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Søndag den 22. december
KI. 12.00 - 13.30 Ankomst og indkvartering. Afhentning ved Bjerringbro Banegård b

klokken 11.44 og 12.44
Frokost i spisesalen
Velkomst og præsentation af kursus ved kursuslederne b
Rundvisning på skolen og efterfølgende eftermiddagskaffe i.J;i3
pejsestuen og lokale 113 -:si

"Rundt i Højskolesangbogen" i foredragssalen ved Line Thylander b
Aftensmad i spisesalen b
Foredrag "Den Danske Sang" ved dirigent Peter Ettrup Larsen i 5
foredragssalen.
Et møde med højskolesangbogen og alle dens rødder. Peter tager os
med under overfladen på den danske sangskat og viser i ord og
toner, at der er tale om en tradition, det på alle måder er værd at
værne om.
Herefter ostebord i spisesalen, samt kaffe og et glas portvin. S-

Mandag den 23. december
KI. 07.00 - 07.45 Mulighed for en morgengåtur ved kursus-assistenterne eller

morgenmotion i motionssalen .-%-
Morgenmad i spisesalen 4
Morgensamling ved forstander Karen Friis i foredragssalen ]
Formiddagskaffe i pejsestuen og lokale 113 v
Vælg mellem følgende studiegrupper: ~ fDC ~./~
- "Vi synger Julen ind" ved Line Thylander i foredraqssalen-e, ~ qUi-hn [,_ {.
- Dans ved højskolelærer Anne Tølbøll i motionssalen 'w.y ~-V
- "Bascetta stjerner" kreativt værksted ved forstander Karen Friis

i Art Studio / .
Frokost i spisesalen '~::.. k:t.t &a fFe+ d a,).f. tgC (JicU 1.1 u~ t~e,5.
Halvdagsudflugt til Randers. Vi besøgeFRanders Kunstmuseum, hvor
vi får en rundvisning i udstillingen: "Flag - objekt, ikon, symbol". Vi 6
besøger også Gaia Museum Outsider Art, hvor vi får kaffe og kage ~
Aftensmad i spisesalen 4
Musikalsk højs~oleaften i multisalen: "The Blackbirds - Beatl~s" /
duo med Karoline Budtz, sang og Søren Bødker Madsen, gUitar. !Z.-
En underholdende aften med fantastiske og sprælske fortolkninger af
The Beatles udødelige sange.
Herefter aftenkaffe i pejsestuen og lokale 113 Lf

KI. 12.00 - 13.30
KI. 13.30
KI. 14.30

KI. 15.30 - 17.00
KI. 18.00 ($J
KI. 19.30 - 21.00

KI. 07.30 - 09.00
-KI. 09.00 - 10.00

KI. 10.00 - 10.30
KI. 10.30 - 12.00

KI. 12.00
KI. 13.15 -17.30

KI. 18.00
KI. 19.30 - 21.00
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Tirsdag den 24. december
KI. 07.00 - 07.45 Mulighed for en morgengåtur ved kursus-assistenterne elle~

morgen motion i motionssalen ri
Morgenmad i spisesalen Lt
Morgensamling "Ind i.~jerte\s mørke" ved høj~kolelærer Jesper Trier.-:z
i foredragssalen ,~II~\3~R..e...v \\ (jMivJ,C..t1?k) :~
Formiddagskaffe i pejsestuen og lokale 113
Vælg mellem: . f\ " .1_. ri'A /". II
- Foredrag ved Andreas Andersen i lille foredraqssal , ~Vt€Æ( L tJUlAw,- ~.plt:U
- "At opleve portrættet". Kreativt værksted ved højskolelærer Iben ~

