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Nørgaards Højskole vil gerne byde velkommen til en uge med inspirerende, energisk, livsbekræftende 
og glad gospelmusik. Instruktør Lars Jochimsen og kursusleder Line Thylander  vil i samarbejde skabe 
rammerne for en fantastisk uge.  Kom i godt selskab helt tæt på gospelmusikkens DNA.

Igennem musik, sang, baggrundshistorier og fortællinger får vi lov til ikke bare at synge sangene, men 
også være en del af musikken. Det skal være både sjovt, indfølt og groovy - hele paletten er i brug.

Søndag 
Kl. 16.30 - 17.30 Ankomst til Nørgaards Højskole og indkvartering
Kl.16.40   Evt. afhentning af kursister på Bjerringbro Station
Kl. 17.30 - 18.30  Velkomst i foredragssalen med sang og fortælling om højskolens historie ved 
  højskolekursusleder og Lars Jochimsen.  
  Herefter rundvisning og gennemgang af ugens program.
Kl. 18.30   Aftenbuffet i spisesalen
Kl. 19.30 - 20.30  Fælleskor med Lars Jochimsen 
  Herefter aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Mandag 
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
Kl. 07.15 - 09.00  Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling ved skolens forstander Karen Friis Herbsleb 
Kl. 10.00 - 10.30  Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 10.30 - 11.30 Fælleskor med Lars Jochimsen 
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 - 15.00 Vandretur med fortælling til Gudenåen ved højskolelærer Sune Elmose 
Kl. 15.00 - 15.30  Eftermiddagspause - kaffe/te med dagens brød/frugt i pejsestuen
Kl. 15.30 - 16.30 Fælleskor med Lars Jochimsen
Kl. 18.15 - 19.15  Middagsbuffet i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.00 Foredrag ”Nå målet” ved fotograf og højskolelærer Morten Rygaard
  Herefter aftenskaffe og aftensang ved Lars Jochimsen i pejsestuen

Tirsdag 
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
Kl. 07.15 - 09.00  Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling ved Lars Jochimsen
Kl. 10.00 - 10.30  Formiddagspause, hvor der serveres kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 10.30 - 11.45  Fælleskor med Lars Jochimsen 
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 -15.00 Studiekreds, vælg mellem:  1.Stemmetræning 2. Solosang 
Kl. 15.00   Eftermiddagspause - kaffe/te med dagens brød/frugt i pejsestuen
Kl. 18.15 - 19.15  Middagsbuffet i spisesalen
Kl. 19.30 – 21.00  ”Stræk kroppen og træk vejret” - højskoleaften med Christina Rubæk
  Herefter aftenskaffe og aftensang ved Lars Jochimsen i pejsestuen

Gospel oG højskole 



Gospel oG højskole 
Onsdag 
Kl. 07.15 - 09.00  Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling ”Rundt i højskolesangbogen”
Kl. 10.00 - 10.30  Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00  Ugens Foredrag i lille foredragssal
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen 
Kl. 13.15 - 17.00  Udflugt til Viborg Kunsthal og Domkirke - læs mere på side 5
Kl. 18.15 - 19.15  Middagsbuffet i spisesalen
Kl. 19.15 - 21.00   Friaften med tilbud om wellnes og saunagus i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter 
  Herefter aftenskaffe og aftensang ved Lars Jochimsen i pejsestuen

Torsdag 
Kl. 06.00 - 08.00  Fri morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
Kl. 07.15 - 09.00  Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling i foredragssalen ved højskolelærer Andreas Andersen
Kl. 10.00   Kaffe/te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00 Fælleskor ved Lars Jochimsen
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 –15.00 Studiekreds, vælg mellem:  1. Blid Hatha yoga og afspænding eller 2. Walk & talk
Kl. 15.00   Eftermiddagspause - kaffe/te med dagens brød/frugt i pejsestuen
Kl. 15.30 - 17.00  Caféeftermiddag med åben scene
Kl. 18.30   Aftenbuffet i spisesalen
Kl. 19.30 – 21.00  ”Kim Larsen” musikalsk foredrag i foredragssalen ved Kirsten Mehlsen

Fredag 
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
Kl. 07.15 - 09.00  Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling ved højskolelærer Annei foredragssalen 
Kl. 10.00 - 10.30  Kaffe/te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00  Fælleskor ved Lars Jochimsen 
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 - 15.00  Fælleskor ved Lars Jochimsen 
Kl. 15.00 - 15.30  Kaffe/te i pejsestuen
Kl. 15.30 - 16.30  Mulighed for skriftlig evaluering i pejsestuen
Kl. 17.00   Koncert 
Kl. 18.30   Afslutningsmiddag i pejsestuen
  Højskoleaften med festlige indslag og hygge i foredragssalen

Lørdag 
Kl. 08.00 - 09.00  Morgenmad i spisesalen. 
Kl. 09.15   Busafgang til tog, så man kan nå togafgangen kl. 09.40 fra Bjerringbro Station.
 
Velkommen til et oplevelsesrigt kursus på Nørgaards Højskole

Med venlig hilsen 
Nørgaards Højskole & Lars Jochimsen   * Ret til ændringer i programmet forbeholdes

proGram



Vi vil synge traditionelle gospelsange – spirituals, klas-
sikere, smage lidt på den funky del af gospelmusikken, 
og hvem ved -  noget helt nyt.

Vi vil arbejde med harmoniske, energiske arrangemen-
ter, og noget at det, der vil blive lagt mest vægt på, er 
frigørelsen i musikken.

