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Vi sætter kursen efter cykelture med gode fortællinger og naturoplevelser i smukke ådale, bakkelandskab, åbne 
markveje, skove og lokale seværdigheder. En af de mange fordele ved at cykle udover god motion er, at man 
kan komme vidt omkring på en cykel. Derudover er der god tid til at opleve, nyde og fordøje de mange indtryk, 
som man oplever undervejs. Udover cykelturene skal vi også have foredrag, højskolesang, bevægelse, musikalsk 
højskoleaften, godt samvær og gode grin. 

Ugens program

Søndag
16.00 - 17.00 Ankomst og indkvartering.  Vi byder på kaffe/te i opholdsstuen
17.00 - 18.30  Velkommen til Nørgaards Højskole med sang og fortælling om højskolens historie i  
  foredragssalen. Derefter rundvisning, hvor fortællingen om højskolen fortsætter.
18.30 - 19.30  Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 20.45  Højskoleaften - Icebreaker
20.45 - 21.30 Præsentation af ugens program og øvrige praktiske informationer
   Herefter kaffe og hygge i pejsestuen

Mandag
06.00 - 07.45 Fri morgensvømning i svømmehallen
07.15 - 08.00 Morgenmad i spisesalen
08.00 - 10.00 Morgensamling i foredragssalen v. forstander Karen Friis
  Formiddagspause, hvor der serveres kaffe/te/vand
10.45 - 11.45 Klargøring af cykler
12.00 - 12.45  Frokost i spisesalen 
13.00 - 17.00 Cykeltur og fortælling. Hjermind, Kællinghøl, Ulstrup og Busbjerg.  Læs mere på side 4
18.15  Aftenbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00 Højskoleaften “Nå målet” ved prisbelønnet fotograf Morten Rygaard
  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen

Tirsdag
06.00 - 07.45 Fri morgensvømning i svømmehallen
07.15 - 08.00 Morgenmad i spisesalen
08.00 - 09.00 Morgensamling ved højskolelærer Sune Elmose i foredragssalen
   Formiddagspause, hvor der serveres kaffe/te/vand.
09.30 - 10.30 Planlægning af cykelture, GPS-apps og fitness monitoring  
11.00 - 17.00 Cykeltur og fortælling - Kongensbro, Tvilum, Gjern Bakker og Svostrup Kro 
  Læs mere på side 4
18.15  Aftenbuffet i spisesalen
19.30 - 21.15 ”Træk vejret og stræk kroppen” ved Christina Rubæk i multisalen
  Herefter kaffe og hygge i pejsestuen
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Onsdag
07.45 - 08.55 Morgenmad i spisesalen
09.00 - 10.00 Morgensamling: ”Rundt i højskolesangbogen” i foredragssalen
10.00   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
13.00 - 17.30 Halvdagsudflugt -Cold Hand Winery - Version 2.0.  Læs mere på side 5
18.00  Middag i spisesalen
19.00  Højskoleaften. Vælg mellem 1. Wellness og saunagus eller 2. Krolf på skolens egen bane 
  Aftenhygge og kaffe i opholdsstuen

Torsdag
06.00 - 07.15  Mulighed for morgensvømning og sauna i svømmehal
07.15 - 08.00  Morgenbuffet i spisesalen
08.00 - 09.00  Morgensamling i foredragssalen
  Formiddagspause, hvor der serveres kaffe/te/vand 
09.45 - 16.30 Cykeltur og fortælling - Brunshåb Papfabrik, Rødkærsbro Kro og Vindum Kirke. Læs 
  mere på side 5
18.15  Aftenbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00  Musikalsk foredrag ”Kim Larsen” ved Kirsten Mehlsen  
  Herefter kaffe og hygge i pejsestuen
Fredag
Kl. 06.15 - 07.45  Fri morgensvømning i svømmehallen
07.30 -  08.55 Morgenmad i spisesalen
09.00 - 10.00 Aktiv morgensamling for alle i motionssalen ved højskolelærer Torben Rysgaard 
10.00  Formiddagspause, hvor der serveres kaffe/te/vand.
10.15 - 11.45 Foredrag i foredragssalen 
12.00  Frokost i spisesalen
13.00 - 17.00 Cykeltur og fortælling - Tange Sø, Gudenaacentralen og Energimuseet.  Læs mere på side 5
18.30  Afslutningsmiddag i spisesalen
20.30  Højskoleaften med hygge i opholdsstuen 

Lørdag
08.00 - 09.00 Morgenmad i spisesalen
09.15  Afrejse 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
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Praktisk information og beskrivelse af turene

Almindelig cykel og E-cykel  
Man er velkommen både på almindelig cykel og E-
cykel.  På cykelturerne tages der højde for og hensyn til 
at deltagerne cykler i forskelligt tempo. Der vil løbende 
være opsamlinger og passende pauser. For dem med 
ekstra cykelenergi vil der være mulighed for at tage 
en ekstra sløjfe. Det kan også ske, at vi deler os op på 
nogle strækninger. 

Cykelterræn
Cykelturene finder delvist sted i kuperet terræn. Derfor 
er det en fordel at have en cykel med gear. 
Underlaget vil være asfalt, grusveje og større skovstier.

Cykel, cykelhjelm og personligt udstyr
Du kan enten selv medbringe din egen cykel på kurset 
eller leje en cykel af skolen. Det er dit ansvar at sørge 
for cyklens stand og funktionalitet. Der skal benyt-
tescykelhjelm på kursets cykelture.
Du skal medbringe fornuftigt tøj til kurset,  let 
regnjakke og andet funktionelt tøj, som kan tåle at 
blive vådt. Sørg for at have en mindre rygsæk eller 
cykeltaske, som du let kan pakke og tage med på 
cykelturene.  

