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- intenst og inspirerende weekendkursus med nye idéer, teknikker og gode tips 

 nørgaards højskole
86 68 23 00 - www.nrgaard.dk



Velkommen til en weekend med patchwork

Patchwork, Patchwork, Patchwork… sådan som vi elsker 
det og ikke ret meget andet. 

Lige bortset fra de skønne rammer på Nørgaards Højskole. 
Lyse velindrettede undervisningslokaler med god plads, 
dejlige værelser, godt selskab og skøn mad, som du ikke 
engang selv skal lave.

Sådan slapper vi patchworkere af, måske også med en 
enkelt glas vin, en sang, en fortælling og snak i pejse-
stuen om aftenen. Her er mulighed for at arbejde med 
lige det, du har lyst til.

Jeg kan foreslå en rygsæk ”Bugsy Backpack” , en Sew 
Together Bag eller et nyt sæt dækkeservietter. Du kan 
også gå i gang med en quilt eller gøre en færdig, der har 
ligget længe.

Jeg vil prøve at inspirere dig til nye projekter, store som 
små. Har du særlige ønsker, vil jeg opfylde dem efter 
bedste evne. 

Send mig gerne en besked om lige netop det projekt, du 
ønsker. Du kan kontakte mig på: 
patchwork@nrgaard.dk eller mobil 26245091.

Underviser Helle Schrøder
Helle Schrøder er uddannet lærer og har arbejdet som 
sådan i mange år, både i folkeskole, efterskole, aften-
skole og højskole. Helle har altid været igang med en 
eller anden form for håndarbejde, men har de seneste 
godt ti år arbejdet mest med quilt og patchwork. 

Weekendens Program
Fredag 
Kl. 15.30 - 16.15  Ankomst og indkvartering
Kl. 16.30 - 18.00      Velkomst og præsentation af systue og   
 weekendens program og projekt(er)
Kl. 18.00 - 19.00    Aftenbuffet i spisesalen
Kl. 19.00 - 21.30    Undervisning i syværkstedet
 Herefter hygge og samvær i opholdsstuen,  
 hvor der bydes på et glas mous-  
 serende vin og snacks.

Lørdag
Kl. 07.00 - 08.30     Mulighed for morgensvømning
Kl. 08.00 - 08.45     Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00 - 12.00  Patchwork - undervisning
  Pause er indlagt i løbet af formiddagen,   
  hvor der er kaffe/te/vand og lidt frisk frugt
Kl. 12.00 - 13.00   Frokostbuffet i spisesalen. 
 Herefter mulighed for en lille gåtur i de   
 grønne omgivelser 
Kl.14.00 - 15.00  Patchwork - undervisning 
Kl.15.00 - 15.30       Eftermiddagspause, her serveres   
 eftermiddagssnack i pejsestuen
Kl. 15.30 -17.30  Åbent værksted med individuel rådgiv-  
 ning og inspiration til dit eget projekt
Kl. 18.00 - 19.00   Aftenbuffet i skolens spisesal
Kl. 19.00 - 21.00   Åbent værksted med individuel rådgiv-  
 ning og inspiration til dit eget projekt
Kl. 21.00    Et glas vin, brød og ost i pejsestuen
 
Søndag
Kl. 08.00 - 08.45     Morgenmad i spisesalen
Kl. 07.00 - 08.30  Mulighed for morgensvømning
Kl. 08.00 - 08.45   Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00 - 12.00  Patchwork - undervisning
  Pause er indlagt i løbet af formiddagen,   
 hvor der er kaffe/te/vand og lidt frisk frugt
Kl. 12.00 - 13.00   Frokostbuffet i spisesalen. 
Kl. 13.00 - 14.30     Afrunding og oprydning. Herefter farvel   
                                      og tak for denne gang!

NB! Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 
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PRAKTISKE INFORMATIONER OG TILMELDINGPRAKTISKE INFORMATIONER OG TILMELDING

Tidspunkt:
Fredag d. 25. marts - søndag d. 27. marts 2022
Fredag d. 18. nov. - søndag d. 20. nov. 2022

Deltagergebyr
Pris er 2425 kr./person
Enkeltværelsestillæg er 250 kr./person

Følgende er inkluderet i prisen
• undervisning i patchwork
• sykit (materiale og opskrift, værdi ca. 250 kr.)
• ophold på Nørgaards Højskole med økologisk 

helpension gælder fra fredag aften til og med 
frokost søndag

• gratis kaffe/te/vand i pejsestuen og biblioteket
• gratis wi-fi 
• gratis parkering
• fri adgang til Nørgaards Højskoles mange fine facili-

teter, såfremt du kan finde tid til det og de er ledige

Det anbefales at du selv medbringer: symaskine, 
skæreværktøj, saks, patchwork lineal, alm.sygrej, 
stof. Informationsbrev som udsendes 3 uger før 
weekendkursus indeholder flere oplysninger. 

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
• Art Studio til kunst, maleri og performance art
• stort og lækkert keramik- og multiværksted fra 2020 
• madværksted og mikrobryggeri
• lille og stor foredragssal, lydstudie, madværksted
• grønne arealer med borde og bænke til hygge og samtale 
• fri  kaffe og te døgnet rundt i to opholdsstuer

Indkvartering

Indkvarteringen på Nørgaards Højskole er helt i top, og 
der er 110 værelser at vælge imellem. I kursusgebyret er 
inkluderet sengelinned og 2 håndklæder per deltager.
Husk dit eget håndklæde og badekåbe  til wellness / Spa 
/ svømning i Bjerringbro Svømmehal om søndagen.

Tilmelding
Tilmelding til kurset kan ske online via vores hjemme-
side: www.nrgaard.dk eller ved at kontakte os telefonisk 
på 86 68 23 00. 

Afbestilling

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

Betalingsbetingelser

• Ved tilmelding betales det fulde kursusbeløb

• Ved framelding op til  4 uger før kursusstart 
tilbagebetales kursusgebyr minus 500 kr. i 
adm.gebyr

• Ved framelding senere end 4 uger før kursus-
start 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.

Ekspeditionsgebyr
Ved tilmelding skal der vælges, om du/I ønsker at mod-
tage 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.



Kursustitel Tidspunkt Uge Pris

Patchwork - weekendkursus 25.03 - 27.03 10 2.425

Patchwork - weekendkursus 18.11 - 20.11 46 2.425

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


