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Kreativ påske og familiehøjskole 
4.-8. april 2020 på Nørgaards Højskole



Program

Lørdag d. 4. april
Kl. 10.30-12.00  Ankomst og indkvartering
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 13.00-14.00:  Velkomst i foredragssalen med fortælling om Nørgaards Højskoles historie og
    kunst, gennemgang af programmet og rundvisning på højskolen 
Kl. 14.00-15.30:   Undervisning i værkstederne  - Hold 1: Kunst
      - Hold 2: Keramik
      - Hold 3: Tekstil
Kl. 15.00-15.30  Eftermiddagspause med kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 16.00-17.30  Undervisning i værkstederne  - Hold 1: Kunst
      - Hold 2: Keramik
      - Hold 3: Tekstil
Kl. 18.00    Aftensmad i spisesalen
kl. 19.00 – 20.30  Undervisning i værkstederne: - Hold 1: Tekstil
      - Hold 2: Kunst
      - Hold 3: Keramik
   Herefter er der aftenkaffe, aftensang og hygge i pejsestuen

Søndag d. 5. april
Kl. 08.00-08.50   Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00-10.00  Morgensamling med sang og fortælling
Kl. 10.00-10.30  Formiddagspause med kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 10.30-12.00  Undervisning i værkstederne: - Hold 1: Tekstil
      - Hold 2: Kunst
      - Hold 3: Keramik
Kl. 12.15   Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 13.30 - 15.00   Undervisning i værkstederne:  - Hold 1: Keramik
      - Hold 2: Tekstil
      - Hold 3: Kunst
Kl. 15.00 - 15.30   Eftermiddagskaffe i pejsestuen
Kl. 15.30 – 17.00  Undervisning i værkstederne:  - Hold 1: Keramik
      - Hold 2: Tekstil
      - Hold 3: Kunst
Kl. 18.00   Aftenbuffet i spisesalen
Kl.19.00-20.30  Højskoleaften med sang, tableau vivant og fortælling
   Herefter er der aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Mandag d. 6. april
Kl. 08.00-08.50  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00-10.00  Morgensamling med sang og fortælling 
Kl. 10.00-10.30  Formiddagspause med kaffe/te/vand i pejsestuen
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Kl. 10.30-11.30  Gåtur til Gudenåen med fortælling   
Kl. 12.00   Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 13.30 - 17.00   Udflugt til Museum Jorn i Silkeborg med workshop
Kl. 18.00   Aftenbuffet i spisesalen
Kl. 19.00-20.30  Workshops: Transformer en t-shirt og Genanvend de gamle strømper
   Herefter er der aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Tirsdag d. 7. april
Kl. 08.00-08.50   Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00-10.00  Morgensamling med sang og fortælling
Kl. 10.00-10.30  Formiddagspause med kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00  Foredrag: Edvard Munch – myte og maler for de ældste
   Kreativ workshop for de yngste ved børnepasserne
Kl. 12.00   Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 13.30 – 15.00  Perlepladeværkstedet: Vi laver et stort fællesværk
Kl. 15.00-15.30  Eftermiddagspause med kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 15.30-17.00  Mulighed for: 1. Svømning i Bjerringbro Svømmehal eller 2. Familieyoga
Kl. 18.30    Festmiddag
Kl. 20.00-21.30  Fællesdans, quiz, underholdning og hygge

Onsdag d. 8. april
Kl. 08.00 - 08.50  Morgenmad i spisesalen. 
   Værelserne forlades og nøglerne afleveres. 
Kl. 09.00-10.00  Morgensamling med sang og fortælling
Kl. 10.00-10.30  Formiddagspause med kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 10.30-12.00  Fernisering af ugens kreative produktioner, præsentation af mesterværkerne  
   og præmieoverrækkelse
Kl. 12.00   Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 12.45   Farvel og tak for denne gang
Kl. 13.00   Afgang til Bjerringbro station, så man kan nå toget med afgang kl. 13.40

Vi glæder os til at se jer,

Hilsen Britta, Ulrik, Jane, Karen og kursusassistenterne.

NB: Ret til ændringer i program forbeholdes
(Børn skal minimum være 7 år og op til 15 år, og der kan maksimalt tilmeldes to børn per voksen deltager)
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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 mulig-
hed for at fordybe jer i flere forskellige kreative 
aktiviteter. 

Kreativ påske og familiehøjskole er for alle, hva-
denten man er superkreativ eller bare godt kunne 
tænke sig at hygge sig sammen med kreative ak-
tiviteter. Vi glæder os til nogle skønne og lærerige 
dage, hvor vi blandt andet skal indtage vores helt 
nye værkstedsfaciliteter til keramik.

I kommer til at prøve tre forskellige værksteder: 
Keramik, Kunst og Tekstil. 

