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KeramiK og højsKole   
Program 

Søndag
Kl. 16.15 - 17.00  Ankomst til Nørgaards Højskole og indkvartering 
Kl. 17.00  Velkomst med fortælling om højskolens kunst og historie.  Fortællingen fortsætter  
  under rundvisningen som vi kommer omkring skolens kunstværker m.m.
Kl. 18.15  Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.00  Højskoleaften med introduktion til værksted og materialer. Vi begynder så småt at
   arbejde med leret. Herefter aftenkaffe og hygge i opholdsstuen

Mandag
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling i foredragssalen ved forstander Karen Friis
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand
Kl. 10.30-12.00 Introduktion og undervisning i keramikværkstedet
Kl. 12.00    Frokost i spisesalen 
Kl. 13.30 - 15.30  Undervisning i keramikværkstedet
kl. 15.30 - 16.00 Pause - eftermiddagskaffe og snack  
Kl. 16.00 - 18.00 Åbent værksted - mulighed for at arbejde videre på egen hånd med dagens øvelser
Kl. 18.15  Aftenbuffet i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.00 Højskoleaften ”Hvis tiden er vigtig” ved Jacob Fandt 
  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen

Tirsdag
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling ”Husker du....” ved højskolelærer Sofie Skyum
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand
Kl. 10.30 - 12.00 Undervisning i keramikværkstedet
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 - 15.30  Undervisning i keramikværkstedet
kl. 15.30 - 16.00 Pause - eftermiddagskaffe og snack  
Kl. 16.00 - 18.00 Åbent værksted - mulighed for at arbejde videre på egen hånd med dagens øvelser
Kl. 18.15   Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.00 Højskoleaften ”Træk vejret og stræk kroppen” ved Christina Rubæk
  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen

Onsdag
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling ”Rundt i højskolesangbogen” i foredragssalen 
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand
Kl. 10.30 - 12.00 Musikalsk foredrag ved musiker Karoline Gro Budtz 



program

Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.15 - 17.00 Halvdagsudflugt til Silkeborg Hovedgård og Slusehavnen
Kl. 18.15  Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.00 Undervisning i keramikværkstedet
  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen

Torsdag 
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro svømmehal
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling ” Hvor blev jeg af” ved højskolelærer Jesper Trier Gissel
Kl. 10.00  Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand
Kl. 10.30 - 12.00 Glasering og brænding 
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 14.00 - 15.15 Foredrag: Ler i lange baner ved forstander Karen Friis
  Der er indlagt pause til eftermiddagskaffe i pejsestuen  
Kl. 15.45 - 17.30 Glasering og brænding 
Kl. 18.15  Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.00 Ugens foredrag. Hele sæsonen kommer der hver torsdag ny foredragsholder 
  eller højskoleaktivitet
  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen

Fredag 
Kl. 06.00 - 08.00 Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling ved kunstner og højskolelærer Iben Tuifkjær
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand
Kl. 10.30 - 12.00  Fortsat glasering og rakubrænding
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 - 16.30 Fortsat glasering og rakubrænding samt opsætning til udstilling  
  Der er indlagt pause til eftermiddagskaffe ca. kl. 15.00   
Kl. 17.30  Fernisering 
Kl. 18.30   Afslutningsmiddag i pejsestuen
  Højskoleaften med festlige indslag og hygge i foredragssalen og pejsestuen.   
  Deltagerne er velkomne til at bidrage med underholdende indslag

Lørdag
Kl. 08.00 - 09.00 Morgenmad i spisesalen.
Kl. 9.00  Fælles afsked med medkursister i pejsestuen
Kl. 09.15  Afrejse. Der er tilbud om transport fra Nørgaards Højskole til Bjerringbro Station,   
  således man kan nå togforbindelse kl. 9.40

Velkommen
Nørgaards Højskole               NB. Ret til ændringer i programmet forbeholdes
 



VelKommen til KeramiK og højsKole

Vi glæder os over, at vi nu også kan tilbyde flere 
forskellige kurser i keramik. 
Keramikværkstedet ligger i en helt ny bygning, som 
er indviet i sommeren 2020.
Det er veludstyret med nye drejebænke, ekstruder, 
pladeruller, sprøjtekabine, ovne og mulighed for at 
brænde raku. 

