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nytår på nørgaards 
At være på nytårskursus på Nørgaards Højskole er en festlig og hyggelig måde at fejre nytåret på, uden selv 
at skulle arrangere, planlægge, kokkerere og købe fyrværkeri. At slutte et år og begynde på et nyt er både 
bevægende, alvorligt, spændende og udfordrende.

Selve nytårsaften står vi ikke tilbage for resten af Danmark. Med velkomstdrinks, nytårstale på storskærm, 
lækker festmiddag, fyrværkerishow, sang og musik har vi skabt de perfekte rammer til en festlig afslutning 
på året til en fest med flere gæster, end de fleste andre kan prale af.

Program:

Tirsdag den 29. december

Kl. 12.00 - 13.30  Ankomst og indkvartering. Afhentning ved Bjerringbro Banegård klokken kl. 11.44 og  
  12.44
Kl. 12.00 - 13.30  Frokostbuffet i spisesalen
Kl. 13.30    Velkomst og præsentation af højskolen og ugens program ved kursuslederne
Kl. 14.30  Rundvisning på skolen og eftermiddagskaffe
Kl. 15.30 - 17.00 Rundt i højskolesangbogen ved Line Thylander 
Kl. 18.00         Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.00 Foredrag “ En naturnørds bekendelser” ved Morten DD
  Efter aktiviteterne serveres kaffe og et glas portvin i pejsestuen og lokale 113

Onsdag den 30. december
Kl. 07.00 - 07.45 Mulighed for en morgenmotion i motionssalen
Kl. 07.30 - 08.55 Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling ved forstander Karen Friis i foredragssalen
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagskaffe i pejsestuen og lokale 113
Kl. 10.30 - 12.00 Vælg mellem følgende studiegrupper:
   1. Gyrokinesis ved Line Thylander 
   2. Dans dig glad ved højskolelærer Anne Tølbøll
   3. Debatcafé ved Søren Mehlsen
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.15 - 17.30 Halvdagsudflugt til Det grønne museum i Auning på Djursland. Læs mere på side 5
Kl. 18.00         Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.00  Højskoleaften, vælg mellem: 
   1. “Øl og gode historier” ved Jesper Voldby eller
   2. ”Billeder der ændrede verden” ved prisbelønnet fotograf Morten Rygaard   
  Herefter aftenkaffe i pejsestuen og lokale 113

Torsdag den 31. december
Kl. 07.00 - 07.45 Mulighed for en morgenmotion i motionssalen
Kl. 07.30 - 08.55 Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling ved viceforstander Søren Mehlsen i foredragssalen
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagskaffe i pejsestuen og lokale 113
Kl. 10.30 - 12.00    Foredrag ”Hvem var Karin Michaëllis?” ved Inger Kaad
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen



program

Kl. 13.30 - 15.00 Vælg mellem:
   1. Fællessang fra højskolesangbogen ved Line Thylander
   2. Linedance ved Christina Rubæk i motionssalen (husk vand)
   3. Gåtur til Gudenåen med fortælling ved Jesper Voldby
   4. Underholdning forberedes ved kursusassistenterne
Kl. 15.15  Eftermiddagskaffe i Pejsestuen og lokale 113
Kl. 17.45  Velkomstdrinks og Dronningens nytårstale på storskærm i multisalen
Kl. 18.30  Nytårsmiddag i spisesalen. Efter middagen er der underholdning og musik, 
  festfyrværkeri og kransekage i multisalen. 

Fredag den 1. januar
Kl. 07.00 - 07.45 Mulighed for morgengåtur
Kl. 07.30 - 08.55 Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling ved Jesper Voldby - “...De smukke unge mennesker”
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagskaffe i pejsestuen og lokale 113
Kl. 10.30 - 12.00 Vælg mellem:
   1. Blid Hatha yoga ved højskolelærer Line Thylander
   2. Nytårsturnering med puls og smil i motionssalen ved Jesper Voldby.
   3. Foredrag ”Kældermenneske” ved højskolelærer Jesper Trier Gissel
Kl. 12.00  Nørgaards Højskoles store nytårsfrokost   
Kl. 15.30-17.00 Vælg mellem: 
   1. Kreativ værksted ved kunstlærer Iben Tiufkjær
   2.Bowls ved Jesper Voldby
Kl. 18.30   Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.00 Musikalsk foredrag “ Lady Sings the Blues” Vol. 2 
  Herefter aftenkaffe i pejsestuen og lokale 113
  

Lørdag den 2. januar
Kl. 07.00 - 07.45 Mulighed for en morgengåtur eller  morgenmotion i motionssalen
Kl. 07.30 - 08.55  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling   “Rundvisning i din hjerne” ved højskolelærer Sofie Skyum 
Kl. 10.00 - 10.30    Formiddagskaffe i pejsestuen og lokale 113
Kl. 10.30 - 12.00  Anne Odgaard “Den nye højskolesangbog” - fortælling og fællessang.
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen. 
  Der er mulighed for at købe en madpakke til hjemturen 
  Farvel til medkursister og kursusledere
  Afrejse. 
Kl. 13.00                        Mulighed for buskørsel til banegård med togafgang 13.28

  Værelserne forlades og nøglerne afleveres. Sengelinned og håndklæder placeres i stativ for  
  enden af værelsesgangen. Nøgler lægges i den hvide postkasse ved kontoret – på forhånd tak!

