Ringvej 9
8850 Bjerringbro

Kursus Uge Titel Tidspunkt Pris

JUL 51 Jul på Nørgaards 22.12 - 26.12 4450

NYTÅR 52 Nytår på Nørgaards 29.12 - 02.01 4450

Alle kursuspriser er inkl. moms, kost, logi, udflugter, internet, undervisningsmateriale, entre og undervisning.  Pungen kan med 
andre ord blive i lommen under hele opholdet – hvis altså ikke der skal købes postkort eller drikkes et glas vin til maden.

Der tages forbehold for trykfejl og udefrakommende prisstigninger og tillæg, som Nørgaards Højskole ikke har indflydelse på.


