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ISLANDSKE HESTE, 
NATUR OG KULTUR

UNIKT OG SPÆNDENDE UGEKURSUS PÅ NØRGAARDS HØJSKOLE

TIDSPUNKT 13.09 - 19.09 2020



På  kurset ”Islandske heste, natur og kultur ” skal vi blive klogere på islænderen, men ikke nok med det, 
gennem en række spændende foredrag, skal vi kikke nærmere på den fascination af Island og den island-
ske kultur, der for mange følger med hesten. 
Ugen byder selvfølgelig også på rideture. På ryggen af skønne islandske heste skal vi ud og prøve den 
specielle gangart tölt og på egen krop opleve samhørigheden med denne lille hest. 
En fantastisk ride- og naturoplevelse, der med garanti trænger dybt ind i sjælen. Vi glæder os til at se jer. 

Program

Søndag 
Kl. 16.30 - 17.30  Ankomst til Nørgaards Højskole og indkvartering 
Kl. 17.30  Velkomst med fortælling om højskolens historie
  Herefter rundvisning samt programgennemgang
Kl. 18.30  Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.00  Højskoleaften med sang og fortælling ved Iben Tiufkjær
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Mandag 
Kl. 06.00 - 08.00  Fri morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling i foredragssalen ved forstander Karen Friis 
  Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00 ”Islænderens fantastiske historie ” – et spændende foredrag om den islandske hests  
  historie i Danmark ved kursusleder Iben Tiufkjær
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 13.00 - 17.00 Afgang i egen bil til Arnhøj Islænderheste beliggende midt i det smukke område omkring  
  Fussingø. Her skal vi nyde naturen på ryggen af en af Arnhøjs skønne islændere 
Kl. 18.30  Aftenbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00 Foredrag ” Italien – historie, kultur og hverdagsliv” ved Bernhard Hagen 
  Let anretning med pølse og ost i spisesalen efter foredraget

Tirsdag 
Kl. 06.00 - 08.00  Fri morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling i foredragssalen ved højskolelærer Jesper Voldby
  Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00 Workshop i Art Studio - tegning af natur/heste
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 13.00 - 17.00 Afgang i egen bil til Møllegaarden Islandsheste, hvor vi fra ryggen af en ismule skal nyde  
  udsigten over Ormslev Bakker og senere Årslev Engsø. På turen vil vi også komme forbi  
  Constantinsborg en smuk herregård i Ning Herred
Kl. 18.30   Aftenbuffet i spisesalen 
  Friaften - aftenkaffe og hygge i pejsestuen
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Onsdag 
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling ”Rundt i højskolesangbogen” i foredragssalen
Kl. 10.30 - 12.00 Foredrag ”Hvad kan danskerne lære af det islandske folk” ved Torben Rasmussen, der er tidl.
   højskoleforstander, direktør for Nordens Hus i Reykjavik, samt forfatter til ”Turen går til Island” 
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.00 - 17.00 Halvdagsudflugt- Cold Hand Winery. Kom helt tæt på det spændende vineri, som 
  producerer frugtvine i verdensklasse 
Kl. 20.00 - 21.30 Oplæg og film fremvisning ”Om heste og mænd” i højskolens egen biografen  
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Torsdag
Kl. 06.00 - 08.00  Fri morgensvømning i Bjerringbro svømmehal
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling i foredragssalen
Kl. 10.00  Formiddagspause
Kl. 10.30 - 12.00 Foredrag ved højskolelærer Søren Mehlsen ”Fra Björk, til Sigur Ros og Múm, om moderne  
  islandsk musik historie”
Kl. 13.00 - 16.00 Afgang i egen bil til Lipo Islændercenter, hvor vi skal møde Lilian Pedersen, der lever af at 
  undervise i ridning på islandske heste. På Lipo Islændercenter starter vi ud med introduktion  
  til islænderens 5 gangarter, hvorefter vi vil blive undervist i gangarts ridning i ridehal eller på bane. 
Kl. 18.30  Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.00 Musikalsk foredrag ”Den ukendte Kim Larsen” ved Kirsten Mehlsen i foredragssalen

