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SKØNNE 
   JYLLAND

-  KULTUR, HISTORIE, MUSIK, NATUR OG HØJSKOLE I HJERTET AF JYLLAND



Søndag 23. august 
Kl. 16.30 - 17.30 Ankomst til Nørgaards Højskole og indkvar-
  tering. Eftermiddagskaffe i pejsestuen
Kl. 17.30 - 18.15 Kort velkomst og fællessang i pejsestuen
Kl. 18.15  Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.00  Højskoleaften med sang og fortælling om  
  højskolens historie og kunst m.m.
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Mandag 24. august
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning 
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling i foredragssalen ved   
  forstander Karen Friis
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, kaffe/te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 11.30 ”Sangen i Livet” ved Line Thylander
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 14.00 - 15.30 Foredrag ”Frida Kahlo” ved Iben Tuifkjær
Kl. 15.30  Eftermiddagspause - kaffe/te m. brød/frugt
Kl. 16.00 - 17.15 Tilbud om frisk vandretur til Gudenåen  
Kl. 18.15   Aftenbuffet i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.30  Foredrag ”Vin og nye gode historier”. En
  oplysende og underholdende aften 

Tirsdag 25. august
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning 
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling ved højskolelærer Sofie Skyum
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, kaffe/te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 11.30 ”Vi synger fra højskolesangbogen” 
Kl. 11.45   Frokost i spisesalen
Kl. 12.45 - 17.30 Udflugt til Viborg Domkirke, Halds Sø og  
  Dollerup Bakker og Kongenshus Mindepark 
Kl. 18.15   Aftenbuffet i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.00 Højskoleaften ”Musik bag tremmer”   
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Onsdag 26. august
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling ”Rundt i højskolesangbogen” 
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, kaffe/te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00 Foredrag ”Ind i hjertets mørke” 
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.00 - 17.15 Udflugt til Cold Hand Winery - oplev et sandt
   iværksætter eventyr drevet af lyst og stræben
   efter at producere verdens bedste frugtvin 

Kl. 18.15   Aftenbuffet i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.00 Friaften med hygge og samvær i pejsestuen
Kl. 21.00  Tilbud - Aftenbio i skolens biograf 
  
Torsdag 27. august
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning 
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling ved højskolelærer og   
  musiker Søren Mehlsen
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, kaffe/te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00 Foredrag ”Min vej til toppen” ved højskole 
  lærer og fotograf Morten Rygaard
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 14.00 - 15.45 Studiekreds. Vælg mellem 1. Besøg på  
  Gudenådalens Museum eller Speedpetanque 
Kl. 15.45  Kaffe/te i pejsestuen
Kl. 18.30  Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 20.30 Musikalsk højskoleaften/foredrag i 
foredragssalen
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Fredag 28. august
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning 
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling”Vasa X 2” ved Sune Elmose
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, kaffe/te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00  Studiekreds. Vælg mellem:  
  1. Bridge for alle   2.  Introduktion til Bowls 
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 13.00 - 17.15  Udflugt til Bidstrup Gods ved Lauerbjerg
  hos familien de Lichtenberg 
Kl. 18.30   Afslutningsmiddag i pejsestuen
  Højskoleaften med festlige indslag   

Lørdag 29. august
Kl. 08.00 - 09.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 9.00  Fælles afsked med medkursister 
Kl. 09.15  Afrejse fra Nørgaards Højskole

Velkommen til et oplevelsesrigt kursus på Nørgaards Højskole 

Med venlig hilsen

Nørgaards Højskole    

NB. Ret til ændringer i programmet forbeholdes

skønne jylland - program uge 35 



Kombineret program
Søndag den 20. september
Kl. 16.30 - 17.30 Ankomst til Nørgaards Højskole og indkvar-
  tering. Eftermiddagskaffe i pejsestuen
Kl. 17.30 - 18.15 Kort velkomst og fællessang i pejsestuen
Kl. 18.15   Aftenbuffet i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.00 Højskoleaften med icebreaker i multisalen
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Mandag den 21. september
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning 
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling i foredragssalen ved   
  forstander Karen Friis
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, kaffe/te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00 Foredrag ”Kældermenneske” v. Jesper Trier
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 10.30 - 11.30 ”Vi synger fra højskolesangbogen” 
Kl. 15.30  Eftermiddagspause - kaffe/te m. brød/
Kl. 16.00 - 17.15 Tilbud om frisk vandretur til Gudenåen  
Kl. 18.15   Aftenbuffet i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.00  Øl og gode historier v. Jesper Voldby i
   foredragssalen. Undervejs serveres smags 
  prøver på spændende øl og snacks

