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Syng dig glad
Højt humør, livsglæde og højskoleliv på Nørgaards Højskole

den 17. - 23. marts og 6. - 12. oktober 2019



Syng dig glad

Program

Søndag
Kl. 16.15 - 17.00  Ankomst til Nørgaards Højskole og indkvartering 
Kl. 17.00  Velkomst med fortælling om højskolens kunst og historie.  Fortællingen fortsætter 
  under rundvisningen som vi kommer omkring skolens kunstværker m.m.
Kl. 18.15  Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.00  Højskoleaften med sang og fortælling ved kursusleder 
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Mandag
06.00- 07.45  Fri morgensvømning i svømmehallen
08.00  Morgenmad  i spisesalen
09.00 - 10.00 Morgensamling i foredragssalen ved  forstander Karen Friis 
  Formiddagspause, hvor der serveres kaffe/te/vand i pejsestuen
10.30 - 11.45 “Syng dig glad med højskolesangbogen” ved højskolelærer Line Thylander
12.00  Frokost i spisesalen
14.00 - 15.30 ”Toner fra filmen”. Vi taler om og synger folkekære evergreens
15.30  Eftermiddagspause - kaffe/te med dagens brød/frugt i pejsestuen
16.00 - 17.15 Frisk luft og vandretur med fortælling i Bjerringbro og i Gudenådalen 
18.15 - 19.15  Middagsbuffet i spisesalen
Kl. 18.15  Aftenbuffet i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.00 Foredrag ” Italien – historie, kultur og hverdagsliv” ved Bernhard Hagen 
  Let anretning med pølse og ost i spisesalen efter foredraget

Tirsdag
06.00- 07.45  Fri morgensvømning i svømmehallen
08.00  Morgenmad  i spisesalen
09.00 - 10.00 Morgensamling i foredragssalen ved højskolelærer Andreas Andersen
10.00  Formiddagspause, hvor der serveres kaffe/te/vand i pejsestuen
10.30 - 11.55 “Syng dig glad med højskolesangbogen” 
12.00  Frokost i spisesalen
14.00 - 15.30  Studiekreds: vælg mellem:  1. Yoga for alle  2. IT værksted -  underholdning på nettet 
15.30   Kaffe i pejsestuen
16.00 - 17.00 ”Syng dig glad - med velkendte revyviser” i foredragssalen
18.15   Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.30 Foredrag: ”Musik bag tremmer” ved Kirsten Mehlsen
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen
Onsdag
07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
09.00 - 10.00  Morgensamling ”Rundt i højskolesangbogen” i foredragssalen 



10.00 - 10.30 Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand i pejsestuen
10.30 - 12.00 Foredrag ”Kældermennesker” ved højskolelærer Jesper Trier Gissel i foredragssalen
12.00  Frokost i spisesalen
13.15 - 17.00 Halvdagsudflugt  til Energimuseet og center for grøn omstilling.  Læs mere på side 5
18.15  Aftenbuffet i spisesalen 
19.30   Friaften med hygge og samvær i pejsestuen
kl. 21.00  Tilbud - Aftenbio, hvor vi fremviser en musicalfilm i skolens biograf 

Torsdag
06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning i svømmehallen
08.00 - 08.55  Morgenmad i spisesalen 
09.00 - 10.00 Morgensamling i foredragssalen
  Formiddagspause, hvor der serveres kaffe/te/vand i pejsestuen
10.30 - 12.00 Foredrag ”Rundt i Danmarkshistorien med sang” v. Martin Damgaard 
12.00   Frokost i spisesalen
14.00 - 16.00  Studiekreds:  1. Besøg på Bjerringbro Egnsmuseum  2. Bowls - en introduktion
16.00   Kaffe i pejsestuen 
18.15  Middagsbuffet i spisesalen 
19.30 - 21.00  Højskoleaften med musikalsk foredrag

Fredag
Kl. 06.00- 07.45  Fri morgensvømning i svømmehallen
08.00  Morgenmad  i spisesalen
09.00 - 10.00 Morgensamling i foredragssalen
10.00   Formiddagspause, hvor der serveres kaffe/te/vand
10.15 - 11.30 ”Syng dig glad” i foredragssalen ved højskolelærer Line Thylander
11.45  Frokost i spisesalen
12.45 - 17.00 Halvdagsudflugt til Søby Brunkulslejer
18.00  Afslutningsmiddag i spisesalen
19.30 - 20.30 Herefter kaffe og hyggeaften med masser af fælles og underholdende indslag

Lørdag 
08.00 - 09.00 Morgenmad i spisesalen
09.15  Afrejse og farvel og farvel til medkursister. Der er transport til Bjerringbro 
  station, således at man kan nå togforbindelse med afgang ca. kl. 9.40

Velkommen
Nørgaards Højskole    NB! Ret til ændringer i programmet forbeholdes.