Tjufkjær i foredragssalen/Art studio
- "Sociale medier" IT-værksted ved højskolelærer Torben Rysgaard i

lokale 101
- Cirkeltræning for alle ved Sune Elmose i motionssalen
Frokost i spisesalen i3" ~._
Vælg mellem: .
- Foredrag ved Sune Elmose i foredragssalen Ulve i Danmark"
- Tableau Vivant ved Andreas Andersen i Cafe Farmor
- Musikcafe "Kai Normann Andersen" ved Niels Langeland i lille

foredragssal .- 3'/2-
Gåtur i skoven ved :Je~per Cisse

Onsdag den 25. december _
KI. 07.00 ..07.45 Mulighed for morgengåtur ved kursus-assistenterne .A-
KI. 07.30 ..08.55 Morgenmad i spisesalen}: .
KI. 09.00 .. 10.00 Morgensamling "6IQkant, VSAdl(sAt, guldl~ant" ved AAdress Al'leJersen i x)

fored ragssalen
Formiddagskaffe i pejsestuen og lokale 113
Vælg mellem:
- Foredrag "Kældermennesker" ved Jesper Trier GiXSSeli

foredragssalen O
- Bowls ved Niels Langeland i motionssalen IJ
.. Bjerringbro til fods ved Andreas Andersen
Nørgaards Højskoles store julefrokost med pakkeleg i spisesalen 4 '/1-
(husk at medbringe to små pakker til en samlet pris af max 50 kr.!)

KI. 07.30 - 09.00
KI. 09.00 - 10.00

KI. 10.00 - 10.30
KI. 10.30 - 12.00

KI. 12.00
KI.13.30-15.00

KI. 15.15

KI. 15.30
KI. 16.00
KI. 18.15
KI. 18.30

KI. 20.30

KI. 10.00 - 10.30
KI. 10.30 .. 12.00

KI. 13.00

Vi går til Bjerringbro Kirke, hvor vi skal deltage i den lokale .-J

julegudstjeneste r-
Afgang til Bjerringbro kirke med bus for dem, der gerne vil køres - v
Julegudstjeneste i Bjerringbro Kirke:.. L{
Velkomst i spisesalen
Julerniddag i spisesalen
Menu: Juleand med diverse lækkert tilbehør og risalamande til 6
dessert 4-

Vi mødes i multisalen og danser om juletræet og synger julesalmer
Husk at vi holder gavefri juleaften! 4
Herefter julehygge og underholdning ved kursuslederne
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Torsdag den 26. december
KI. 07.00 - 07.45 Mulighed for en morgengåtur ved kursus-assistenterne eller

morgenmotion i motionssalen
Morgenmad i spisesalen . 0'

Morgensamling ved højskolelærer Søren Mehlsen i foredragssalen tf lf z,
Formiddagskaffe i pejsestuen og lokale 113
Musikalsk foredrag ved Kirsten Mehlsen i foredragssalen
"Kim Larsen - sådan var han også" om bl.a. familien, tro, bøger,
højskole, film og naturligvis musik.
Frokost i spisesalen.
Der er mulighed for at købe en madpakke til hjemturen (se praktiske
oplysninger)
Farvel til medkursister og kursusledere
Afrejse.
Mulighed for buskørsel til banegård med togafgang 13.28 n~ ---- - - ~ ---o

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!

KI. 16.00 -17.30

KI. 18.30
KI. 20.00 - 21.30

KI. 07.30 - 08.55
KI. 09.00 - 10.00
KI. 10.00 - 10.30
KI. 10.30 - 12.00

KI. 12.00

KI. 13.00

Vælg mellem: ~(ylJu{11"tle) ,- ~7fprj., ~ rtU".:;.r~'1I' t,f :.:

- Foredrag ~efe i der'!!k filfR" ved Andreas Andersen i
foredragssalen "1-2- "$- z.. ~ ~ -

- Musikcafe "Julesangens historie" ved Niels Langeland i 1/
lille foredragssal 70

- Motion i den tredje alder ved Sune Elmose i motionssalen ~
En let aftensmad ovenpå den store julefrokost i sPisesalenu~
Vælg mellem: -,
- Øl-smagning ved ølentusiast og højskolelærer Jesper Voldby i:= !: S-

multisalen . ~
- Foredrag "På vej mod toppen" ved fotograf og højskolelærer

Morten Rygaard i foredragssalen
- Filmvisning i skolens biograf "Ser du månen, Daniel"
Herefter aftenkaffe i pejsestuen og lokale 113 C;/)

Vi glæder os til et forrygende julekursus sammen med jer

Kursusledere
Sune Elmose, Andreas Andersen og Niels Langeland og kursusassistent Jesper Clsse


