
NØRGAARDS HØJSKOLE

WWW.NRGAARD.DK    -    86 68 23 00

syng dig glad
Højt humør, livsglæde og højskoleliv på Nørgaards Højskole

den 22. - 28. marts og 4. - 10. oktober 2020



Syng dig glad

Program

Søndag
Kl. 16.15 - 17.00  Ankomst til Nørgaards Højskole og indkvartering 
Kl. 17.00  Velkomst med fortælling om højskolens kunst og historie.  Fortællingen fortsætter  
  under rundvisningen som vi kommer omkring skolens kunstværker m.m.
Kl. 18.15  Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.00  Højskoleaften med fællessang og icebreaker 
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Mandag
06.00- 07.45  Fri morgensvømning i svømmehallen
08.00  Morgenmad  i spisesalen
09.00 - 10.00 Morgensamling i foredragssalen ved  forstander Karen Friis 
  Formiddagspause, hvor der serveres kaffe/te/vand i pejsestuen
10.30 - 11.45 “Syng dig glad med højskolesangbogen” ved højskolelærer Line Thylander
12.00  Frokost i spisesalen
14.00 - 15.30 ”Toner fra filmen”. Vi taler om og synger folkekære evergreens
15.30  Eftermiddagspause - kaffe/te med dagens brød/frugt i pejsestuen
16.00 - 17.15 Frisk luft og vandretur med fortælling i Bjerringbro og i Gudenådalen 
18.15 - 19.15  Middagsbuffet i spisesalen
Kl. 18.15  Aftenbuffet i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.00  ”Nå målet” ved fotograf og højskolelærer Morten Rygaard
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Tirsdag
06.00- 07.45  Fri morgensvømning i svømmehallen
08.00  Morgenmad  i spisesalen
09.00 - 10.00 Morgensamling i foredragssalen ved højskolelærer Søren Mehlsen
10.00  Formiddagspause, hvor der serveres kaffe/te/vand i pejsestuen
10.30 - 11.55 “Syng dig glad med højskolesangbogen” 
12.00  Frokost i spisesalen
14.00 - 15.30  Studiekreds: vælg mellem:  1. Yoga for alle  2. Kreativ workshop i Art Studio 
15.30   Kaffe i pejsestuen
16.00 - 17.00 ”Syng dig glad - med velkendte revyviser” i foredragssalen
18.15   Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.30 ”Øllets og andre gode historier”. Højskoleaften med fortælling og smagsprøver, muligvis
  også fra skolens eget mikrobryggeri, ved højskolelærer Jesper Voldby
Onsdag
07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
09.00 - 10.00  Morgensamling ”Rundt i højskolesangbogen” i foredragssalen 



10.00 - 10.30 Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand i pejsestuen
10.30 - 12.00 Foredrag ”Ind i hjertets mørke” ved højskolelærer Jesper Trier Gissel i foredragssalen
12.00  Frokost i spisesalen
13.15 - 17.00 Halvdagsudflugt  til Cold Hand Winery 2.0 og Fussingø.  Læs mere på side 5
18.15  Aftenbuffet i spisesalen 
19.30 -21.00 Højskoleaften Vælg mellem 1.Aftenbio, hvor vi fremviser en musicalfilm i skolens biograf 
  eller 2. ”Træk vejret og stræk kroppen” ved Christina Rubæk i multisalen 
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Torsdag
06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning i svømmehallen
08.00 - 08.55  Morgenmad i spisesalen 
09.00 - 10.00 Morgensamling i foredragssalen
  Formiddagspause, hvor der serveres kaffe/te/vand i pejsestuen
10.30 - 12.00 Foredrag ”I samklang - og med fælles røst” ved højskolelærer Line Thylander
12.00   Frokost i spisesalen
14.00 - 15.30  Studiekreds:  1. Besøg på Bjerringbro Egnsmuseum  2. Bowls - en introduktion
  Kaffe i pejsestuen 
16.00 - 16.45 Fællessang 
18.15  Middagsbuffet i spisesalen 
19.30 - 21.00 ”Kim Larsen” musikalsk foredrag ved Kirsten Mehlsen i foredragssalen
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen
Fredag
Kl. 06.00- 07.45  Fri morgensvømning i svømmehallen
08.00  Morgenmad  i spisesalen
09.00 - 10.00 Morgensamling i foredragssalen
10.00   Formiddagspause, hvor der serveres kaffe/te/vand
10.30 - 11.45 ”Syng dig glad” i foredragssalen ved højskolelærer Line Thylander
11.45  Frokost i spisesalen
12.45 - 17.00 Udflugt til Kunstcentret Silkeborg Bad. Læs mere på side 5
18.30  Afslutningsmiddag i spisesalen
20.00   Herefter kaffe og hyggeaften med masser af fælles og underholdende indslag

Lørdag 
08.00 - 09.00 Morgenmad i spisesalen
09.15  Afrejse og farvel og farvel til medkursister. Der er transport til Bjerringbro 
  station, således at man kan nå togforbindelse med afgang ca. kl. 9.40

Velkommen
Nørgaards Højskole    NB! Ret til ændringer i programmet forbeholdes.



Kort beSKivelSe af KurSet, udflugter m.m.

”Syng dig glad” henvender sig til alle, der godt 
kan lide at synge, og til dem, der gerne vil 
have lysten til at synge tilbage.

Den overordnede målsætning for kurset er at 
være med til at skabe glæde og godt humør 
ved at synge, men også at styrke den danske 
sangtradition og øge op-
mærksomheden på, hvad 
det er, fællessangen kan. 