Kort beSKivelSe af KurSet, udflugter m.m.

”Syng dig glad” henvender sig til alle, der godt 
kan lide at synge, og til dem, der gerne vil 
have lysten til at synge tilbage.

Den overordnede målsætning for kurset er at 
være med til at skabe glæde og godt humør 
ved at synge, men også at styrke den danske 
sangtradition og øge op-
mærksomheden på, hvad 
det er, fællessangen kan. 

Den kan nemlig le-
vere velvære, livsglæde, 
kulturhistorie, humor, 
samfundsrevsning og ikke 
mindst fællesskab. Mange 
folkeskoler tog morgensangen ud af skolen, en 
tendens som heldigvis nu er ved at vende. Ikke 
desto mindre har det bevirket, at en stor del af 
børn og unge i dag ikke er den danske sangtra-
dition bevidst og oplever en stor blufærdighed 
omkring det at synge. 

Derfor påhviler der den voksne generation et 
ansvar udi at få formidlet sangglæden og få 
den kulturhistoriske og fællesskabsgenere-
rende sangskat styrket. Det gør vi nu engang 
bedst ved at synge højt og længe. 

Sang er godt!
Sang er godt! Det viser forskning. Ikke bare bliver 
man glad, man sover også bedre og bliver mindre 
stresset, fordi kroppen udløser endorfiner, som gi-
ver os overskud og får os til at slappe af rent fysisk. 

Sang kan også give en intens følelsesmæssig 
oplevelse af at være ”høj” – eller sågar 
transcendente oplevelser. Man kan 
komme igennem hele følelsesspektret, fra 
melankoli og vrede til glæde og jubel, og 
det kan give en emotionel forløsning. Men 
ikke nok med det, musik styrker også im-
munforsvaret og skærper vores koncentra-
tion, hukommelse og opmærksomhed.

Fællessang er samtidig en anderledes og sjov 
måde at bruge kroppen på. At synge øger nemlig 
blodgennemstrømningen samtidig med, at det 
skaber mere energi, velvære og en følelse af sam-
menhold. Sang kan rent faktisk få pulsen op og 
give sved på panden!

Når man synger sammen, drages alle ind i fælles-
skabet, ind i en fælles puls. Det er en inklude-
rende aktivitet, hvor deltagerne er afhængige af 
hinanden. Receptionisten såvel som direktøren. 
Når man synger, er man lige.
(kilde: Miriam Jul Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulent og fysioterapeut)



Kort om udflugter

Udflugterne på ”Syng dig glad” er specielt 
udviklet af Nørgaards Højskole, således indhol-
det er unikt og skræddersyet til deltagerne på 
Nørgaards Højskole. I 2019 er danmarkshistorie, 
energiforsyning, grøn omstilling og bæredygtig-
hed centrale emner på udflugterne 

Energimuseet og center for grøn omstilling

Onsdag eftermiddag er der udflugt til Energimuse-
et, som ligger naturskønt for enden af Tange sø og i 
forlængelse af Danmarks største vandkraftværk. 

Besøget indledes i museets store samlingssal 
med et historisk tilbageblik om tilblivelsen af 
Gudenåcentralen og opdæmningen af Gudenåen. 
Herefter er der fortælling om Energimuseets 
vision om at blive center for grøn omstilling 
- Hvad vi gør og hvad vi drømmer om! 

Undervejs serveres en ”energi-hapser” bestående 
af noget let at spise og drikke.  Energihapserne vil 
afspejle fortællingen om den grønne omstilling og 

hvad kan du selv gøre for nedbringe co2 i atmosfæ-
ren i forbindelse med dit daglige måltid.  
Besøget fortsætter med guided rundvising i nogle af 
museets mange udstillingsbygninger, særudstilling 
om klima i 2019 eller en gåtur  langs indslusningska-
nalen og dæmningen. 

  

Søby Brunkulslejer

Brunkul løste under besættelsen 1940-45 to vær-
difulde opgaver: Brændsel og beskæftigelse. På 
den baggrund tiltrak området nær Søby arbejds-
kraft fra alle egne af landet. Brunkulsarbejderen 
spillede derfor en vigtig rolle på en af Danmarks 
største og vigtigste arbejdspladser, som leverede 
brændsel over hele landet. I 1940’erne og frem 
til maj 1970 husede området Danmarks farligste 
arbejdsplads.

