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2020lørdag den 1. august

Velkommen til Højskolen Mors!
Vi er en grundtvigsk kulturhøjskole, der bygger på fællesskab, frihed og fordybelse. 
Her er hjemligt, højt til loftet og med noget af Danmarks smukkeste natur lige uden for døren. 
På højskolen kan du blive inspireret, få gode samtaler og få opladet livsbatterierne. Her kan 
du møde nye mennesker, blive udfordret og være skabende. 
Du kan glæde dig til god mad og en dukkert i vores varmtvandsbassin. Vores udendørs 
arealer strækker sig over 7 hektar jord med den smukkeste natur, hvor vi har egen svævebane, 
fodboldbane og indendørs aktivitetshal. Limfjorden ligger i baghaven og inviterer til 
vandsport, strandtur og meget mere. Højskolen arbejder aktivt med bæredygtighed. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Højskolen Mors!

Korte og lange kurser
Højskolen udbyder både korte og lange kurser. I denne brochure kan du læse mere om vores 
korte kurser 2020-2021. Her kan du forkæle dig selv i en uge med inspirerende undervisere, 
høj faglighed, workshops, ekskursioner, højskolesang, god mad, smuk natur, vandringer, 
festmiddag og godt selskab.

Indvielsescermoni 



Maleri

Tegning og akvarel
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Velkommen til en uge fyldt med maleri, 
kunstforedrag, god mad og fortryllende 
natur. Vi vil arbejde med klassiske discipliner 
som farvelære og komposition. Vi vil studere 
forskellige kunstgreb og maleteknikker. 

Vi skal på en række udflugter og finde 
motiver i den fantastiske natur omkring 
højskolen. Det samme motiv kan løses 
meget forskelligt, alt afhængigt af hvilket 
udtryk og hvilken stil du søger. Du vil 
arbejde individuelt kunstnerisk med dine 
billeder på baggrund af fællesoplæg.

Vi undersøger brugen af pensel, kridt, tusch, 
akvarel og ægtempera, på papir, lærred og 
træplader.  Værkstederne er altid åbne.
Kurset er for alle uanset niveau. 
Der skal påregnes en mindre 
materialeudgift. 

Periode: 21. juni-27. juni 2020
Kursusleder: Jens Bredholt

Pris: Dagskursist 4000,-
      Dobbeltværelse 4500,-
    Eneværelse m. bad 5500,-

Periode: 21. juni-27. juni 2020
Kursusleder: Birgitte Thorlacius & 
          Jens Bredholt
Pris: Dagskursist 4000,-
      Dobbeltværelse 4500,-
    Eneværelse m. bad 5500,-

Tegning og akvarel er et kursus, hvor 
kreativiteten får frit løb. Kurset ligger 
parallelt med ”Maleri” og ”Med pensel og 
Pagaj”, dermed bliver skolen fyldt op med 
kunstmalere, og der er rig mulighed for 
sparring og hyggeligt samvær med andre 
kunstglade mennesker.     
Vi skal arbejde med blyant og pensel, 

og du vil få træning i, hvordan man kan 
blande farver, sætte streger og komponere 
et billede. Du får en personlig streg og  
finder din stil, jo mere vi arbejder med 
komposition, tegning, farve, formgivning og 
kontur som udtryksformer. 

Du får skærpet din evne til at iagttage dit 
kunstneriske håndværk. Vi skal arbejde med 
farvelære, forskellige tegneteknikker og 
komposition med udgangspunkt i fælles 
opgaver. Du får træning i at søge dine 
motiver og give dem dit eget udtryk. Vi skal 
ud på ekskursioner i den fantastiske natur 
på Mors.





Med pensel og pagaj
- tegning, akvarel og kajak
Med kajakken kommer vi tæt på naturen.  
Her opsøger vi interessante motiver ved 
de spektakulære kyster rundt om Mors. Der 
fastholder og arbejder vi med motiver, med 
blyant, akvarelfarve, pensel og papir. Når 
vi ikke er på Limfjordens vande, arbejder 
vi i, og omkring, højskolens værksted med 
farveøvelser og akvarelteknikker. 

