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Velkommen til 2020

Vi glæder os over at kunne byde jer velkommen til 
endnu et interessant og berigende højskoleår her på 
Nørgaards Højskole i Bjerringbro. Alle er velkomne, 
og vi ser frem til både at lære jer nye kursister at 
kende og gense jer, der har været her før, til et væld af 
spændende oplevelser i 2020.

Programmet favner bredt. Vi tilbyder et stort udvalg af 
korte kurser med vidt forskelligt indhold. På alle kurser 
er der god plads til den faglige fordybelse. Det kan 
være kreative udfordringer, fysisk aktivitet, musikalske 
udfoldelser, oplevelser i naturen, undersøgende og 
reflekterende analyser og meget andet.  Samtidig 
giver kurserne nye perspektiver på tilværelsen. Gen-
nem morgensamlinger, foredrag, musikalske indslag 
eller udflugter introduceres et væld af emner, genrer 
og tematikker.

I år glæder vi os over at kunne introducere flere nye 
tiltag, blandt andet Broderi, Keramik, Folkedans og Se 
på kunst, Kreativ Påske, Mountainbike.
Samtidig har vi selvfølgelig stadig en række kendte 
kurser, hvor man kan være fysisk aktiv: Golf, Vandring, 
Havkajak, Aktivt seniorliv, Cykling og Yoga. Vi har 
kurser med sang og musik: Gospel, Klassisk kor, Syng 
dig glad og Jazz og Riverboat. Der er kurser, hvor man 
kan skabe noget med hænderne: Maleri, Akvarel, 
Patchwork, Foto, Hækling, Strik og nu også Keramik, 
vævning og Broderi. 

Højskole er noget, vi skaber sammen. 
På Nørgaards Højskole lægger vi stor vægt på hjem-
lighed og hygge. Vi er kendte for at møde det enkelte 
menneske i øjenhøjde og for at have en varm og venlig 
omgangstone. Kursusledere og undervisere er fagligt 
engagerede og kompetente på hvert deres område. 
De ser i høj grad frem til at være sammen med jer, 
og vi gør meget ud af det sociale fællesskab blandt 
kursisterne. Hos os er der plads til forskellighed, og i 
vores øjne har alle noget at bidrage med.

På Nørgaards Højskole ligger mange af de korte kurser 
samtidig med at de unge elever er på højskole. Det 
giver en helt særligt stemning med møder på tværs af 
generationer, og vi glæder os over at være et hus, der 
sprudler af energi og godt humør, og hvor der er plads 
til alle typer af mennesker. En højskole med fokus på 
både faglige og menneskelige værdier, og hvor der er 
plads til netop dig.

Vi glæder os til at møde dig på højskolen i 2020.

Karen Friis
Forstander



Familiekurser

Generationer på højskole

På tværs af generationer byder dette familiekursus på 
mange uforglemmelige oplevelser.

Kurset er tilrettelagt, således at bedsteforældre, 
voksne og børnebørn både får undervisning og ople-
velser sammen og hver for sig. 

Mens bedsteforældre og voksne om formiddagen hører 
spændende foredrag, rører sig, synger eller måske 
debatterer, er børnene ude i grupper, opdelt efter 
alder. Her bliver de udfordret af kreative, opfindsomme 
og ansvarlige børnepassere.

Eftermiddagene byder på fællesaktiviteter i de 
kreative værksteder, i musiklokalet, i naturen eller på 
boldbanerne. 

I løbet af ugen tager vi alle på heldagsudflugt i det 
midtjyske, hvor der kan være forskelligt indhold og 
opgaver undervejs. 

Heller ikke aftenerne bliver kedelige. Med indhold 
som f.eks. fortælling, børnediskotek og skattejagt får 
voksne svært ved at få børnene med hjem igen. Og så 
er en tur i svømmehallen jo altid et hit.

(NB. Børn skal minimum være 5 år og op til 12 år, og der 
kan maksimalt tilmeldes to børn per voksen deltager).

Tidspunkt:   Pris
Uge 28 06.07 - 12.07 Voksne 4.475 kr.
Uge 29 12.07 - 18.07 Børn 2.695 kr.

Kreativ påske og familiehøjskole

På dette kursus kan I være kreative sammen på tværs 
af generationer. Der er lagt op til et energifyldt og 
hyggeligt kursus, hvor I får mulighed for at fordybe jer 
i flere forskellige kreative aktiviteter. 