Keramik og højskole på Nørgaards Højskole
Kurset er for dig som er nybegynder eller let øvet. 
Du vil få en bred introduktion til keramikkens 
mange muligheder, og vi vil arbejde med en 
række keramiske teknikker og metoder. Vi veksler 
mellem frie og bundne opgaver for bedst at stifte 
bekendtskab med de forskellige teknikker f.eks. 
pladeteknik, pinch-pots, kvætsning og der vil være 
mulighed for at prøve kræfter med drejeskiven. 
Vi vil også arbejde med en række dekorationstek-
nikker, prægning i lerets overflade og glasur. 
Samtidigt med at du lærer nye teknikker, vil vi ar-
bejde med inspiration og formgivning, der giver dig 
redskaber til at arbejde fra ide til færdigt resultat. 

Undervisningen vil bestå af fælles inspirationsop-
læg med præsentation af opgaver, teknikker og vi 
vil kigge på forskellige designere og keramikeres 
arbejde. Der vil være demonstrationer og vejled-
ning mens vi arbejder på værkstedet. 

Materialer
På kurset er indregnet et basis forbrug af materialer 
inkl. brænding og glasur. Er der tid og plads i ov-
nene kan man tilkøbe ekstra materialer. Materiale-
pris er inkl. brænding og glasur.

Det håndbyggede keramik og rakubrædning 

Vi skal afprøve nogle forskellige anderledes 
japanske teknikker i ler. Kinkuri en måde at lave 
teskåle på. Vi arbejder i trykketeknik, pladeteknik 
og pølseteknik. Vi starter ugen med at lave vores 
egne redskaber, så de kan bruges til at lave din 
keramik med, og du får dit helt personlige unikke 
værktøj med hjem. 

Der bliver undervist i forskellen på måden, vi 
kender raku her i vesten og hvordan den er i Japan. 
Brændingen foregår udendørs i gamle olietønder, 
og vi er tæt på den fascinerende og intense proces. 
Vi kan følge glasurens udvikling i ovnen.  Vi kom-
mer til at arbejde med forskellige strukturer i leret, 
så har du noget, der kan give et interessant aftryk 
så medbring det meget gerne. Vi arbejder som et 
team og ved fælles hjælp brænder vi tingene, der 
bliver fremstillet i løbet af ugen. 

På den måde kan du gøre din keramik mere 
personlig. Der vil være fælles oplæg men mulighed 
for individuel vejledning, og vi evaluerer og gen-
nemgår alle vores resultater fra ugen fælles, så vi 
kan lære og inspireres af hinanden. 

Drejning 
Drejning på vores kurser er målrettet begyndere og 
let øvede, hvortage fat i de basisgreb, der skal til for 
at få noget ud af at dreje på drejeskive. 



Vi ¨træner¨ hver dag, og der vil være oplæg til 
forskellige drejemetoder.  Vi vælger det bedste ud 
til at gå videre med. Du kommer til at dreje af og 
arbejde med dekoration af de færdige emner. Vi vil 
bruge papirstencils, stempel og penselteknikker 
på leret. Vi arbejder i stentøj med enkle stentøjs-
glasurer. Desuden vil vi også skære mønstre med 
redskaber, vi selv fremstiller i begyndelsen af ugen, 
og dermed har du dit helt personlige værktøj, når 
ugen er omme. 

Der er mulighed for individuel vejledning, og vi 
laver fælles evaluering for at hjælpe og inspirere 
hinanden i arbejdet med keramikken fremover. 