Leje af cykel og cykelhjelm
Det er muligt at leje cykel (MTB) og cykelhjelm af 
Nørgaards Højskole. Leje af cykel og cykelhjelm for 
hele ugen er 400 Kr. NB. Der er ikke skærme eller 
bagagebærer på disse cykler, da det er mountainbikes 
(MTB). Kursusleder vil sørge for at medbringe lappe-
grej, pumpe, let værktøj m.m., men det er en god ide, 
at medbringe en ekstra cykelslange til sin egen cykel.

Hjermind, Kællinghøl, Ulstrup og Busbjerg 
(turen er på ca. 30-35 km)

Turen begynder ved højskolen og vi tager turen langs 
Egekrattet ud af byen op til Hjermind. Her skal vi høre 
historien om præsten Hans Bjerregaard, som i 1826 fik 
besøg og hædret af Kong Frederik VI. Turen fortsætter 
via Kællinghøl til Ulstrup, hvor vi krydser Gudenåen 
og videre til Busbjerg. Området ved Busbjerg har 
tidligere været hærget af røvere, der fra bakken havde 
et glimrende udsyn ud over ådalen og derved kunne 
forberede angreb. Dette er blevet beskrevet af Steen 
Steensen Blichers ”Jyske Røverhistorier”.  I dag er 
Busbjerg kendt for sine friluftsspil om sommeren. 

Kongensbro, Tvilum, Gjern Bakker og Svostrup Kro 
(turen er på ca. 45 km)

Fra Nørgaards Højskole cykler vi til Sahl og videre 
til Kongensbro og Trust. Nær Trust kommer vi forbi 
Tvilum Klosterkirke, hvor vi holder kort pause og 
hører mere om det spændende sted. 
Derfra fortsætter vi mod Gjern Bakker til Troldhøjen, 
hvorfra der er udsigt udover store dele af Gudenåda-
len. Her skal vi også nyde den medbragte frokost-
pakke.  Turen fortsætter til Gjern, hvorfra cykler 
på den gamle banesti langs Gjern å til Resenbro.  
Undervejs kommer vi forbi skovarelaler, marker, enge 
og vådområder med et rigt dyreliv.

Sidste stop på turen er ved Svostrup Kro, som er 
Danmarks ældste pramdragerkro. Svostrup Kro 
opstod, da Gudenåen stadig var en vigtig færdsels-
åre. Pramdragere & handelsfolk færdedes livligt op 
og ned langs Gudenåen og benyttede kroen som 
spise- og hvilested. Vi skal ind og opleve atmosfæren 
og stemningen på kroen og have serveret velfortjent 
eftermiddagskaffe og kage. 



Praktisk information og beskrivelse af turene

Brunshåb Papfabrik, Rødkærsbro Kro og Vindum 
Kirke(turen er på ca. 40 km)

Turen går først via Bjerring videre mod nordvest igen-
nem Dalsgårde og Vinkel til Bruunshåb. Første stop 
er Bruunshaab Gamle Papfabrik, som er en tidligere 
klæde- og papfabrik. Her skal vi have en rundvisning i 
det arbejdende museum og frokost. 
Fra Bruushåb fortsætter vi til Rindsholm og minde-
lunden, der ærer en lille gruppe danske soldater, som 
afviste en stærk tysk fortrop den 4. juli 1849, hvilket 
var medvirkende til at danskere vandt den første 
slesvigske krig. I Rødkærsbro gør vi holdt ved byens 
kro, hvor vi skal ind i den gamle krostue og have en 
forfriskning. På sidste etape retur til højskolen runder 
vi den lille landsbykirke i Vindum, som er tilknyttet 
godset Vindum Overgaard. 

Tange Sø, Gudenaacentralen og Energimuseet 
(turen er på ca. 30 km)

Turen rundt om Tange Sø går langs Gudenåen ud til 
Tange Værket og Energimuseet, som ligger naturskønt 
for enden af Tange sø og i forlængelse af Danmarks 
største vandkraftværk. Undervejs skal vi besøge 
Energimuseet, hvor vi begynder med et historisk 
tilbageblik om tilblivelsen af Gudenåcentralen og 
opdæmningen af Gudenåen. 

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

Entusiasme, fortælleglæde og iværksætterånd gen-
nemsyrer 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.



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 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, 
garderobeskab, cog trådløs internet.

VELKOMMEN

Nørgaards Højskole

Praktisk information

Følg Nørgaards Højskole på de sociale medier:
 

 Facebook

 instagram.com/nrgaards



Alle kursuspriser er inkl.  kost, logi, udflugter, entre, internet, materialer 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 udefra kommende 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

Titel Tidspunkt Uge Pris
Cykelture efter den gode 

fortælling og naturoplevelse
17.05 - 23.05 21 4575

Cykelture efter den gode 

fortælling og naturoplevelse
23.08 - 29.08 35 4575

Øvrige kurser på NH
Wellness og højskole 15.02 - 21.02 8 4725

Golf og højskole 10.05 - 16.05 20 5275

Mountainbike på danske spor 06.07 - 12.07 28 4575

Vandring og fortælling 19.07 - 25.07 30 4575

Islandske heste, natur og kultur 13.09 - 19.09 38 4795

Keramik og højskole 15.11 - 21.11 47 4575