Vi glæder os til et forrygende nytårskursus sammen med jer

Kursusledere

Jesper Voldby og Line Thylander                                                   NB. Ret til ændringer i programmet forbeholdes.



Indhold:

På dette kursus kan du frit vælge at deltage i en 
række forskellige studiekredse. Under morgen-
samlingen præsenteres kort titler og indhold for 
studiekredsene.

Studiekredsene kan f.eks være:
• ”Vild med dans”
• Yoga
• Kunsterisk værksted
• Sangværksted
• Foredrag

Foredrag: 
Udover studiekredsene byder kurset også på flere 
spændende foredrag, f.eks.

 “Den nye højskolesangbog” ved 
Anne Odgård
Fællessang kombineret med foredrag om arbejdet 
med den 19. udgave af Højskolesangbogen, som 
udkommer i november 2020. Anne Odgård har 
siddet med i udvalget, der har valgt hvilke sange, 
der kommer med. I foredraget fortæller hun om 
processen og de overvejelser, der følger med, når 
traditionen skal fornyes.
Undervejs synges både velkendte og nye sange, 
og der leveres selvfølgelig fortællinger, fortolk-
ninger og facts knyttet til de udvalgte sange. 
Højskolesangbogen er den meste solgte bog i 
Danmark og i foråret 2020, da Danmark lukkede 
ned og vi måtte synge sammen, på afstand, røg 
sangbogen op på boghandlernes bestsellerliste.

“ En naturnørds bekendelser” ved 
Morten DD

Selv om det altid er naturen, det handler om, 
byder tilværelsen som kratlusker i sandhed på 
sære tildragelser. Og når man har været kratlusker 
sammen med andre skøre kratluskere i mere 
end 20 år, er der efterhånden kommet mange 
historier på bagtapetet.
I dette foredrag med Morten DD får man virkelig 
rørt lattermusklerne, når man hører om insektsu-
gere i jysk-engelsk oversættelse, om en flugt 
gennem skovbunden i splitternøgen tilstand, 
skovflåter på steder, hvor solen aldrig skinner, 
tv-fraklip fra Amalienborg Slotsplads, utilbørlige 
mængder af finsprit (der var engang…), blå 
gummihandsker og andre forfærdende omstæn-
digheder. Alle har de dog det tilfælles, at de er 
enestående god reklame for livet som biolog.
Der er nemlig det ved det, at naturen aldrig kan 
planlægges i detaljer, og derfor bliver man gang 
på gang overrasket og – i næs

”Hvem var Karin Michaëllis?” ved 
Inger Kaad
Karin Michaëlis (1872-1950), solgte millioner af 
bøger i sin samtid, hun holdt foredrag, forsvarede 
de svage, lavede sin egen flygtningelejr og gik 
personligt op imod Hitler. Alligevel har hun været 
stort set glemt i nutiden – og det skal der gøres 
noget ved! Lær den spændende forfatter at ken-
de, når Cand. Mag. Inger Nygaard Kaad tager dig 
med på en rejse ind i Michaëlis’ univers fra vugge 
til grav. Inger var med som ekspert i ”Øgendahl 
og de store forfattere”, og hun brænder i den grad 
for Karin Michaëlis.



Udflugt til Det Grønne Museum og 
herregården Gammel Estrup

Udflugten går til det smukke og levende museum 
der ligger i fantastiske omgivelser i Auning på 
Djursland.På det grønne musuem er jagten, sko-
ven, landbruget og maden, for første gang samlet 
i ét museum. Det Grønne Museum er resultatet 
af fusionen mellem det tidligere Dansk Jagt- og 
Skovbrugsmuseum (Hørsholm) og det tidligere 
Dansk Landbrugsmuseum (Auning).

Fra det øjeblik man ankommer til museet kan 
man fornemme historien om landet vi lever i og 
lever af – og opleve husdyr, marker, køkkenha-
ver, traditioner, mennesker, maskiner og gode 
historier i årstidernes skiften.

Vi skal have en rundvisning på museet og efter-
følgende vil der være tid til at opleve museet på 
egen hånd. Der er masser spændende oplevelser 
at gå på jagt efter. Desuden er der mulighed for at 
gå ind på herregården Gammel Estrup, hvor man 
kan man se, hvordan både herskab og tjeneste-
folk levede gennem 600 år.

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 udbyg-
get i flere etaper, så i dag har Nørgaards Højskole 
mange moderne og skønne faciliteter fordelt på 
mere end 10.000 m2. 

Nørgaards Højskole ligger centralt i byen Bjer-
ringbro, 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 jernbane-
stationen 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 ligahåndbold-
hold BSH Bjerringbro/Silkeborg. 
Bjerringbro ligger i hjertet af Jylland på den jyske 
højderyg nær rigtig mange spændende attraktio-
ner 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, crosstrai-
nere, roergometer,  spinningcykler, frie vægte m.m.

• fri adgang til svømmehal med 25 mtr. bassin og 
varmtvandsbassin (ca. 340 C) i off. åbningstid

• 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.

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 hjem-
mesiden: www.rejseplanen.dk.  Vi sørger for at afhente 
vore kursister på Bjerringbro togstation ved ankomst 
med toget kl. 11.44 og 12.44.  Ligeledes sørger vi for 
transporten til stationen på afrejsedagen. God rejse!

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.

Kursus Uge Titel Tidspunkt Pris

JU51 51 Jul på Nørgaards 22.12 - 26.12 4525

NY52 52 Nytår på Nørgaards 29.12 - 02.01 4525

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