Helle Bovbjerg (uge 42) 
Helle bor og arbejder i Lysgaard Syd for Viborg og er 
uddannet på Designskolen Kolding 1990 i keramik. 
Helle  arbejder med både skulpturel og funktionel 

keramik.  Formgivningen er 
stram og enkel, og det er inspi-
rationer fra industrielle havne 
som Hamborg, Antwerpen 
og Skagen industrihavn, der 
kendetegner hendes værker 
og giver hende anledning til 
at eksperimentere med både 
glasurer og begitninger.  Hun 
har undervist og givet work-
shops både i Danmark, USA og 

Belgien. Hun udstiller aktivt både i Danmark og 
udlandet, og har været med i keramikbutiksfæl-
lesskabet Lertøj i Århus i en årrække. Helle har 
modtaget flere legater fra bl.a. Statens Kunstfond 
og Nationalbankens Jubilæumsfond. 
Keramiker Helene Thing (uge 32)

Helene er uddannet keramiker/designer fra 
designskolen i Kolding 2003 og har lige siden 

haft sit eget værksted. Her har hun udviklet og 
produceret diverse serier af urtepotter, kopper, 
fade etc. som er solgt via butikker, udstillinger og 
markeder. I undervisningen er Helene optaget af 
at gøre teknikkerne let tilgængelige og give glæ-
den ved arbejdet med ler og keramik videre. Hun 
underviser i en stor vifte af keramiske fremstil-
lings- og dekorationsteknikker og fortæller gerne 
den spændende historie om lerets oprindelse og 
keramikkens betydning.

Keramiker Agnethe Schmidt Bigum (uge 7,26 og 28)

Agnethe har sit eget keramikværksted på Born-
holm og er uddannet Kandidat i Keramisk Design 
fra Designskolen i København. Som keramiker 
beskæftiger hun sig hovedsa-
geligt med håndværksaspektet 
af faget. Funktionalitet er et 
nøgleord for hendes arbejde 
hvor industrielle teknikker 
interesserer hende, som 
drejning, ind og overdrejning, 
glasering og støbning.
Agnethe har undervisnings-
erfaring som højskole lærer i 
keramik. Har deltaget i TV2’s 
Keramikkamp.  Modtaget et hæderslegat for sit 
bachelorafgangsprojekt fra 15. juni fonden. 



Kort om Nørgaards HøjsKole
Højskoleundervisning
Hver dag begynder med morgensamling og morgensang. 
Øvrige højskolefag kan være foredrag, debat, studiekreds, 
workshop, 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 m. kredsløbsmaskiner og yoga m.m.
• fri adgang til svømmehal inkl. sauna og varmt vands-

bassin (ca. 340 C) i off. åbningstid (lukket uge 28-30)
• 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, Keramikværksted, Madværksted
• lille og stor foredragssal
• grønne arealer med borde og bænke til hyggestunder
• 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 vegetarret 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.

Transport til Nørgaards Højskole
Transportforbindelserne til Nørgaards Højskole er rigtig 
gode. Der er både bus og togstation i Bjerringbro. 
Planlæg din rejse i god tid på rejseplanen.dk 
Vi afhenter kursister på Bjerringbro Station typisk 
kl. 16. 40 på ankomstdagen og retur så man kan 
nå afgange kl. 9.40 på afrejsdagen. Der er cirka 15 
minutters gang fra stationen til Nørgaards Højskole.

Velkommen

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.

UgeUge TitelTitel DatoDato PrisPris

7 Keramik og højskole 
(drejning, stentøj og rakubrædning)

13.02 - 19.02 4.850

26 Keramik og højskole 
(drejning, stentøj og rakubrædning)

26.06 - 02.07 4.850

28 Keramik og højskole 
(drejning, stentøj og rakubrædning)

10.07 - 16.07 4.850

32 Keramik og højskole 
(håndbygning modellering, stentøj og rakubrædning)

07.08 - 13.08 4.850

42 Keramik og højskole 
(håndbygning modellering, stentøj og rakubrædning)

16.10 - 22.10 4.850

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


