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Lørdag d. 5. september
16.00 - 17.00 Ankomst og indkvartering
  Vi byder på en kop kaffe i pejsestuen og lokale 113
16.44   Afhentning af kursister på Bjerringbro Station
17.15 - 18.15 Velkomst i foredragssalen med fællessang og fortælling om højskolens historie 
  Herefter rundvisning på højskolen med fortællings om bl.a. skolens kunst 
18.30  Aftensmad i spisesalen
19.45 - 20.45 Højskoleaften med icebreaker ved Anne Tølbøll i motionsalen
21.00  Introduktion til ugens program 
  Herefter kaffe og hygge i lokale 113
  
Søndag d. 6. september
08.00 - 08.55  Morgenmad 
09.00-10.00 Morgensamling ved Jesper Trier i  foredragssalen
10.00-10.30 Formiddagspause, kaffe, te, vand i pejsestuen
10.30-12.00 Detektor-workshop v. formand for Midtjysk Detektorforening,  Morten Nielsen: 
  Kom godt i gang. Hvad er en metaldetektor og hvordan virker den?  Hvad har jeg brug for? 
  Regler og lovgivning. Tips og triks 
 12.00                          Frokost
13.30 - 17.00               Detektortur: Vi kører ud i felten og undersøger, hvad stubmarken gemmer.             
18.15                           Aftensmad i spisesalen
19.30-21.00 Foredrag: “Billeder der ændrede verden” ved professionel fotograf Morten Rygaard   
  Herefter aftenkaffe i pejsestuen 

Mandag d. 7. september
06.00 - 08.00 Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
07.15 - 08.55  Morgenmad 
09.00-10.00 Morgensamling ved forstander Karen Friis i lille foredragssal
10.00-10.30 Formiddagspause, kaffe, te, vand i pejsestuen
10.30-12.00 Detektor-workshop v. Morten Nielsen: Registrering af fund, Håndholdt GPS
  Hvad er, og hvordan virker D.I.M.E. og Sporlog?
12.00                          Frokost
13.30 - 17.00               Detektortur: Vi kører ud i felten og undersøger, hvad stubmarken gemmer   
18.15                           Aftensmad i spisesalen
19.30-21.00 Musikalsk højskoleaften: “Kim Larsen - sådan var han også” ved Kirsten Mehlsen
  Herefter aftenkaffe i pejsestuen 

Tirsdag d. 8. september
06.00 - 08.00 Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
07.00 - 08.55  Morgenmad 
09.00-10.00 Rundt i højskolesangbogen i foredragssalen v. Line Thylander
10.00-10.30 Formiddagspause, kaffe, te, vand i pejsestuen
10.30 - 12.00  Foredrag v. højskolelærer Jesper Trier i foredragssalen.
12.00  Frokost.
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13.15 - 17.30  Udflugt til Cold Hand Winery. Vi skal besøge vineriet som er præmieret for sine fremragende 
  frugtvine og vi skal høre historien om hvordan hele vin-eventyret er kommet i gang. Et besøg
   med fokus på iværksætteri og arbejdet på at lave verdens bedste frugtvin. Busturen
  guides af højskolelærer Torben Rysgaard
18.15  Aftensmad i spisesalen
19.30-21.00 Højskoleaften - vælg mellem:  1. Foredrag om fund af oldtidens mønter i Østjylland ved 
  Ph.D og museumsinspektør Thomas Guntzelnick Poulsen eller 
  2. Stræk kroppen og træk vejret ved Christina Rubæk
  Herefter aftenkaffe i pejsestuen 

Onsdag d. 9. september
07.15 - 08.55  Morgenmad 
09.00-10.00 Morgensamling i foredragssalen v. Jacob Fanth
10.00-10.30 Formiddagspause, kaffe, te, vand i pejsestuen
10.30-12.00 Detektor-workshop v. Morten Nielsen: Etik og Moral! Hvad er Danefæ/Kræ? Hvad kan jeg 
  forvente at finde derude?  Hvordan håndterer jeg fund? 
12.00  Frokost
13.30-17.00 Detektortur: Vi kører ud i felten og undersøger, hvad stubmarken gemmer  
18.15  Aftensmad i spisesalen
19.30-21.00 Foredrag “Vasa-løbet” v. højskolelærer Sune Elmose i lille foredragssal
  Herefter aftenkaffe/te i pejsestuen 

Torsdag d. 10. september
06.00 - 08.00 Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal.
07.15 - 08.55  Morgenmad 
09.00-10.00 Morgensamling v. Sofie Skyum i lille foredragssal
10.00-10.30 Formiddagspause, kaffe, te, vand i pejsestuen
10.30-12.00 Detektor-workshop v. Morten Nielsen. Hvor må jeg gå? Hvordan finder jeg ejer af en matrikel? 
  Valg af detektor? Gode søgesteder? 
12.00  Frokost
13.00-17.00 Detektortur: På opdagelse i det bakkede landskab ved Gudenådalen
18.30  Afslutningsmiddag i spisesalen
  Herefter højskoleaften i multisalen. Man er velkommen til at bidrage med festlige indslag

Fredag d. 11. september
Kl. 07.15 - 09.00 Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
Kl. 08.00 - 09.00  Morgenmad
Kl. 09.00  Afrejse og farvel til medkursister. Der er transport til Bjerringbro
  station, således at man kan nå togforbindelse med afgang ca. kl. 9.28.

