
 Nørgaards Højskole
Tlf 86 68 23 00   - www.Nrgaard.dk

Broderi           og højskole
Vil du lære at brodere?    Må Vi sMitte dig Med broderilykke? 



Broderi og højskole på nørgaards højskole

Program

Søndag
Kl. 16.00 - 17.15 Ankomst og indkvartering
Kl. 16.40  Afhentning af kursister på Bjerringbro Station
Kl. 17.15 - 18.15  Velkomst til Nørgaards Højskole bl.a. med fortælling om skolens historie i foredragssalen.  
  Herefter rundvisning på højskolen hvor fortællingen fortsætter, ved kursuslederne
Kl. 18.30  Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.45 Højskoleaften med præsentation af underviser, program og oplæg om broderi v. underviser
  Jane Ingerslev i lokale 113
  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen
Mandag 
Kl. 06.00 - 07.45 Mulighed for morgensvømning
Kl. 07.30 - 09.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling og samtale café ved forstander Karen Friis
  Formiddagspause med kaffe / te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00 Broderi – undervisning i Sashiko – Japansk broderi
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 12.45 - 14.00                 Åbent værksted - tid til at arbejde med projekt
Kl. 14.00 - 15.30 Broderi – undervisning i Sashiko – Japansk broderi
  Eftermiddagspause med kaffe / te og snack i pejsestuen
Kl. 16.00 - 17.30                Åbent værksted med individuel rådgivning og inspiration til dit eget projekt
Kl. 18.15   Middagsbuffet i spisesalen.
19.30 - 21.00 Foredrag ” Nå målet” ved fotograf og højskolelærer Morten Rygaard
  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen
Tirsdag
Kl. 06.00 - 07.45 Mulighed for morgensvømning 
Kl. 07.30 - 09.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling ved Højskolelærer Andreas Andersen
  Formiddagspause med kaffe / te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00 Broderi - undervisning i Frihåndsbroderi
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 12.45 - 14.00                 Åbent værksted - tid til at arbejde med projekt
Kl. 13.30 - 17.30  Broderi – undervisning i Frihåndsbroderi
  Herefter mulighed for at opleve Hærvejstæppet i Søndermarkskirken i Viborg  
  besøg hos Jane Ingerslev i Viborg C, hvor eftermiddagskaffen serveres og 
  besøg på i Viborg Domkirke
Kl. 18.15  Middagsbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30  - 21.30 Åbent værksted med individuel rådgivning og inspiration til dit eget projekt
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen
Onsdag
Kl. 07.30 - 09.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling i ”Rundt i højskolesangbogen” 



program

  Formiddagspause med kaffe / te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00 Ugens foredrag i foredragssalen. Hver uge er der ny foredragsholder.  
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 13.00- 17.30 Halvdagsudflugt- Cold Hand Winery og Fussingø (læs mere på side 5)  
Kl. 18.15  Middagsbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30  - 21.30 Åbent værksted med individuel rådgivning og inspiration til dit eget projekt
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen 

Torsdag
Kl. 06.00 - 07.45 Mulighed for morgensvømning 
Kl. 07.30 - 09.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling ved højskolelærer Søren Mehlsen
  Formiddagspause med kaffe / te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00 Broderi – undervisning i Perlebroderi
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 - 15.00  Broderi – undervisning i Perlebroderi
Kl. 15.00 - 15.30  Eftermiddagspause med kaffe / te og snack i pejsestuen
Kl. 15.30 - 16.30 Broderi - undervisning i Perlebroderi
  Mulighed for at arbejde på egen hånd
Kl. 18.15  Middagsbuffet i spisesalen 
kl. 19.30 - 21.15 ”Kim Larsen” musikalsk foredrag med Kirsten Mehlsen

Fredag
Kl. 06.00 - 07.45 Mulighed for morgensvømning 
Kl. 07.30 - 09.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling ved højskolelærer Line Thylander i foredragssalen
  Formiddagspause med kaffe / te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00 Broderi- undervisining i Bargello
Kl 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 - 15.00 Broderi - undervisning i Bargello
Kl. 15.00 - 15.30  Eftermiddagspause med kaffe / te og snack i pejsestuen
Kl. 15.30 - 17.00 Broderi undervisning,  samt afrunding og evaluering
Kl. 18.30  Afslutningsmiddag i spisesalen
kl. 20.00  Afslutningsaften i foredragssalen
     
Lørdag
Kl. 08.00 - 09.00 Morgenbuffet i spisesalen. 
Kl. 09.20  Transport fra højskolen til Bjerringbro Banegård, så man kan nå tog med afgang kl. 9.40. 

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på 86 68 23 00 eller adm@nrgaard.dk 

Venlig hilsen Nørgaards Højskole og Jane Ingerslev   

NB. Ret til ændringer i program forbeholdes.



Broderi og efterårshøjskole
Broderi og Højskole 

Vil du lære at brodere? Må jeg smitte dig med 
broderilykke? 

Oplev en hel uge hvor du har mulighed for at for-
dybe dig i broderi. Hver dag bliver du introduceret 
til et nyt emne. 

Vi starter med et oplæg om historien bag dagens 
teknik og gennemgang af stingene. Herefter skal 
du selv i gang med at brodere. Lær den japanske 
broderiteknik Sashiko, sy frihåndsbroderi og 
dekorer dit medbragte tøj/ting til boligen, lær 
perlebroderi og den italienske teknik Bargello. 