I kommer til at arbejde med keramik i lerværkstedet, 
knytte fine ophæng til urtepotter, forny en gammel 
kop eller upcycle en juleplatte. I kommer til at male og 
tegne og eksperimentere med kunstneriske processer. 

I kommer både til at lave noget sammen og hver 
for sig. Alle kan være med., og vi glæder os til nogle 
hyggelige og lærerige dage, hvor vi blandt andet skal 
indtage vores helt nye værkstedsfaciliteter.

(NB. Børn skal minimum være 7 år og op til 15 år, og der 
kan maksimalt tilmeldes to børn per voksen deltager).

Tidspunkt:   Pris
Uge 15 04.04 - 08.04 Voksne 3.695 kr.
   Børn 2.095 kr.



Golf og højskole 2020

Nørgaards Højskole byder i 2020 velkommen til  
16 kurser med  ”Golf og højskole” - start i uge 18 

• professionel golfinstruktion 
• typisk  5 - 8 deltagere pr. golfinstruktør
• instruktion i opstilling, grip og sving 
• instruktion i det lange spil med driver / hybridkøller
• instruktion i det lave indspil: putt og chipslag
• instruktion i det høje indspil: bunkerslag og pitchslag
• golfmatch m. gunstart, mange præmier, baneservice m.m.
• 4 runder golf på nogle af landets flotteste, mest spæn-

dende og udfordrende golfbaner
• fri brug af skolens egen 3-D golfsimulator
• højskoleliv, fællesskab og undervisning
• busudflugt til Cold Hand Winery 2.0
• morgensamlinger, højskolesang, foredrag og musikaften
• mulighed for at tilvælge ”Easiest Golf” v. Ian Appleyard    

Golfundervisningen varetages af dygtige og engagerede 
instruktører med stor erfaring inden for golfspillet. 
Udgangspunktet for golfinstruktionen er at udfordre, 
motivere og udvikle dine golfkompetencer. 

Tidspunkt:    Pris
Uge 18 26.04 - 02.05   5.275 kr. 
Uge 20 10.05 - 16.05    5.275 kr. 
Uge 21 17.05 - 23.05           5.275 kr. 
Uge 22  24.05 - 30.05            5.275 kr. 
Uge 23 01.06 - 06.06   (Gul tee- kun for mænd) 4.875 kr.  
Uge 24 07.06 - 13.06          5.275 kr.  
Uge 25 14.06 - 20.06         (Golf for singler) 5.550 kr. 
Uge 26 21.06 - 27.06    5.275 kr. 
Uge 27 28.06 - 04.07          (Bridge & Golf) 5.275 kr. 
Uge 28 06.07 - 12.07    5.275 kr. 
Uge 29  12.07 - 18.07    5.275 kr. 
Uge 30 19.07 - 25.07     5.275 kr. 
Uge 31  26.07 - 01.08      (Golf for singler)  5.550 kr. 
Uge 33  11.08 - 16.08 (Rød tee - kun for kvinder) 4.875 kr.
Uge 35 23.08 - 29.08     5.275 kr.  
Uge 36 30.08 - 05.09      (Golf for singler)  5.550 kr. 

Mountainbike på danske spor 

Tæt på Nørgaards Højskole i Bjerringbro ligger adskillige 
af de bedste danske mountainbikespor, som byder på 
udfordringer og oplevelser for alle, som vil cykle på MTB, 
uanset om du er nybegynder eller mere øvet. 

Kursets mål er at præsentere områdets bedste mountain-
bikespor, give nye indtryk, energi, god motion,  fortælling, 
fællesskab  og unikke naturoplevelser på MTB. 
Vi kommer til at køre spor ved Egekrattet i Bjerringbro 
og Hjermind, Nord- og Vestskoven nær Silkeborg, Søhøj-
landet ved Gjern og Fussingø nær Randers.   

Tidspunkt:   Pris
Uge 28 06.07 - 12.07   4.575 kr. 
Uge 30 19.07 - 25.07   4.575 kr. 
Uge 36 30.08 - 05.09   4.575 kr. 

Cykelture efter den gode fortælling 
og naturoplevelse

De bedste øjeblikke sker ofte  på 2 hjul. I løbet af ugen 
skal vi opleve det unikke skønne og kuperede Midt- og 
Østjylland. Vi skal på 4 flotte cykelture, bl.a. rundt om 
Tange Sø,  Busbjerg, Ulstrup og Kællinghøl, Fussingø, 
Svinding og Ålum, Mammen, Nørre Ådal og Ø-bakker.   

