
HØJSKOLEAFTENER  PÅ  NØRGAARDS  HØJSKOLE  -  1. halvår 2020 
ARRANGØR:  Bjerringbro Højskoleforening 

TILMELDING via mail til adm@nrgaard.dk (billetter købes først ved indgangen) 
Billetter sælges ved indgangen          Kaffe & kage er inkluderet i entréen 

 

TORSdag den 
06. februar 

Kl. 17.00 

 

17.00: Future Farming – hvor er landbrugets Tesla? 
v/Udviklingschef Jakob Lave, SEGES, Landbrug & 
Fødevarer.  
18.15: Middag med lokale råvarer  
19.30: Fællessang  
20.30: Kaffe og kage  

Entré: Ikke-medlemmer: 70 kr. Medlemmer: 50 kr. 
Oplys ved tilmelding, om du/I ønsker at spise med. 

Det koster ikke ekstra at spise med. 
Arrangementet er en del af projektet: SYNG, SPIS OG SNAK. 

Læs mere på www.højskolesangbogen.dk 
 

 

 

TORSdag den 
27. februar 

Kl. 19.30 
UNDSKYLD JEG 
BLANDER MIG 

LISBET DAHL              Skuespiller, instruktør m.m. 

Lisbet Dahl har stået på scenen gennem mere end 50 år og 
har haft et privatliv med op- og nedture. Hun fortæller om 

sit utraditionelle liv. 
 Entré: Ikke-medlemmer: 150 kr. Medlemmer: 130 kr. 

 
 

TORSdag den 
26. marts 
Kl. 19.30 

KAN MAN VÆRE 
DANSKER OG 

MUSLIM ? 

TAREK HUSSEIN         Dansk jurist, debattør og forfatter. 

I hans debutbog ”Det sorte skæg – om at være dansk 
muslim” gives et indblik i opvæksten som dansk muslim. Vi 

hører om det fra én, som har oplevet det på egen krop.  
Entré: Ikke-medlemmer: 70 kr. Medlemmer: 50 kr. 

 
   

TORSdag den 
23. april 
Kl. 19.30 

LIVET MED EN 
ALKOHOLISK FAR 

- OG SORGEN 
VED TABET 

MARIE BRIXTOFTE          Psykolog og forfatter. 

Hun mistede sin far, Peter Brixtofte, i 2016. Vi hører om 
misbruget, omsorgssvigtet og løftet til sig selv om at holde 

på hemmeligheden samt beskytte sin far og hans 
omdømme. Og hvordan hun rejste sig igen efter hans død.  

Entré: Ikke-medlemmer: 70 kr. Medlemmer: 50 kr. 

 

   

TORSdag den 
28. maj 

Kl. 19.30 
TID TIL SANG -  
OG SANGE TIL 

TIDEN 

ERIK SOMMER                       Komponist m.m. 

Vi kan synge os igennem dagen og om hele livet, naturen 
m.m. I sangene samles vi om det alt sammen. Derfor kan 
sang skabe glæde, men fælles sang skaber fælles glæde, og 
ved at høre noget sammen kommer vi til at høre sammen. 

Entré: Ikke-medlemmer: 70 kr. Medlemmer: 50 kr.  
 

Nørgaards Højskole  -   Vestre Ringvej 9  -  8850 Bjerringbro  -  adm@nrgaard.dk  -  8668-2300 

Bliv medlem af Højskoleforeningen  -  40 kr. pr. år pr. person  -   kontakt kmv@saluki.dk 
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