Tirsdag den 22. september
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning 
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling ved højskolelærer Sofie Skyum
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, kaffe/te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 11.30  Dans og glæde for alle i multisalen
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.00 - 17.15  Udflugt til Viborg Kunsthal og Domkirken 
Kl. 18.15   Aftenbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00  Foredrag ”Nå målet” ved prisbelønnet   
  fotograf og højskolelærer Morten Rygaard
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Onsdag den 23. september
Kl. 07.15 - 08.00  Morgengymnastik i motionssalen
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling ”Rundt i højskolesangbogen” 
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, kaffe/te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00 Foredrag ”Ind i hjertets mørke” 
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 14.00 - 15.30  Foredrag ”Donald Trump” 

Kl. 15.30  Eftermiddagspause - kaffe/te m. brød
Kl. 18.15   Aftenbuffet i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.00 Friaften med hygge og samvær i pejsestuen
Kl. 21.00  Tilbud - Aftenbio i skolens biograf 

Torsdag den 24. september
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning 
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 09.45 Morgensamlingived  Torben Rysgaard
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, kaffe/te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00  Besøg på Bjerringbro Egnsmuseum
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.00 - 17.15 Udflugt til Cold Hand Winery - oplev et sandt
   iværksætter eventyr drevet af lyst og stræben
   efter at producere verdens bedste frugtvin 
Kl. 18.15   Aftenbuffet i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.00  ”Kim Larsen” musikalsk foredrag 
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Fredag den 25. september
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning 
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 09.45 Morgensamlingived  Torben Rysgaard
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, kaffe/te i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00  Studiekreds vælg mellem: 1.Yoga 
  2. Tegning for alle
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 13.00 - 17.15  Udflugt til Bidstrup Gods ved Lauerbjerg
  hos familien de Lichtenberg 
Kl. 18.30   Afslutningsmiddag i pejsestuen
  Højskoleaften med festlige indslag   

Lørdag 26. september
Kl. 08.00 - 09.00 Morgenmad i spisesalen
Kl. 9.00  Fælles afsked med medkursister 
Kl. 09.15  Afrejse fra Nørgaards Højskole

Velkommen til et oplevelsesrigt kursus på Nørgaards Højskole 

Med venlig hilsen

Nørgaards Højskole    

NB. Ret til ændringer i programmet forbeholdes

skønne jylland - program uge 39



Viborg Domkirke, Hald Sø og Dollerup 
bakker og Kongenshus Mindepark (uge 35)

Udflugtens første stop er Viborg Domkirke, hvor vi skal ind 
og opleve Joakim Skovgaards fresko kalkmalerier. Fra 1901 
til 1913 gik kunsteren Joakim Skovgaard og hans hjælpe-
kunstnere rundt og dækkede vægge og hvælvinger med 
Skovgaards farvestålende udlægning af bibelhistorien; et 
helt enestående og fantastisk kunstværk, som er det største 
samlede arbejde, der nogensinde er overdraget en dansk 
kunstner. 
Herefter fortsætter udflugten ud af Viborg igennem Hald Ege 
til Hald Sø og Dollerup Bakker. Ved et storslået udsigtspunkt 
holder vi pause og nyder den medbragte eftermiddagskaffe. 

Derfra går turen videre  til Kongenshus Mindepark, som er 
en hyldest til opdyrkerne af den jyske hede. Vi skal opleve de 
naturskønne hedearealer, gå på opdagelse i Mindelunden og 
skue udover parken fra det flotte tårn.

Viborg Kunsthal og Viborg Domkirke (uge 39)

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 anerkendte 
danske og internationale billedkunstnere og vi skal have en 
rundvisning i den aktuelle udstilling. Efterfølgende er der 
eftermiddagskaffe i den tilhørende cafe.

Anden del af udflugten er besøg i Viborg Domkirke. 
Kirkens historie går tilbage til 1100-tallet, men efter flere 
voldsomme brande, den sidste i 1726, er kun den gamle 
krypt tilbage. Resten er genopbygget. 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 kunstneren 
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 sidste
tider. Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke er 
kunstnerens hovedværk og et kunstnerisk mesterværk, som 
folk kommer rejsende langvejs fra for at opleve.

Cold Hand Winery (uge 35 og 39)

- oplev et sandt iværksætter eventyr drevet af lyst og stræben 
efter at producere verdens bedste frugtvin

Produkterne fra Cold Hand Winery er opstået ud fra ønsket 
om at levere frugtvin i verdensklasse. Intet mindre. 
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. 

kort om udflugter



kort om udflugter og nH
Viborg Kunsthal og Viborg Domkirke (uge 39)

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 anerkendte 
danske og internationale billedkunstnere og vi skal have en 
rundvisning i den aktuelle udstilling. Efterfølgende er der 
eftermiddagskaffe i den tilhørende cafe.