På alle ture er der en kursusleder/lokal guide med, som 
levende kan fortælle om det, vi ser og oplever undervejs.
Vi kommer forbi landsbyer, store landbrug, industri og 
herregårde, igennem skove, bakker, forbi søer  og vandløb. 
Cykelturene har en længde på ca. 30 - 45 km pr. tur.  

Tidspunkt:   Pris
Uge 21 17.05 - 23.05  4.575 kr.
Uge 35 23.08 - 29.08  4.575 kr.  



Havkajak  (inkl. EPP2-frigiverbevis) 

Prøv den fantastiske friluftsoplevelse at sejle havkajak. 
I trygge rammer og kontrollerede forhold sørger vi for 
det bedste afsæt. 
Vi begynder med øvelser i ind- og udstigning, kæn-
tring og basal førstehjælp. Herefter vil der være fokus 
på korrekte ro- og styretag, skadesforebyggelse, 
kammeratredning og selvredning. 
Indholdet på kurset følger normen i Euro Paddle Pass - 
systemet og vil i løbet af kurset dække niveau 2 (EPP2). 
Dette regnes af mange kajakklubber for ”frigiver-
niveau”.

Lån af havkajak, pagaj, våddragt og svømmevest er 
inkluderet i deltagergebyret, men man er velkommen til 
at medbringe egen havkajak og personligt udstyr.   

Tidspunkt:   Pris
Uge 26 21.06 - 27.06  4.795 kr. 
Uge 28 06.07 - 12.07  4.795 kr. 

Islandske heste, natur og kultur

Kursets hensigt er, at vi skal ”blive klogere på islænde-
ren”. Dels gennem en række spændende foredrag og 
samtaler om Island og islandsk kultur og natur, og dels 
igennem rideture på islandske heste.  

På ryggen af skønne islandske heste skal vi ud og prøve 
den specielle gangart tölt og på egen krop opleve 
samhørigheden med denne lille stærke hest. 
En fantastisk naturoplevelse, der med garanti trænger 
dybt ind i sjælen. 

Tidspunkt:   Pris
Uge 38 13.09 - 19.09  4.795 kr.  

Yoga og højskole

Vi har sammensat ugens program, så du vil prøver 
forskellige former for yoga: Iyengar yoga, Hatha 
Yoga, Meditativ Yoga, Ashtanga Yoga samt den yoga 
relaterede bevægelsesform Gyrokinesis.

Yoga både styrker og afspænder kroppen. Du vil blive 
udfordret fysisk i de stående og mere krævende yoga-
stillinger, som træner styrken, stabiliteten, udholden-
heden, flexibiliteten og viljestyrken. Men du vil også 
blive forkælet i de blide og genopbyggende yogastil-
linger, som er ligeså vigtige for at skabe balance i krop 
og sind. Du vil få opbygget et større fysisk og mentalt 
overskud – og opleve en helt speciel følelse af nærvær, 
der ikke kan beskrives! 

Tidspunkt:   Pris
Uge 11 07.03 - 13.03   4.695 kr. 
Uge 48 22.11 - 28.11   4.695 kr. 

YOGA - med et strejf af wellness og afspænding 

Et forfriskende weekendkursus til alle, der har lyst til 
at blive forkælet med velgørende yoga, lækker mad, 
gåture, saunagus og ikke mindst hyggeligt samvær. 
Tag din veninde med til en dejlig weekend på Nørgaards 
Højskole, hvor dagene byder på Hatha Yoga, Prana 
Vinyasa Yoga og afspænding. 
Om aftenen står den på god mad og hygge i pejsestuen – 
med tid og ro til at nyde et glas rødvin i hinandens selskab.

Tidspunkt:   Pris
Uge  4 24.01 - 26.01  2.345 kr. 
Uge  12 20.03 - 22.03   2.345 kr. 
Uge  23 05.06 - 07.06   2.345 kr. 
Uge  40  02.10 - 04.10   2.345 kr. 



Wellness og højskole

Wellness handler om at gøre noget godt for sig selv; 
en idé som appellerer til de fleste af os. Selve begrebet 
wellness er imidlertid ikke fast defineret, og derfor 
er det meget forskelligt, hvad wellness præcist skal 
indeholde for at tilfredsstille den enkelte. 

