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Jul og højskole 

22. - 26. december 2021 

 



 
PROGRAM: 
Onsdag d. 22. december 
12.00 - 13.30  Ankomst og indkvartering  

Afhentning af kursister på Bjerringbro Station kl. 11.42 og 12.42 
12.00 - 13.30 Frokost i spisesalen 
13.30 - 14.30 Velkomst og præsentation af kursusprogrammet ved kursuslederne 
 Herefter rundvisning på højskolen og eftermiddagskaffe/-te 
15.30 - 16.30 Rundt i højskolesangbogen ved Sofie Skyum 
18.00 Aftensmad i spisesalen 
19.30 - 21.00 Foredrag: “Alene i vildmarken” ved Flemming Sanggaard: 

Dette er den ærlige men samtidig meget spændende og underholdende 
historie om Falkemandens deltagelse i verdens enkleste konkurrence: Bliv 
længst og vind. 
Sult, isolation, kulde og ekstremt vejr var Falkemandens ubarmhjertige 
modstandere. Kun via sin viljestyrke, sit humør og sine færdigheder stod 
Falkemanden – efter hele 60 dage – tilbage som vinderen. 
Herefter aftenkaffe/te  

 
Torsdag d. 23. december 
07.00 - 07.45  Mulighed for en morgengåtur  
07.30 - 08.55   Morgenmad 
09.00 - 10.00   Morgensamling ved forstander Karen Friis i foredragssalen  
10.00 - 10.15  Formiddagspause med kaffe/te 
10.15 - 11.45   Højskoleformiddag. Vælg mellem: 

● “Artist talk” v. højskolelærer og keramiker Agnethe Bigum 

● Foredrag: “Det utroligste - Lærestreger fra mine 5 år i Trumps USA” v. 

Kristian Næsby 

● Leg og bevægelse v. Iben Tiufkjær 

12.00     Frokost  
12.45 - 17.30 Halvdagsudflugt til Det grønne museum på Djursland, hvor vi efter en 

introduktion til highlights på museet, får mulighed for at se de forskellige 
udstillinger. Man kan også besøge Gl. Estrup - Danmarks 
Herregårdsmuseum.   
Herefter er der kaffe og kringle i Den gamle stald.    

18.00    Aftensmad 
19.30 - 21.00   Musikalsk højskoleaften:   

“Visdomsfortællinger” v. Klezmer Duo  
Den jødiske fortælletradition er underfundig, overraskende, humoristisk og 
præget af dyb livsvisdom. Der eksisterer et stort og rigt repertoire af 
legender, fabler og anekdoter som er blevet overleveret fra generation til 
generation gennem århundreder. De er blevet fortalt derhjemme, ofte i 
forbindelse med shabatten og i synagogerne. Langt de fleste beretter om tro, 
værdier, tradition og etik og mange af dem stammer fra de jødiske skrifter 
Talmud og Midrash. En af de elskede figurer der optræder igen og igen er 
den vise Kong Salomon. Vi har samlet en buket af jødiske fortællinger om 
bl.a. Kong Salomon, om rabbineren og om musen der ville giftes - historier 
som på en gang vækker smil og eftertænksomhed. 

   Herefter aftenkaffe/te  
 

 



Fredag d. 24. december 
07.30 - 08.55   Morgenmad 
09.00 - 10.00   “Vi synger julen ind” v. Line Thylander 
10.00 - 10.30  Formiddagspause med kaffe/te 
10.30 - 12.00  Højskoleformiddag. Vælg mellem: 

● Juleplatteworkshop v. Iben Tiufkjær 
● “Helt i skoven” v. Laura Lambæk 

● Yoga v. Line Thylander 

12.15   Frokost 
14.00 - 15.30   Vælg mellem: 

● Foredrag: “Regan West” v. viceforstander Søren Mehlsen 

● Konfektværksted v. Iben Tiufkjær 

● Juleklip v. Sofie Skyum 

15.30 - 16.00  Kaffepause i pejsestuen 
16.00 - 17.00   Julegudstjeneste i Bjerringbro Kirke for dem, der har lyst  
18.15   Velkomst 
18.30   Julemiddag 
   Menu: Juleand med diverse lækkert tilbehør og risalamande til dessert 
20.30   Vi danser om juletræet og synger julesalmer 

Husk at vi holder gavefri juleaften 
Herefter julehygge   
 
 

Lørdag d. 25. december 
07.30 - 08.55   Morgenmad 
09.00 - 10.00  Morgensamling v. Iben Tiufkjær  
10.00 - 10.30  Formiddagspause med kaffe/te 

10.30 - 12.00   Foredrag: "Fra land til by tur/retur" Med udgangspunkt i sin egen historie  
giver tidligere højskolelærer, nuværende jordbæravler og til evig tid 
historiker Andreas Andersen, sammen med sin guitar, sit besyv og 
perspektiv på forholdet mellem land og by gennem kulturelle, historiske 
og politiske briller.  

13.00   Nørgaards Højskoles store julefrokost med pakkeleg/julebanko  
(Husk at medbringe to små pakker til en samlet pris af max 50 kr.) 

16.00 - 17.30  Højskoleeftermiddag. Vælg mellem: 
● Danse workshop ved Julie Lage 
● Gåtur til Bjerringbro med fortælling ved Sofie Skyum 
● Foredrag: “Hvad går “Me too bevægelsen egentlig ud på”? v. 

Nikoline Nybo 
18.00   Aftensmad 
19.30    Højskoleaften. Vælg mellem: 

● “Øl og gode historier” v. højskolelærer Jesper Voldby 
● Foredrag: “Madkultur - bæredygtighed - fremtiden” v. Jeanette Hyldal 

Vollmer 
   Herefter aftenkaffe/te  
 
Søndag d. 26. december 
07.30 - 08.55   Morgenmad 
09.00 - 10.00   Morgensamling v. Sofie Skyum 
10.30 - 12.00   “Den nye højskolesangbog: Sang og fortælling” v. forstander for  

Ollerup Efterskole, Mette Sanggaard Schultz.  



Den nye højskolesangbog udkom i november 2020. Mette Sanggaard 
Schultz har siddet med i sangbogsudvalget og fortæller om processen med 
at vælge nye sange til - og sortere nogle af de gamle sange fra.  

12.15    Frokost 
Det er muligt at købe en madpakke til hjemturen 
Farvel til medkursister og kursusledere 
Afrejse  

13.00   Mulighed for buskørsel til banegården med togafgang kl. 13.27 
 
Værelserne forlades, og sengelinned og håndklæder placeres i stativ for enden af 
værelsesgangen. Nøglerne lægges i den hvide postkasse ved kontoret - på forhånd tak. 

 

 
 
Vi glæder os til et forrygende julekursus sammen med jer 

 

Med venlig hilsen 
Sofie Skyum, Iben Tiufkjær - kursusledere 
 