Anden del af udflugten er besøg i Viborg Domkirke. 
Kirkens historie går tilbage til 1100-tallet, men efter flere 
voldsomme brande, den sidste i 1726, er kun den gamle 
krypt tilbage. Resten er genopbygget. 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 kunstneren 
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 sidste
tider. Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke er 
kunstnerens hovedværk og et kunstnerisk mesterværk, som 
folk kommer rejsende langvejs fra for at opleve.

Cold Hand Winery (uge 35 og 39)

- oplev et sandt iværksætter eventyr drevet af lyst og stræben 
efter at producere verdens bedste frugtvin

Produkterne fra Cold Hand Winery er opstået ud fra ønsket 
om at levere frugtvin i verdensklasse. Intet mindre. 
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. 

Entusiasme, fortælleglæde og iværksætterånd gen-
nemsyrer Cold Hand Winerys måde at drive vineri på. 
De går langt og bliver hurtigt meget nørdede i jagten 
på det bedste produkt.  Vi skal se stedet og høre hele 
deres historie og selvfølgelig prøvesmage nogle af deres 
produkter sammen med servering af nogle lækre snacks. 

Bidstrup Gods (uge 35 og 39)

Halvdagsudflugt til Bidstrup Gods ved Hadsten Lilleå 
nær Laurbjerg. På turen vil der blive fortalt om verdens 
største pumpefabrik Grundfos, Danmarks længst-
siddende præst i sit embede Hans Bjerregaard fra 
Hjermind, Kjællinghølbroen, Busbjerg, St. St. Blichers 
”Jyske Røverhistorier” , Granslev kirke og Ulstrup Slot.
På Bidstrup Gods skal vi besøge ægteparret Helle og 
Geert F. H. de Lichtenberg, som vil byde os velkommen 
ved hovedporten ved Bidstrupvej. 
Vi skal have en rundvisning og vil høre om det barokke 
gårdanlæg med borggård, staldgård og ladegård, skabt 
af Niels Hinrich Riemann ca. 1760 og bevaret stort set 
uændret til i dag. Opleve herskabsstalden med rokok-
oudsmykning fra ca. 1780, og som stadig er i brug. 

I de flotte herskabstuer vil vi få serveret eftermiddags-
kaffe. Helle og Geert vil derefter fortælle mere om byg-
ningens udsmykning og inventar og de udfordringer, 
som følger med at vedligeholde fredede bygninger.

Nørgaards Højskole og Bjerringbro
Nørgaards Højskole er oprettet af ægteparret Arne og 
Johanne Nørgaard i 1955. Den første skole var placeret 
i Hadsten, men pga. pladsmangel til de mange elever 
byggede man en helt ny skole i Bjerringbro i 1972. 
Skolen i Bjerringbro er udbygget i flere etaper, så i dag 
har Nørgaards Højskole mange moderne og skønne 
faciliteter fordelt på mere end 10.000 m2. 

Nørgaards Højskole er i dag en af landets største fol-
kehøjskole og afholder højskolekurser året rundt. Læs 
meget mere om højskolen på www.nrgaard.dk. 

Nørgaards Højskole ligger centralt i byen Bjerringbro, 
der med sine ca. 8.500 indbyggere er den næststørste 
by i Viborg Kommune. 

Der har været liv omkring Bjerringbro i mange tusind 
år, men byen fik først sit nuværende navn, da mølleren 
Mogens Christensen fra Bjerring byggede den første 
bro over Gudenåen i 1838. Åen løber midt igennem 
Bjerringbro. Officielt er Bjerringbro fra 1863, som er 
årstallet jernbanestationen blev indviet, så i 2013 blev 
der afholdt 150 års byjubilæum.

I dag er Bjerringbro primært verdenskendt som 
hjemby for en af landets største virksomheder 
Grundfos, og selvfølgelig for byens ligahåndboldhold 
BSV Bjerringbro/Silkeborg. Bjerringbro ligger i hjertet 
af Jylland på den jyske højderyg nær rigtig mange 
spændende attraktioner og smukke naturoplevelser.   



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 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, 
garderobeskab, og adgang til 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!

PraKtisK iNformatioN

Følg Nørgaards Højskole på de sociale medier:
 

 Facebook

 instagram.com/nrgaards



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.

UgeUge TitelTitel DatoDato PrisPris

35 Skønne Jylland
-  kultur, historie, musik, natur og højskole i hjertet af Jylland

23.08 - 29.08 4750

39 Skønne Jylland
-  kultur, historie, musik, natur og højskole i hjertet af Jylland

20.09 - 26.09 4750

Øvrige kurser på Nørgaards Højskole

8 Wellnes og højskole 15.02 - 21.02 4725

30 Vandring efter den gode 
fortælling og naturoplevelse 19.07 - 25.07 4575

42 Bridge og højskole 11.10 - 17.10 4725

44 Se på kunst 25.10 - 31.10 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