Museet skildrer arbejdsliv og dagligliv for de 
omkring 3.500 og i travleste perioder helt op til 
5.000 arbejdere, som sled i Søby Brunkulslejer. I 
området boede cirka 3.000 og måske op til 4.000 
mennesker, hvoraf rundt regnet 2.000 slog sig 
ned i selve Søby. 

Vi skal have rundvisning med en af museets 
engagerede guider, som selv har oplevet brun-
kulstiden eller har levet sig ind i den specielle 
tid. De fortæller på og om museet suppleret med 
en køretur i det unikke landskab. Under besøget 
vil der være eftermiddagskaffe i et af de gamle 
træhuse. Der vil også være mulighed for at opleve 
de mange forskellige træskure og huse, som var 
”hjem” for nogle af de mange familier i Søby.



Kort om Nørgaards HøjsKole
Højskoleundervisning
Hver dag begynder med morgensamling og morgensang. 
Øvrige højskolefag kan være foredrag, debat, studiekreds, 
workshop, IT,  motion, udflugt, musik og højskolesang.
Som deltager på et højskolekursus forventes det, at man 
deltager i de programfastsatte aktiviteter.

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:

• stort fitnesslokale med moderne  løbebånd, crosstrainere, 
roergometer,  spinningcykler, frie vægte m.m.

• fri adgang til svømmehal med 25 mtr. bassin og varmtvands-
bassin (ca. 340 C) i off. åbningstid (lukket uge 29 - 30)

• 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
• reception - åbent dagligt mellem 12.00 - 14.00 

Skolens økologiske køkken

Nørgaards Højskole køkken har Det Økologiske 
Spisemærke . 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 højskoleaktiviteterne 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. I løbet af ugen har vi både en 
aften med fisk og vegetar.  Desuden er der mulighed for 
vælge vegatarret til aftenbuffet.  

Spisetider i spisesalen*

Morgen  kl. 07.15 - 08.45
Frokost  kl. 12.00 - 13.00
Aften  kl. 18.30 - 19.30

* spisetider og menu varierer afhængigt af årstid og kursus
  lørdag morgen serveres morgenmad først fra kl. 8.00

Formiddag, eftermiddag og aften serveres kaffe, te og 
vand med brød/frugt i spisesalen/pejsestuen/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 4 uger før kursus-
start tilbagebetales kursusgebyr minus 
depositum.

• Ved framelding senere end 4 uger før 
kursusstart betales intet tilbage.

Depositum skal være indbetalt senest 10 dage efter 
tilmelding, ellers er man ikke garanteret plads. 

Det er muligt i op til 4 uger før kursusstart at ændre sin 
kursustilmelding til et andet kursus mod et gebyr på 750 kr. 

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 uanset tidspunkt for framelding 
får hele kursusgebyret inklusive depositum tilbage mod 
dokumentation i form af gyldig lægeerklæring. 

Afbestillingsforsikring kan kun bestilles ved tilmelding 
senest 6 uger før kursusstart og skal indbetales inden-
for 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, cog trådløs internet.

Transportmuligheder til Nørgaards Højskole

De offentlige transportforbindelser til højskolen er helt 
i top. Uanset om du kommer fra nord, vest, syd eller øst 
kører der tog direkte til Bjerringbro. Du/I kan med fordel 
og i god tid planlægge og bestille din rejse på hjemme-
siden: www.rejseplanen.dk.  Vi sørger for at afhente vore 
kursister på Bjerringbro togstation ved ankomst med 
toget, typisk om søndagen kl. 16.40.  Ligeledes sørger vi 
for transporten til stationen på afrejsedagen, så man kan 
nå tog med afgang typisk kl. 9.40.   God rejse!

VELKOMMEN

Nørgaards Højskole

PraKtisK iNformatioN



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.

Uge Titel Dato Pris

12 Syng dig glad 17.03 - 23.03 4395

41 Syng dig glad 06.10 - 12.10 4395

Øvrige kurser på NH

14 Wellnes og højskole 01.04 - 06.04 4275

26 Vandring efter den gode 
fortælling og naturoplevelse 23.06 - 29.06 4495

39 Danmarksoplevelser 22.09 - 27.09 4275

42 Bridge og højskole 13.10 - 19.10 4650

47 Aktivt seniorliv 17.11 - 22.11 4075

Spørgsmål og tilmelding kan ske ved at 
rette henvendelse til skolens sekretariat
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