Velkommen til en uge med masser af detektorture i felten, højskole og godt humør.

Med venlig hilsen
Nørgaards Højskole          Ret til ændringer i programmet forbeholdes 



kort om detektorkurset på Nørgaards højskole

Har du en metaldetektor men ved ikke 
rigtig hvordan du skal bruge den? 

Eller kunne du godt tænkt dig at prøve at 
gå med en metaldetektor?

Så har nu du chancen for at komme på detek-
torkursus på Nørgaards Højskole den 5. - 11. 
september 2020.

På kurset vil du få en grundig  introduktion til 
brugen af metaldetektoren, til landskabet og re-
gistrering af fundene samt danefælovgivningen. 
Derudover vil vi fire eftermiddage tage på 
ekskursion ud i felten og søge efter historien, som 
gemmer sig i undergrunden.

Underviser
Den erfarne detektorsøger og formand for Midt-
jysk Detektorforening Morten Nielsen varetager 
undervisningen i detektor.  

I løbet af kurset vil Morten introducere og fortælle 
om følgende : 

Segment 1.
Hvordan kommer man igang?
Hvad er en metaldetektor og hvordan virker den?
Hvad har jeg brug for?
Regler og lovgivning?
Tips og triks

Segment 2.
Registrering af fund.
Håndholdt GPS.
Hvad er og hvordan virker D.I.M.E?
Sporlog.

Segment 3.
Etik og Moral!
Hvad er Danefæ/Kræ?
Hvad kan jeg forvente at finde derude?
Hvordan håndtere jeg fund?

Segment 4.
Hvor må jeg gå?
Hvordan finder jeg ejer af en matrikel?
Valg af detektor?
Gode søgesteder?

Praktisk information, når vi skal på feltture
Medbring fornuftigt fortøj (uden metal i) samt 
varmt, vind- og vandtæt tøj – det kan være koldt 
at gå med detektor.

Medbring gerne:
• En metaldetektor hvis du har.
•  En pinpointer hvis du har.
•  Evt. en lille skovl.
•  En smartphone med GPS funktionen slået 

til, da den skal bruges til indmåling af dine 
fund.

• En pose til at opsamle dine fund i 



gode råd iNdeN du tager på tur med diN detektor

Det er som detektorfører en god idé at:

• • have god kontakt med områdets museumhave god kontakt med områdets museum

• • have god kontakt med lodsejerhave god kontakt med lodsejer

• • have klare aftaler med lodsejerhave klare aftaler med lodsejer

• • være systematisk i sin søgenvære systematisk i sin søgen

• • føre dagbog over sin søgenføre dagbog over sin søgen

• • være medlem af en detektorklub eller være medlem af en detektorklub eller 

amatørarkæologiske foreningamatørarkæologiske forening

• • diskutere fundne genstande og afsøg-diskutere fundne genstande og afsøg-

ningsmetoder i detektorklubben og ningsmetoder i detektorklubben og 

netværknetværk

Felture med detektor 
I løbet af ugen tager vi flere ture ud til marker eller 
andre områder for at søge med detektor. 
Transport på felturene sker i egen bil eller ved 
samkørsel med øvrige kursister. 

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 udfor-
dringer, der følger med at drive en virksomhed i 
vækst og selvfølgelig prøvesmage nogle af deres 
produkter med tilhørende små lækre hjemmla-
vede snacks.Skovdistrikt. 



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:

• fitnesslokale og sauna
• fri adgang til svømmehal med 25 mtr. bassin og varmt-

vandsbassin (ca. 340 C) i off. åbningstid (lukket uge 31)
• 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 Højskoles 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 tradi-
tionel 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 vegataret 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/opholds-
tue, såfremt man befinder sig på højskolen. 
Køkkenpersonalet værdsætter kontakten til husets gæ-
ster. 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, 
og garderobeskab.

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.

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

TitelTitel TidspunktTidspunkt UgeUge PrisPris

Detektorkursus og højskole 
- kom rigtigt i gang med at afsøge 

historien i den danske muld
05.09 - 11.09 37 4895

Øvrige kurser på NH
Vandring efter den gode 

fortælling og naturoplevelse 21.07 - 27.07 36 4575

Islandske heste, natur og kultur 13.09 - 19.09 38 4795