Jane medbringer prøver,  materialer og mange 
inspirerende bøger om broderi. Alle kan være 
med, både nybegyndere og de mere øvede.

Kort om broderi
Broderi er den ældste og mest enkle håndarbejds-
teknik. Nål og tråd, så er man i gang.
Broderi har altid handlet om status måske 
fordi det er smukt, unyttigt og tidskrævende. 
Man kunne vise sin rigdom gennem broderede 
tekstiler. Langt op i sidste århundrede var broderi 
både et spørgsmål om funktion og dekoration. 
Når pengene ikke rakte langt, handlede det om at 
passe godt på tingene.

I dag er broderi fri leg med nål og tråd. Der findes 
ikke noget broderipoliti og undervisning i broderi 
indgår ikke længere som en del af opdragelsen af 
piger. Broderi oplever i boom i modebilledet, men 
håndværket er truet.

Broderi er slow luxury. Broderi er ro, fordybelse, 
langsommelighed og nærvær. Det er balsam 
for sjælen at bruge hænderne til at skabe noget 
smukt. 

Underviser Jane Ingerslev
Jane Ingerslev er uddannet tekstildesigner fra 
Designskolen Kolding og har en bachelorgrad i Et-
nografi (fra Århus universitet) Desuden har hun en 
lang række kortere kurser i broderi bla. fra London. 

Hun er ansat som adjunkt på VIA Design i Herning, 
hvor hun underviser i broderi, design og kulturfag 
og er kreativ iværksætter. Hun driver kulturstedet 
Paulunet.dk i Viborg C, sammen med sin kæreste 
hvor de afholder workshops og kulturelle arran-
gementer. Hun har undervist i design og kreative 
fag i mange forskellige sammenhænge siden 
2001 bla. design på Vejle Tekniske Gymnasium. 

Hun er medlem af Danske Kunsthåndværkere og 
Designere og har deltaget på censurerede marke-
der og udstillinger i Danmark og Norden med sit 
lille brand Outdated.



Skolens værksted og materialer:
På kurset er der indrettet broderiværksted, 
hvor vi kan arbejde og hygge os hele ugen. På 
kurset udleveres nødvendige basismaterialer  
af Jane , men der er også ekstra materialer, 
som du kan købe af.  
Medbring gerne en eller flere færdige stykker 
tøj/ting til boligen du har lyst til at brodere på. 
Det kan være en cardigan, et viskestykke og 
lignende. Du kan også vælge at vælge at bro-
dere på medbragt stof som efterfølgende kan 
monteres til puder, punge, tasker osv. Medbring 
desuden gerne broderigrej som sakse, nåle og 
garner, hvis du har det.

Åbent værksted
I værkstedsmodulerne vil Jane oftest være til rådig-
hed til at hjælpe med lige netop det projekt du er 
i gang med. Her er ingen lærerstyring, så der er fri 
leg, men mon ikke Jane også kan hjælpe til med en 
ide, hvis du mangler noget nyt at gå i krig med?

Cold Hand Winery 2.0

I 2020 besøger vi igen Cold Hand Winery. Der 
er sket meget de sidste par år på vineriet, som 
hører hjemme på en lille gård mellem Randers 
og Viborg. ”Cold Hand on Fire”, samt mange 
andre tiltag er kommet til, og vi skal høre alle de 
spændende nye fortællinger. 

Produkterne fra Cold Hand Winery er opstået ud 
fra et ønske om at levere frugtvin i verdensklasse. 
Intet mindre.

Entusiasme, fortælleglæde og iværksætterånd 
gennemsyrer Cold Hand Winerys måde at drive 
vineri på. 
Cold Hand Winery er et arbejdende værksted, 
hvor der eksperimenteres på livet løs for at finde 
præcis de toner og noter, som får dem tættere 
på verdens bedste frugtvin. Hos Cold Hand 
Winery går de efter det sublime resultat. Derfor 
anvendes udelukkende danske frugter og bær i 
deres produktion.

Vi skal opleve og høre deres historie, hvilke udfor-
dringer, der følger med at drive en virksomhed i 
vækst og selvfølgelig prøvesmage nogle af deres 
produkter med tilhørende små lækre hjemmla-
vede snacks.

På hjemturen kører vi igennem Fussingø skovdistrikt 
og Nørreådalen. 

information om udflugt m.m.



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:

• fitnesslokale og sauna
• fri adgang til svømmehal med 25 mtr. bassin og varmt-

vandsbassin (ca. 340 C) i off. åbningstid (lukket uge 31)
• 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  udvalgte opholdsstuer
• reception - åbent dagligt mellem 12.00 - 14.00 

Skolens økologiske køkken

Nørgaards Højskoles 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 tradi-
tionel 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 vegetaret 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/opholds-
tue, såfremt man befinder sig på højskolen. 
Køkkenpersonalet værdsætter kontakten til husets gæ-
ster. 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 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, 
og garderobeskab.

VELKOMMEN

Nørgaards Højskole

PraKtisK iNformatioN



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

Uge Titel Dato Pris

17 Broderi  og højskole 19.04 - 25.04 4575

Øvrige kurser 

11 Vævning og højskole 01.03 - 07.03 4575

26 Vandring efter den gode 
fortælling og naturoplevelse 21.06 - 27.06 4575

39 Wellness og højskole 19.09 - 25.09 4725

45 Patchwork  og højskole 01.11 - 07.11 4575

48 Strik  og efterårshøjskole 22.11 - 28.11 4575

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.