I keramikværkstedet kommer I til at give 
nyt liv til gammelt porcelæn. Her kan I prøve at 
dekorere second-hand porcelæn med keramiske 
transfertryk! Transfertryk er en dekorations-
teknik til keramik, brugt både i industrien og 
på unikaværker. Vi skal arbejder med et stort 
udvalg af forskellige motiver og farver, som 
sammensættes i et personligt design og påføres 
keramikken. En efterfølgende brænding sikrer at 
trykkene smelter sammen med den eksisteren-
de glasur, og designet bliver permanent og klar 
til brug. At blande de klare farver og finurlige 
mønstre fra transfertrykkene med den ofte fint 
detaljerede eller farvede second-hand porcelæn, 
giver et karakterfyldt udtryk til værkerne. På 
Keramikværkstedet underviser Britta Hansesga-
ard, som til daglig står for Linjefaget Keramik på 
Nørgaards Højskole. 

I Kunstværkstedet kommer I til at arbejde 
med kunstneriske processer, materialeunder-
søgelser og eksperimenter. I får afprøvet nye 
måder at lave billeder på og kommer til at 
bruge utraditionelle redskaber undervejs.På 
Kunstværkstedet underviser Ulrik Myrtue, som 
til daglig underviser på linjefaget Kunst på 
Nørgaards Højskole. 

I Tekstilværkstedet handler det om at produ-
cere forskellige brugsgenstande, at genanvende 
gamle materialer og afprøve nye teknikker.
På Tekstilværkstedet underviser Jane Ingerslev, 
som er uddannet tekstildesigner. 
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Transportmuligheder til højskolen
De offentlige transportforbindelser til højskolen 
er helt i top. Uanset om du kommer fra nord, 
vest, syd eller øst, kører der Intercitytog direkte 
til Bjerringbro.  

Du kan med fordel og i god tid planlægge og be-
stille din rejse på hjemmesiden: rejseplanen.dk. 
Desuden kan du kontakte DSB telefonisk på tele-
fonnummer 70131415 for at bestille din rejse. 

Kommer du/I med tog, sørger vi for at afhente 
dig/jer på Bjerringbro togstation ved ankomst 
med toget lørdag kl. 11.40.

Ligeledes sørger vi for transporten til stationen 
på afrejsedagen, så man kan nå tog med afgang 
typisk kl. 13.40.  
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     20 km til Viborg

Bjerringbro
Nørgaards Højskole 
ligger centralt i  Bjerringbro

Undervisningsassistenter

Undervisningsassitenterne hjælper til i værkste-
derne og andre aktiviteter. 
Undervisningsassistenterne er typisk studerende 
ved lærer- eller pædagogseminarierne, tidligere 
elever eller unge, som vi kender godt, og som vi ved 
vil tage sig godt af børnene. De har erfaringer med 
at aktivere og arbejde med børn, og det er deres 
ansvarlighed, entusiasme og glæde ved samværet 
med børnene samt deres ideer til aktiviteter, der 
gør dem enormt vellidte.  

Øvrige aktiviteter
I løbet af kurset kommer voksne og børn både til 
at lave noget sammen og hver for sig. 
I kommer til at transformere en t-shirt, gen-
anvende jeres gamle strømper og lave et stort 
fællesværk. 

Udflugt til Museum
Mandag eftermiddag tager vi sammen på udflugt 
til Museum Jorn i Silkeborg. Her skal vi  udforske 
Asger Jorns kreative måder at skabe billeder på og 
selv afprøve, hvordan det er gået for sig.

Medbring til workshops:
En kop / tallerken / figur i porcelæn. Der må gerne 
være motiver og mønstre på i forvejen. 
En gammel t-shirt, som du ikke længere bruger, og 
som du har lyst til at genanvende.
Alle dine enlige strømper, som mangler en makker. 
De må gerne være gamle, men skal være vaskede.
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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 og forplejning

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 vegetarret  Desuden er der mulighed for 
vælge vegetarret 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. 



Praktisk informationPraktisk information
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 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

Indkvartering på alle vores familiekurser sker på vores 
elevværelser.  Alle værelser er udstyret med seng til 
de voksne, mens der kan forekomme opredning på 
madras til børnene. 

Der kan ikke bestilles eller reserveres særlige værel-
sestyper på familiekurserne.

Alle værelser indeholder seng, skrivebord, stol, bogreol, 
garderobeskab og clockradio.  Der er sengelinned og 2 
håndklæder inkluderet i prisen pr. deltager. 

Velkommen til et forrygende ophold

Nørgaards Højskole

Følg Nørgaards Højskole på de sociale medier:
 

 Facebook

 instagram.com/nrgaards



Uge Titel Tidspunkt Pris
voksne  -   børn

15 Kreativ påske - familiehøjskole 04.04 - 08.04 3695 2095

28 Generationer på højskole 06.07 - 12.07 4475 2695

29 Generationer på højskole 12.07 - 18.07 4475 2695

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 lidt ekstra drikkevarer 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