Den kan nemlig le-
vere velvære, livsglæde, 
kulturhistorie, humor, 
samfundsrevsning og ikke 
mindst fællesskab. Mange 
folkeskoler tog morgensangen ud af skolen, en 
tendens som heldigvis nu er ved at vende. Ikke 
desto mindre har det bevirket, at en stor del af 
børn og unge i dag ikke er den danske sangtra-
dition bevidst og oplever en stor blufærdighed 
omkring det at synge. 

Derfor påhviler der den voksne generation et 
ansvar udi at få formidlet sangglæden og få 
den kulturhistoriske og fællesskabsgenere-
rende sangskat styrket. Det gør vi nu engang 
bedst ved at synge højt og længe. 

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 gi-
ver 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 im-
munforsvaret og skærper vores koncentra-
tion, hukommelse og opmærksomhed.

Fællessang er samtidig en anderledes og sjov 
måde at bruge kroppen på. At synge øger nemlig 
blodgennemstrømningen samtidig med, at det 
skaber mere energi, velvære og en følelse af sam-
menhold. Sang kan rent faktisk få pulsen op og 
give sved på panden!

Når man synger sammen, drages alle ind i fælles-
skabet, ind i en fælles puls. Det er en inklude-
rende aktivitet, hvor deltagerne er afhængige af 
hinanden. Receptionisten såvel som direktøren. 
Når man synger, er man lige.
(kilde: Miriam Jul Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulent og fysioterapeut)



Kort om udflugter

Udflugterne på ”Syng dig glad” er specielt udviklet 
af Nørgaards Højskole, således indholdet er unikt 
og skræddersyet til deltagerne på Nørgaards 
Højskole. I 2020 skal vi dels besøge et vineri, som 
producerer frugtvine i verdensklasse, og dels be-
søge ægteparret Helle og Geert F. H. de Lichtenberg 
på Bidstrup Gods nær Laurbjerg 

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 udfordrin-
ger, der følger med at drive en virksomhed i vækst og 

selvfølgelig prøvesmage nogle af deres produkter med 
tilhørende små lækre hjemmlavede snacks.

Undervejs på turen kommer vi igennem naturom-
råderne i Nørreådalen og Fussingø Skovdistrikt.

Kunstcentret Silkeborg Bad

Beliggende i særdeles naturskønne omgivelser i udkan-
ten af Silkeborg finder man KunstCentret Silkeborg Bad. 
Kunstcentret Silkeborg Bad var frem til 1983 kursted. 
Det oprindelige navn var Silkeborg Vandkuranstalt. I 
1918 ændredes navnet til Silkeborg Bad. 

Interessen for at åbne et kursted i Silkeborg startede 
allerede i midten af 1800-tallet, da området omkring 
Arnakkekilden blev et yndet udflugtsmål for byens bor-
gere. Den første der prøvede at åbne en kuranstalt var 
Silkeborgs grundlægger Michael Drewsen i 1872, men 
da staten stadig var tilbageholdende med at overdrage 
jorden tog det syv år før Silkeborg Bad kunne åbne 1. 
juli 1883. Kurbadet, der var et aktieselskab, kom til at 
virke præcist 100 år, og gik så konkurs i 1983 efter nogle 
svære år til sidst. 

På vores udflugt til KunstCentret Silkeborg Bad skal vi 
have en rundvisning på det levenede museum, hvorm 
man kan opleve skiftende udstillinger af både danske og 
internationale kunstnere, der gang på gang forvandler 
det gamle kurbad ”Silkeborg Bad” til et inspirerende 
sted fyldt med overraskelser. 
Efter rundvisningen skal vi have vores eftermiddagskaffe 
den hyggelige café med Ørnsø, som har en flot udsigt 
over Ørnsø. Efterfølgende vil der være mulighed for på 
egen hånd at gå en tur i det smukke parkområde uden-
for med en stor skulptursamling eller gå på opdagelse i 
de øvrige udstillinger på museet. 



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:

• 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

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 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/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. 



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 uanset tidspunkt for framelding 
får hele kursusgebyret inklusive depositum tilbage mod 
dokumentation i form af gyldig lægeerklæring. 

Afbestillingsforsikring kan kun bestilles ved tilmelding 
senest 6 uger før kursusstart og skal indbetales inden-
for 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, 
garderobeskab, cog trådløs internet.

Transportmuligheder til Nørgaards Højskole

De offentlige transportforbindelser til højskolen er helt 
i top. Uanset om du kommer fra nord, vest, syd eller øst 
kører der tog direkte til Bjerringbro. Du/I kan med fordel 
og i god tid planlægge og bestille din rejse på hjemme-
siden: www.rejseplanen.dk.  Vi sørger for at afhente vore 
kursister på Bjerringbro togstation ved ankomst med 
toget, typisk om søndagen kl. 16.40.  Ligeledes sørger vi 
for transporten til stationen på afrejsedagen, så man kan 
nå tog med afgang typisk kl. 9.40.   God rejse!

VELKOMMEN

Nørgaards Højskole

PraKtisK iNformatioN



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.

Uge Titel Dato Pris

13 Syng dig glad 22.03 - 28.03 4495

41 Syng dig glad 04.10 -10.10 4495

Øvrige kurser på NH

13 Smag på Midt- og Østjylland 01.04 - 06.04 4750

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

41 Sjov og alvor med Apps og IT for seniorer 04.10 - 10.10 4575

42 Bridge og højskole 11.10 - 17.10 4725

47 Aktivt seniorliv 15.11 - 21.11 4575

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