Sangen er noget af det vigtigste, vi har, og det binder 
sammen, og med det for øje vil vi arbejde med klang, 
energi, rytme og udstråling, så vi kan samle det hele i 
FED GOSPEL.

 - og så skal vi grine, synge, grine, synge, grine, 
synge………….

Fundamentet skal være indlevelse, livslyst og glæde – 
det er det, der til sidst skal få det hele til at swinge og 
give en stor fælles oplevelse.

Nodelæsning er ingen forudsætning

Ugen bliver naturligvis krydret med masser af højsko-
leguf som morgensamling, motionstilbud, foredrag, 
højskolesang, udflugt, højskoleliv…..

Vi afslutter ugen med en åben prøve/koncert, og 
viser, hvad vi har lært. Der vil også under kurset blive 
arbejdet med rytme, krop og bevægelse.  

Solosang 
Workshoppen ”Solosang”
 er en mulighed, hvor den enkelte sanger kan få 
individuel undervisning. Medbring en sang, som du 
har forberedt, inkl. en kopi af sangen med akkorder 
til den der skal akkompagnere. Og så går vi ellers i 
gang med at danne lækker lyd!

Gospelinstruktør  Lars Jochimsen
Lars er gift med Ina og sammen har de 3 drenge. 
Lars arbejder fuldtids med gospelmusik som profes-
sionel musiker, gospelinstruktør og korleder og har 
mere end 17 års erfaring i branchen.

For Lars er musikaliteten medfødt, men gospelmu-
sikken har han tilegnet sig ved ”learning by doing” 
igennem studieture og inspirationsrejser først og 
fremmest til USA, gospelens hjemland og har som 
eneste dansker spillet og deltaget flere gange i ver-
dens største gospelfestival Gospel Music Workshop 
of America.  

Lars fortæller:  ”Jeg elsker at lege - så med leg, humor og 
faglighed formår jeg at få inkluderet alle i fællesskabet 
således at læring foregår i et afslappet miljø”.

Kursusleder Line Thylander
Line er udannet fra Det jyske Musik Konservatorium 
i 2008 og er siden da efteruddannet i Anne Rosing 
metoden. Line har mange års erfaring som underviser 
og udøvende musiker/sanger primært inden for jazz, 
pop og funk genren.

InformatIon om kurset oG Instruktører



Kort om gospel
Gospel er en kirkelig musikgenre udviklet i USAs ”sorte 
kirker”.  Gospel kan fremføres af kor eller som solosang, 
ofte vokalt eller med et enkelt akkompagnement. Den 
er nært beslægtet med spirituals og blues-musikken 
og har forgreninger til pop og rock.

Ordet gospel kommer fra det engelske ord for evange-
lium, og det meste af den traditionelle gospelmusik
må betragtes som religiøs. Et par af de mest kendte 
ældre udøvere af gospelmusikken er sangerinden 
Mahalia Jackson og Elvis Presley. I kristelige kredse 
anvendes ordet ofte som betegnelse for rytmisk musik 
med kristne tekster.

I Danmark har gospelgenren i høj grad været benyttet 
som koncertmusik ved kirkekoncerter og repræsenteret 
af solister som Etta Cameron og Marie Carmen Koppel. 

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 giver 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 immunforsvaret og skærper vores 
koncentration, hukommelse og opmærksomhed.

(kilde: Miriam Jul Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulent og fysioterapeut)

Viborg Kunsthal og Viborg Domkirke

Første del af udflugten går til Viborg Kunsthal. 
Kunsthallen har til huse i en stemningsfyldt historisk 
bygninger fra 1734. I 1800-tallet brugte man stedet 
til fremstilling af brændevin, deraf det tidligere navn - 
Kunsthal Brænderigården. 

Viborg Kunsthal viser skiftende udstillinger med aner-
kendte danske og internationale billedkunstnere og vi 
skal have en rundvisning i den aktuelle udstilling. 
Efterfølgende er der eftermiddagskaffe i den tilhø-
rende cafe i de historiske bygninger.

Anden del af udflugten er besøg i Viborg Domkirke. 
Kirkens historie går tilbage til 1100-tallet. 
Den nuværende kirke blev indviet i 1876 og er en 
treskibet korskirke kendetegnet med de to 42 m høje 
vesttårne. Indenfor i domkirken skal vi opleve alle 
kirkerummets vægge samt hvælvingerne, som er 
udsmykket med freskomalerier udformet af kunstne-
ren Joakim Skovgaard og malet af ham og en række 
hjælpere i perioden 1901-1906. Denne udsmykning 
gengiver scener fra bibelens fortællinger fra Adam og 
Eva og til de sidstetider. Joakim Skovgaards billeder 
i Viborg Domkirke er kunstnerens hovedværk og et 
kunstnerisk mesterværk, som folk kommer rejsende 
langvejs fra for at opleve.

kort om Gospel oG udfluGt



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 to 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 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/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



Titel Tidspunkt Uge Pris

Gospel og højskole 10.02 - 16.02 7 4695

Gospel og højskole 12.07 - 18.07 29 4695

Øvrige kurser på Nørgaards Højskole
Wellness og højskole 15.02 - 21.02 8 4725

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

Klassisk korsang 02.08 - 08.08 32 4795

Syng dig glad 04.10 - 10.10 41 4575

Foto og højskole 15.11 - 21.11 47 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.

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