På Nørgaards Højskole er Wellness en kombination af 
bevægelse, motion, fitness og læren om afstresning af 
kroppen. Wellness henvender sig til alle uanset alder 
og køn, og på dette kursus vil du blive introduceret 
for wellness-teknikker som saunagus, spabad, Kneipp 
fodterapi, dampbad og saltpeeling, Yoga, afspænding, 
aquajogging, smart-fitness, riverswimming m.m. 
Derudover vil ugen byde på en række højskoleaktivite-
ter som sang, foredrag, musik, udflugt og meget mere.
Glæd dig til en uge med fysisk velvære og humør.
 
Tidspunkt:   Pris
Uge 8  15.02 - 21.02   4.725 kr. 
Uge 38 13.09 - 19.09   4.725 kr. 
Uge 48 22.11 - 28.11   4.725 kr. 

Ølbrygning, øllets historie og højskole

På kurset skal vi brygge vores eget øl. Vi skal lære 
om smage, principper og kemiske processer og blive 
fortrolige med begreber som eksempelvis mæskning, 
urt og karbonering.
Vi skal også dykke ned i øllets historie, og undervejs 
smage på forskellige øltyper og høre de spændende 
historier, der knytter sig hertil. Samtidig skal vi 
forholde os til smag og duft, så vores sans for kvalitet 
og nuance udvides!

Tidspunkt:   Pris
Uge 45  01.11 - 07.11   4.575 kr. 

Vandring efter den gode fortælling 
og naturoplevelse  
Oplev naturen på første række, få pulsen lidt op og få sat 
lidt ind i vidensbanken.  

Kursets omdrejningspunkt er at komme ud og vandre 
i forskellige unikke historiske naturområder på den 
jyske højderyg og i de flotte ådale.  Vandreturene har 
en længde på ca. 7-14 km. 

På alle turene er der en kursusleder/lokal guide med, 
som livligt kan fortælle undervejs på vores vandringer. 
Oplev bl.a. hærvejen ved Dollerup Bakker og Hald 
sø nær Viborg, Nationalparken Mols Bjerge og Kalø, 
Silkeborg søerne og Himmelbjerget, Tange Sø og 
den gamle træksti ved Gudenåen, Hjermind og Kæl-
linghøl, Gjern Bakker og Frijsenborg og Pøt Mølle.

Tidspunkt:   Pris
Uge 22 24.05 - 30.05   4.575 kr. 
Uge 26 21.06 - 27.06   4.575 kr. 
Uge 30 19.07 - 25.07   4.575 kr. 
Uge 36  30.08 - 05.09  4.575 kr. 
Uge 38  13.09 - 19.09  4.575 kr.

Se på kunst

Sammen dykker vi ned i kunsten gennem forskellige 
øvelser, foredrag, workshops, samtaler, analyser og 
debatter. Undervejs ser vi på flere forskellige kunstneres 
værker inden for vidt forskellige genrer.

Kursets formål er at præsentere en række teknikker og 
redskaber, som kan gøre det lettere efterfølgende på 
egen hånd at give sig i kast med at se på kunst og finde 
ud af, hvordan man kan bruge kunsten i sin hverdag. 

Tidspunkt:   Pris
Uge 10 07.03 - 13.03   4575 kr. 
Uge 44 25.10 - 31.10   4575 kr. 

Emnekurser



Maleri og højskole

På kurset lægges der vægt på det abstrakte og 
ekspressive maleri.
I skolens kunstværksted vil du bl.a. have adgang til 
en lang række forskellige materialer: akryl, pastel,kul, 
blyant, pap, papir og du får mulighed for at afprøve 
nye maleredskaber. I forløbet skal vi eksperimentere 
gennem øvelser og leg, og vi arbejder med maleriets 
opbygning, form, farveværdier og komposition, samt 
hvad vi hver især har at give vores maleri.

Underviser i maleri er kunstner Lars Kristian Hansen. 

Tidspunkt:   Pris
Uge 11 07.03 - 13.03   4.575 kr. 
Uge 33 09.08 - 15.08   4.575 kr. 
Uge 44 25.10 - 31.10   4.575 kr. 

Akvarel og højskole

Akvarelmaling er en spændende kunstform – let, 
hurtig og spontan.

På kurset lærer man en række maleteknikker.  
Er man ny i faget, får man professionel vejledning. Har 
man prøvet før, får man chancen for at genopfriske 
kendte og nye teknikker. Vi lærer teknikkerne ved at 
male billeder med laverings- og vådt-i-vådt teknikker. 

Alek Krylow har 30 års erfaring som underviser inden 
for faget. Alt i alt er kurset tilrettelagt til at give 
deltagerne ideér og inspiration igennem teoretiske og 
praktiske øvelser inden for akvarelmaleriets teknikker.