Fredag
Kl. 06.00 - 08.00 Fri morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause 
Kl. 10.30 - 12.00  Foredrag ved højskolelærer Jesper Trier Gissel
Kl. 12.00   Frokost.
Kl. 13.00 - 17.00 Afgang til Speldrup Islændere, hvor vi skal ride i den fantastiske natur omkring   
  Moesgaard/Fløjstrup skov. På denne tur skal vi også ned og ride på standen. 
Kl. 18.30   Afslutningsmiddag i spisesalen
  Højskoleaften med festlige indslag og hygge i foredragssalen
Lørdag
08.00 - 09.00 Morgenmad i spisesalen
09.15  Afgang med bus fra skolen til Bjerringbro Station, så man kan nå toget kl. 9.40 

Velkommen til et oplevelsesrigt kursus på Nørgaards Højskole 

Med venlig hilsen
Iben Tiufkjær
Nørgaards Højskole    NB! Ret til ændringer i programmet forbeholdes

program



kort om kursets indhold

Den islandske hest
Dansk Islandshesteforening har gennem de sidste 
mange år oplevet stor fremgang, og med god 
grund. Denne lille hest med sin oprindelse i Island 
charmerer med sit viltre udseende, sit modige 
væsen og sin ekstreme udholdenhed, og når først 
islænderen har gjort sit indtog i stalden, nøjes de 
færreste med én. 

Den islandske hest er efterkommer af de heste, 
vikingerne havde med sig, da de bosatte sig 
på Island i niende og tiende århundrede. De 
medbragte heste var forskellige i udseende og 
farver, og der er derfor en stor farvevariation i den 
islandske hesterace. Det barske klima på Island 
formede igennem tiderne hesten til en kompakt, 
nøjsom og hårdfør race. Befolkningen på Island 
har været helt afhængige af hesten til transport 
og som arbejds- og slagtedyr. Omkring 1920 
påbegyndtes en stambog over hestene i Island. 

Efter anden verdenskrig vandt jeep og traktorer 
frem og overtog store dele af hestenes arbejde. 
Hestene bruges i dag, når får eller mere eller 
mindre vilde hesteflokke skal drives sammen. De 
bruges også som slagtedyr. I dag bruges de mest 
til konkurrence og tur-ridning og er noget af det, 
Island er mest kendt for rundt om i verden.

Kort om Islands historie
Island er en nordisk europæisk østat, der ligger, 
hvor Nordatlanten møder Ishavet på den midt-
atlantiske ryg. Landet har ca. 320.000 indbyg-
gere og et areal på 103.000 km², hvilket gør 
det til Europas tyndest befolkede land. Landets 
hovedstad og største by er Reykjavík, der sammen 
med de omgivende områder i den sydvestlige del 
af landet er hjemsted for to tredjedele af landets 
befolkning.

Island er vulkansk og geotermisk aktivt. Det indre 
af landet består hovedsageligt af en højslette 
af sand og lava, bjerge og gletsjere, hvorfra en 
række gletsjerfloder løber mod havet gennem 
lavlandsområderne. Island opvarmes af Golf-
strømmen og har et tempereret klima på trods af 
placeringen relativt højt mod nord lige op til den 
nordlige polarcirkel. 

