
 

 

- P R E S S E M E D D E L E L S E – 
Bjerringbro den 14. november 2018 
 

Ny forstander på Nørgaards Højskole 

Nørgaards Højskole har ansat Karen Friis som ny forstander. 44-årige Karen Friis kommer fra en 
stilling som inspektør på Museum Jorn i Silkeborg, og har før den tid bl.a. været inspektør på 
Trapholt og forstander på Engelsholm Højskole. 

Karen Friis starter på Nørgaards Højskole i januar 2019, og afløser dermed højskolens nuværende 
forstander, Vibeke Hundborg, som har valgt at stoppe efter knap 15 år på posten.  

Karen Friis var en del af et felt på 40 ansøgere, og formand for Nørgaards Højskoles bestyrelse, 
Henrik Callesen, fremhæver: 

- Bestyrelsen har valgt Karen Friis som ny forstander på baggrund af en klar indstilling fra 
Ansættelsesudvalget. Vi har stor tiltro til, at Karen Friis vil være en rigtig god forstander for 
Nørgaards Højskole med dens personale og mange aktiviteter, så den både kan fortsætte sit solide 
og flotte arbejde, men samtidig også forberede sig på de udfordringer, som fremtiden uden tvivl vil 
bringe. 

Karen Friis glæder sig meget til at starte som ny forstander på Nørgaards Højskole. 

- Jeg er stolt af at skulle være forstander for Nørgaards Højskole, som er et særegent sted med sin 
helt egen identitet på det danske højskole-landkort. Det er en yderst dynamisk og veldrevet skole 
med et sprudlende fagudbud, og jeg glæder mig meget til at møde det sammensurium af elever 
og kursister i alle livsaldre, som året rundt bringer liv og energi til stedet, siger hun. 

Karen Friis er uddannet Magister i kunsthistorie, og er med egne ord vokset op i en grundtvigsk 
tradition med spejderliv, efterskoleår og højskoleophold. Privat er hun er kæreste med Karsten, og 
mor til to piger på hhv. 7 og 9 år. Det er planen er Karen Friis og hendes piger, flytter ind i 
højskolens forstanderbolig. 

Kontakt og yderligere information: 

Nørgaards Højskole 
Jan Bo Rasmussen 
PR- & Markedsføringsansvarlig 
Mail: jan@nrgaard.dk 
Mob: 2513 7650 

 

mailto:jan@nrgaard.dk�


 

 

 
 
Karen Friis udtaler: 

- Jeg er stolt af at skulle være forstander for 
Nørgaards Højskole, som er et særegent sted med 
sin helt egen identitet på det danske højskole-
landkort. Det er en yderst dynamisk og veldrevet 
skole med et sprudlende fagudbud, og jeg glæder 
mig meget til at møde det sammensurium af 
elever og kursister i alle livsaldre, som året rundt 
bringer liv og energi til stedet. 

Højskoletanken optager mig meget. Det er helt 
unikt, at vi i Danmark har en undervisningsform, 
som både udvikler eleverne fagligt og socialt, og 
hvor livets store spørgsmål overvejes i fællesskab. 
Undervisningen på Nørgaards Højskole spænder 
mellem kultur og natur, og for mig er det to sider 
af samme sag. 

Det handler om, at man ved at fordybe sig i materialerne, ved at skabe noget med hænderne, være 
til stede i naturen og udforske sine egne grænser fysisk, oplever en særlig form for nærvær. Et rum, 
hvor man kan eksperimentere, øve, prøve og udfordre sig selv, og hvor det er i orden at fejle. 

På Nørgaards Højskole er de unge og ældre elever ovenikøbet til stede samtidigt. Det giver en 
sjælden mulighed for at etablere frugtbare møder på tværs af generationer og sammen diskutere, 
hvordan vi indretter samfundet, så verden bliver et bedre sted at leve. 

Det er et stort privilegie for mig – i samarbejde med hele personalet på højskolen – at kunne 
bidrage til, at eleverne får både rødder og vinger og ikke mindst mod på fremtiden. Jeg glæder 
mig til at byde det første hold velkommen i slutningen af januar. 