Tidspunkt:   Pris
Uge 6 02.02 - 08.02   4.575 kr. 
Uge 24 07.06 - 13.06   4.575 kr. 
Uge 44 25.10 - 31.10   4.575 kr. 

Keramik og højskole

Vi glæder os over, at vi nu også kan tilbyde flere 
forskellige kurser i keramik. I vores helt nye værksteds-
faciliteter er der rig mulighed for at udfolde sig kreativt 
med leret. Indholdet og teknikker på de enkelte kurser 
varierer, men alle kan være med, uanset alder og 
niveau. Hvad enten du er en garvet pottemager eller 
ikke har rørt ved ler siden folkeskolen, glæder vi os til 
at se dig. Værkstedet ligger i en helt ny bygning. Det er 
veludstyret med nye drejebænke, ekstruder, pladerul-
ler, sprøjtekabine, ovne og mulighed for at brænde 
raku. Får du smag for mere, tilbyder vi også keramik 
som fag på de lange højskolekurser.

Tidspunkt:   Pris
Uge 10 01.03 - 07.03   4.575 kr. 
Uge 19 02.05 - 08.05   4.575 kr. 
Uge 42 11.10 - 17.10   4.575 kr. 
Uge 47 15.11 - 21.11   4.575 kr. 

Vævning og højskole

Vævning er et levende fag, fordi vi bruger det, men 
indimellem skal vi have input og inspiration udefra, for at 
udvikle os og bringe faget i spil.
Det er målet, at hver deltager får erfaring med arbejds-
processen fra inspiration til ny vævning, og udvikler sin 
helt egen vævning under kurset, så den er klar til at gå i 
gang med, når man kommer hjem.

Tidspunkt:   Pris
Uge 10 01.03 - 07.03   4.575 kr. 
Uge 45 01.11 - 07.11   4.575 kr. 

Kreativ emnekurser på NH i 2020



Patchwork og højskole
Oplev en hel uge med mulighed for fordybelse i den 
unikke patchworkverden. Patchwork er en gammel 
teknik, hvor man syr stofrester og slidt beklædning 
sammen til større stykker, f.eks. tæpper og duge. 
På kurset er der inkluderet et sykit til en ”kærestedug” .  
Vi bruger tid på kittet i løbet af ugen, så du er sikker 
på at komme godt i gang. Forskellige teknikker gen-
nemgås f.eks. forskellige måder at sy blokke på, sjov 
med linealer, hvordan man afslutter en quilt (quilt og 
lukkekant), paper piecing, applikation m.m.

Tidspunkt:   Pris
Uge 6 02.02 - 08.02   4.575 kr. 
Uge 18 26.04 - 02.05   4.575 kr. 
Uge 45 01.11 - 07.11   4.575 kr. 

Broderi og højskole

Må jeg smitte dig med broderilykke?  

Oplev en hel uge hvor du har mulighed for at fordybe 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. 

Tidspunkt:   Pris
Uge 17 19.04 - 25.04   4575 kr. 

Strik og højskole
Nørgaards Højskole byder velkommen til en uge med 
strik og højskole  Et lærerigt kursus med masser af 
undervisning, nye teknikker, spændende udfordringer 
fællesskab og ikke mindst et hav af inspirerende 
højskoleoplevelser. 

 Tidspunkt:   Pris
 Uge 6 02.02 - 08.02   4.575 kr. 
 Uge 48 22.11 - 28.11   4.575 kr. 

Folkedans og højskole

Kan du lide at grine, bevæge dig til musik og dyrke 
motion i fællesskab er folekdans måske lige noget for 
dig? Kort sagt - folkedans er for alle. Du behøver ikke 
at kunne danse i forvejen - det lærer du! Folkedans 
er socialt samvær og det handler om at være med og 
være en del af et fællesskab. 

Vi skal danske forskellige folkedanse, alt lige fra kva-
drilledanse, kredsdanse til linjedanse. Fællesdansen 
foregår så vidt muligt til levende spillemandsmusik, så 
stemningen er helt i top. 

Tidspunkt:   Pris
Uge 27 28.06 - 04.07  4.695 kr.

Smag på Øst- og Midtjylland
Fantastisk højskoleuge med smagsprøver på Østjyllands 
mange forskellige kulturelle og kulinariske muligheder 
og højskoleliv på Nørgaards Højskole med morgensam-
ling, foredrag, højskolesang, latter og fællesskab. 