Ifølge Landnámabók blev Island bosat år 874, da 
den norske høvding Ingólfur Arnarson blev den 
første permanente bosætter. Island var fra 1262 
til 1918 del af først Norge og senere Danmark. 
Landet blev selvstændigt i 1918, først som konge-
rige og fra 1944 som republik.



kort om kursets indhold kort om kursets indhold

Møllegården 
På Møllegården skal I bla. møde Jan, der har redet 
islandske heste siden 1981.
Han er rideinstruktør, hestetræner og beslagsmed. 
Han er aktiv stævnerytter, har deltaget ved DM i 
sport, paschampionat i Tyskland, og har fremvist 
islandske heste til kåringer. Jan driver stedet 
sammen med Karin, der siden sin tidlige barndom 
har redet dressurridning på store heste. Hendes 
interesse er lige delt mellem sport, avl og træning 
af heste. Så på Møllegården skal I møde to pas-
sioneret islænder mennesker, som vil tage jer med 
på ridetur på den islandske hest i det midtjyske 
landskab.  

Seldrup
Seldrup Islandsheste er ejet af Bodil Breyen, som 
startede stedet i 2007 på Seldrupgård. 
Siden barnsben har hun redet på mange andre 
hesteracer, men i 1992 fandt hun et dejligt ridested 
med islandske heste, og det blev starten på mange 
års pragtfulde oplevelser. 
I 2009 blev Bodil uddannet B-instruktør, og hun 
deltager løbende i kurser arrangeret af Dansk 
Islænder Forening, rider stævner samt underviser. 
Hos Bodil skal I ride i den fantastiske natur i og 
omkring Moesgaard/Fløjstrup skov og langs Marse-
lisborg Strand. De brede veje indbyder til en skønt 
tølt og langs de mange små hyggelige ridestier, er 
der god mulighed for at møde skovens dyr. 

Lipo’s Islændercenter
Lipo´s Islændercenter er et moderne ridecenter 
med tilhørende faciliteter, så som udendørs ride-
bane, ridehal, løsdriftstald, samt rytterstue. Lipo 
ejes af Lilian Pedersen, der lige siden barndommen 
har været bidt af heste. Siden 1986 har hun udeluk-
kende beskæftiget sig med islandske heste, og har 
i en lang årække levet af at undervise, avle samt 
træne islandske heste. 
Stedet har omkring 30 islandske heste, samt avls-
hingsten Greifi frá Àrbæjarhjáleigu. På Lipo starter 
vi ud med introdution til islænderens 5 gangarter, 
hvorefter vi i mindre hold vil blive undervist i 
gangarts ridning.

Arnhøj
På stutteri Amhøj i Randers er der i mange år blevet 
avlet islændere med stabilt sind og god tölt. Hos 
stutteri Amhøj lægges der vægt på den gode atmo-
sfære og fælleskabet omkring hestene. Her skal der 
både rides i den smukke natur omkring Fussingø, 
høres gode fortællinger og studeres ungheste.

Transport ud til rideturene:
Transport til ovennævnte steder sker i egen bil eller 
ved samkørsel med øvrige kursister. 
Skolen har begrænset antal pladser i skolens biler. 
Adresser og rutebeskrivelse udleveres på højskolen 
under kurset.



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. Husk at du/I skal oplyse skolen indenfor 3 
dage efter tilmelding, hvis du/I ikke ønsker eller er i 
stand til at komme til det reserverede kursus.

Afbestilling

Det kan desværre ske, at du/I bliver nødt til at 
afbestille  opholdet hos os. Derfor anbefaler vi, at du/I 
sikrer dig/jer ved at tegne en afbestillingsforsikring 
hos eget forsikringsselskab eller via Europæiske 
Rejseforsikring.

Ekspeditionsgebyr

Ved tilmelding skal der vælges, om du/I ønsker at 
modtage 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.

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.com/www.nrgaard.dk/

 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.

TitelTitel TidspunktTidspunkt UgeUge PrisPris

Islandske heste, natur og kultur 15.09 - 21.09 38 4795

Øvrige kurser på NH
Vandring efter den gode 

fortælling og naturoplevelse
21.06 - 27.06 26 4575

Gospel og højskole 12.07 - 18.07 29 4695

Mountainbike på danske spor 19.07 - 12.10 30 4575

Wellness og højskole 13.09 - 19.09 38 4725

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