Oplev eksempelvis fortælling og unik smagsoplevelse 
hos Cold Hand Winery,  historisk kaffe/teselskabsbesøg 
hjemme hos Godsejerparret Helle og Geert de Lichten-
berg på Bidstrup Gods, smagsaften med gode historier 
og smagninger, aktuel kunstoplevelse på Silkeborg 
Bad, musikalsk højskoleaften og meget mere. 

Tidspunkt:   Pris
Uge 13 22.03 - 28.03  4.750 kr.
Uge 19 02.05 - 08.05  4.750 kr.

Emnekurser



Musik- og sangkurser 2020

Syng dig glad

Syng dig glad er et spændende, levende og inspireren-
de højskolekursus for de, der holder af sangen - ikke 
mindst af fællessang og højskolesangen. 
Vi vil i fællesskab både udforske og udfordre bogen. Den 
kan give mange tanker og oplevelser fra sig til den, der 
søger efter det. For at sætte højskolesangbogens sange i 
relief, vil vi også synge andre typer af sange.

Desuden vil der også være udflugt, foredrag, bevægelse 
og grin. Der kræves ingen sanglige forudsætninger.

”Så syng da Danmark” og kom til fællessang for alle på 
Nørgaards Højskole.

Tidspunkt:   Pris
Uge 13 22.03 - 28.03   4.495 kr. 
Uge 41 04.10 - 10.10   4.495 kr. 

Gospel og højskole

– velkommen til en uge med inspirerende, energisk, 
livsbekræftende og glad gospelmusik. Kom helt tæt på 
gospelmusikkens DNA.

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

Hver morgen vil vi starte med morgensamling – lytter 
til musik – taler sammen m.m. Det er lysten der driver 
værket – lysten til sang og udfordring (alle kan være 
med). Nodelæsning er ingen forudsætning.

Gospelinstruktør er Lars Jochimsen

Tidspunkt:   Pris
Uge 7 09.02 - 15.02  4.695 kr. 
Uge 29  12.07 - 18.07  4.695 kr. 

Klassisk korsang 
Nørgaards Højskole byder velkommen til en uge med 
klassisk korsang. Et lærerigt kursus med masser af 
musik, korundervisning, fællesskab og ikke mindst et 
hav af inspirerende højskoleoplevelser.

I 2020 skal vi synge Domenico Cimarosas Missa  de 
profunctis, som også betyder Requiem, samt August 
Söderman´s Osanna-sats fra ”Andliga Sånger” fra 1872.

Instruktørteamet består i 2020 af Adam Faber, An-
nika og Bo Isgar samt Frank Jarlsfelt.

Tidspunkt:   Pris
Uge 32 02.08 - 08.08   4.795 kr. 

Jazz, Riverboat Festival og højskole
I uge 26 byder vi velkommen til Jazz, Riverboat Festival 
og højskole på Nørgaards Højskole. I løbet af ugen skal 
vi både have en række foredrag om jazzmusik og jazz-
musikere, og så en lang række gode højskoleforedrag 
og aktiviteter, såsom morgensamlinger, højskolesang, 
ølforedrag, udflugter og meget mere.

Kurset er tilrettelagt således at vi får lavet en god 
musikalsk optakt til årets Riverboat Festival i Silkeborg.
Torsdag  tager vi ned til Silkeborg og er med til den 
officielle åbning, nyder lidt at spise dernede og kører 
tilbage til skolen med bus.

Tidspunkt:   Pris
Uge 26 21.06 - 27.06  4.895 kr. 



Bridge og højskole
Bridge og højskole på Nørgaards Højskole er en uge med 
masser af bridge (undervisning og turnering), kombine-
ret med traditionel højskole. Første aften gennemfører 
bridgeunderviserne en quiz med alle kursisterne, 
hvorudfra kursisterne niveaudeles via deres kendskab til 
bridge. Bridgeundervisningen foregår altid på mindst 2 
niveauer. Makkerpar skilles ikke ad men niveauplaceres i 
samråd med de involverede kursister.  

Tre gange i løbet af ugen afholdes i samarbejde med 
Bjerringbro Bridgeklub turnering med mulighed for 
bronzepoint, handicapregulering og præmier.  
En eftermiddag vil du kunne vælge mellem livebridge 
og bridge på nettet. 
Vores bridgeakademi styres af Mads Krøjgaard. 

Udover bridge byder kurset på morgensamlinger, høj-
skolesang, foredrag, debat og musikalsk højskoleaften.  
To gange i løbet af ugen tager vi på halvdagsudflugt 
igennem den smukke Gudenådal og det kuperede 
Søhøjland i hjertet af Jylland. 

Tidspunkt:   Pris
Uge 7  09.02 - 15.02    4.725 kr. 
Uge 20  10.05 - 16.05           (Bridge og golf) 5.275 kr. 
Uge 26  21.06 - 27.06    4.725 kr. 
Uge 27 28.06 - 04.07           (Bridge og golf) 5.275 kr. 
Uge 30 19.07 - 25.07   4.725 kr. 
Uge 32 02.08 - 08.08   4.725 kr. 
Uge 33 09.08 - 15.08             4.725 kr. 
Uge 34 16.08 - 22.08   4.725 kr. 
Uge 42 11.10 - 17.10    4.725kr. 
Uge 45 01.11 - 07.11    4.725 kr. 

Den danske filmhistorie

På kurset præsenteres en komprimeret dansk filmhisto-
rie med udgangspunkt i kunstneriske retninger, filmiske 
genrer og de centrale instruktører og skuespillere, som 
har været med til at præge de levende billeder. 

Når de overordnede linjer er på plads, dykkes der endnu 
længere ned i udvalgte instruktørers værker, som 
undervejs vil blive vist ved de indlagte filmforevisninger 
i skolens biograf. På kurset kommer vi blandt andre 
rundt om skuespilleren Asta Nielsen og instruktørerne 
Carl Th. Dreyer, Erik Balling, Lars Von Trier og Anders 
Thomas Jensen. 

Tidspunkt:   Pris
Uge 11 07.03 - 13.03   4.575 kr. 

Slægtsforskning på Nørgaards højskole 

I løbet af 2020 er der fem kurser omhandlende forskel-
lige emner indenfor slægstforskning. Læs mere om de 
forskellige modulers indhold på www.nrgaard.dk  

Tidspunkt:  Pris
Uge 6  02.02 - 08.02  4.575 kr. 
Uge 10  01.03 - 07.03 4.575 kr. 
Uge 42  11.10 - 17.10  4.575 kr. 
Uge 47  15.11 - 21.11  4.575 kr. 
Uge 48 22.11 - 28.11  4.575 kr. 



Foto, Ipad og IT-kurser

iPad / iPhone og højskole
Du vil lære de grundlæggende funktioner med den 
berøringsfølsomme skærm. Du kommer til at bruge din 
iPad til at surfe på internettet, se billeder og film m.m. 

Vi skal også bruge iPad og/eller iPhone til at sende 
og modtage emails. Du skal lære at oprette kontakt-
personer med billede og bruge kalenderen til aftaler. 
Du vil lære at oprette din egen Apple-ID, installere 
gratis programmer (apps), anvende “Face-time”, 
logge på netværk (internettet) samt tage og se dine 
egne billeder. Vi skal lære at bruge iPad’en til at læse 
bøger, se TV og andet underholdning.

Tidspunkt:  Pris
Uge 8 15.02 - 21.02 4.575 kr. 
Uge 44 25.10 - 31.10 4.575 kr. 

Foto og højskole

På kurset vil du komme til arbejde kreativt med 
fotografiet fra dag ét. Derudover vil vi lære at bruge et 
digitalt spejlrefleks kamera manuelt. Opnå forståelse 
for spejlreflekskameraets opbygning og dets funktio-
ner og muligheder igennem kreative fotoopgaver. 
Vi arbejder med Adobes programmer til fotoredigering 
(Photoshop og Lightroom) – det kræver ingen erfaring 
med disse programmer. Vi vil introducere til brugen af 
dem fra bunden og sørge for at man får et klart billede 
af hvilket program, der er godt til hvilke opgaver.

Kort oversigt af emner på kurset:

• håndtering af digital spejlreflekskamera
• lang og kort lukketid
• fotografering i mørke
• anvendelse af flash
• portrætfotografi
• lysopsætning og design af fotostudie
• digital billedredigering i Lightshop og Photoshop

Tidspunkt:  Pris
Uge 8  15.02 - 21.02  4.575 kr. 
Uge 47  15.11 - 21.11 4.575 kr. 

Sjov og alvor med Apps og IT for 
seniorer - både tablet/mobil/PC

Nørgaards Højskole har en lang tradition for IT kurser 
målrettet seniorer. 
Kurset er for seniorer, som både gerne vil  lære om og 
lege med de mange digitale muligheder igennem Apps. 
Vi kommer til at afprøve lege med Apps omhandlende 
adgang til digitale medier, sociale medier, aktivitets- 
og sundhedsapps, spil og underholdning, tage billeder 
og fotodeling. Derudover vil vi komme omkring 
sikkerhed og adfærd på nettet.

I undervisningen vil du møde engagerede lærere, der 
er erfarne, og som deler rundhåndet ud af tips og 
tricks. Vi glæder os til at møde dig!

Tidspunkt:  Pris
Uge 13  22.03 - 28.03 4.575 kr. 
Uge 41 04.10 - 10.11 4.575 kr. 



Emne- og seniorkurser 

Aktivt seniorliv og højskole

Et livsbekræftende kursus på Nørgaards Højskole, hvor der 
er bevægelse, musik, latter, sang, udflugt og højskoleliv på 
programmet. Dagene begynder med morgensvømning/
gymnastik, morgensamling og højskolesang.

I øvrigt byder ugen på spændende foredrag, fællessang, 
og en masse aktiviteter : bowls, wellness med saunagus, 
vandring, krolf,  dans, boldspil, yoga og afspænding, styrke 
og balancetræning for seniorer og meget mere.

Hele ugen forkæler Nørgaards Højskoles køkken dig i 
økologisk stil med veltilberedt mad.
Glæd dig til en uge med leg, debat, humør og fællesskab.

Tidspunkt:  Pris
Uge 10 01.03 - 07.03   4.575 kr. 
Uge 17  19.04 - 25.04  4.575 kr.  
Uge 39  20.09 - 26.09   4.575 kr. 
Uge 47 15.11 - 21.12   4.575 kr. 

Skønne Jylland -  dejlige udflugter rundt  i Dan-
markshistorien, kunst, musik og natur i hjertet af Jylland

Komplet højskoleoplevelse med det bedste fra højskolen 
i kombination med skønne guidede busudflugter i hjertet 
af Jylland. Eks. besøg hos familien Lichtenberg på Bidstrup 
Gods, Vineriet Cold Hand Winery nær Fussingø, Viborg 
Domkirke og Viborg Kunsthal, Gudenådalen og Tange Sø. 

Øvrige input er eks. morgensamling, sang, musik, 
foredrag, motion, god mad, stemning og humør.

Tidspunkt:   Pris
Uge 35  23.08 - 29.08  4.750 kr.
Uge 39  20.09 - 26.09  4.750 kr.

Jul på Nørgaards

På Nørgaards Højskole har vi tradition for at holde en 
stemningsfuld jul for seniorer. Kurset er en hyggelig og 
lærerig blanding af inspirerende foredrag, højskolesang, 
spændende workshops og studiekredse. Vi sætter ram-
merne for en hyggelig tid med samvær, hygge, julemad, 
sang og i det hele taget alt, hvad der hører sig til en 
traditionsrig dansk jul. 

Vi tilbyder således en indholds- og oplevelsesrig jul 
sammen med andre seniorer, som også har valgt at 
tilbringe højtiden i et stort, hyggeligt socialt fælles-
skab uden stress over mad, konfekt, pynt og gaver. På 
Nørgaards får I frihed og plads til at slappe af og få nye 
bekendtskaber og lader bare højtiden komme til jer. 

Kom og vær med til at skabe et minderigt julekursus 
sammen med mange andre seniorer!

Tidspunkt:   Pris
Uge 51  22.12 - 26.12  4525 kr. 

Nytår på Nørgaards

At være på nytårskursus på Nørga-
ards Højskole er en festlig og hyg-
gelig måde at fejre nytåret på uden 
selv at skulle arrangere, planlægge, 
kokkerere og købe fyrværkeri. At 
slutte et år og begynde på et nyt 
er både bevægende, alvorligt, 
spændende  og udfordrende. På 
Nørgaards er der endvidere fyldt 
med gode foredrag, fortællinger, 
stunder med musik og sang, udflugter, hyggeligt samvær 
og mulighed for bevægelse, så glæd dig.

Selve nytårsaften står vi ikke tilbage for resten af Danmark. 
Med velkomstdrinks, nytårstale på storskærm, lækker 
festmiddag, fyrværkerishow, sang og musik har vi skabt de 
perfekte rammer til en festlig afslutning på året til en fest 
med flere gæster, end de fleste andre kan prale af.

Tidspunkt:   Pris
Uge 52  29.12 - 02.01  4525 kr. 