Der vil løbende være mulighed for at 
øve forskellige kajak færdigheder: Ro-, 
styre- og redningsteknikker. En nødvendig 
forudsætning er dog, at du ikke er bange for 

vand, og at du kan svømme. 
Du kan også glæde dig til at være en del 
af højskolelivet med morgensamlinger, 
kunstforedrag, fællestur og festlige måltider.
Havkajakker med udstyr kan lejes på 
højskolen for kr. 600,- (skal bookes ved 
tilmelding). Der skal påregnes en mindre 
materialeudgift.
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Periode: 21. juni-27. juni 2020
Kursusleder: Gunnar K. Hansen & 
               Jens Bredholt
Pris: Dagskursist 4000,-
      Dobbeltværelse 4500,-
    Eneværelse m. bad 5500,-
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Længsel og livsmod
Længsel og livsmod kender vi alle til i 
menneskelivet.  Er det muligt at tænke sig 
et menneskeliv uden længsel? Og er der en 
kilde, som længslen og livsmodet udspringer 
af?

Vi skal på rejse i de landskaber, som 
spørgsmålene åbner op for. 

Vi skal se, hvordan store forfattere som 
Dostojevskij og Karen Blixen har kæmpet 
med ”længsel og livsmod”. Vi skal tale om 
livsmod og længsel i forhold til samtidens 
politiske udfordringer med at skabe et 
bæredygtigt verdenssamfund. 

Vi skal vende temaerne filosofisk og 
eksistentielt i forhold til dagligdag 
og fest.  Vi vil skabe et kursus med 
poetisk saft og kraft, et kursus fyldt med 
foredrag, vandreture, sang, gode samtaler, 
ekskursioner, god mad og fest.
 
Velmødt på Højskolen Mors!

Periode: 28. juni - 4.  juli 2020
Kursusleder: Nikolai Seidelin

Pris: Dagskursist 4000,-
      Dobbeltværelse 4500,-
    Eneværelse m. bad 5500,-
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Børn fra 6 år
Eventyrøen - familiekursus
Kom med på et eventyr for hele familien!  

Eventyrøen er et familiekursus sprængfyldt 
med sjove aktiviteter for hele familien. Der 
vil være mange forskellige workshops, som 
er inddelt i aldersgrupper og interesser, 
samt fællesaktiviteter hvor familien er 
samlet.
Temaet er ”Eventyr”, og det er den ”røde tråd” 
gennem hele ugen. Vi skal på skattejagt, 
lave skuespil, spille bold, være kreative, 
spille musik, deltage i konkurrencer og 

meget mere. 
Om aftenen, når børnene er puttet, er der 
aktiviteter for de voksne med mulighed 
for et glas rødvin til at afslutte dagen på. 
Vi glæder os til at byde jer velkommen til 
familiekursus på Højskolen Mors. 

Periode: 24. juli - 30. juli 2021
Kursusleder: Mette Damiri

Pris: Voksne 4500,- Børn 2000,-
    (tillæg for værelse m. eget bad/  
          toilet 1200,-)



På sporet af historien
Flere og flere mennesker får øjnene op 
for at oldtiden lever lige under fødderne 
på os. 
En metaldetektor er en tidsmaskine. 
Pludselig står du med bronzeøkse, en 
romersk guld-denar, en torshammer 
i sølv, en bondeknap i tin eller en 
ølkapsel. - Du kan ikke vide, hvor du 
lander, når du tænder for den.

”På sporet af historien” er et kursus, 
hvor du kommer til at mødes med nogle 
af landets dygtigste og mest ”fremme 
i skoene” arkæologer. Du kommer til 
at være sammen med engagerede 
detektorførere. Alle brænder for at give 
dig inspiration til at finde mere, at lære 

mere om hvad du finder, og hvad det 
betyder for historien om Danmark.

Mulden på Mors har gennem tiden vist 
sig at være et af de mest spændende 
områder i Danmark. ”På sporet af 
historien” er et detektortræf, hvor vi skal 
afprøve nye teknikker, kæmpe om hvem 
der gør dagens fund og gå på opdagelse 
i muldens mysterier.

Periode: 1. aug.-7. aug 2020
Kursusleder: Kristen Dreiøe

Pris: Dagskursist 4000,-
      Dobbeltværelse 4500,-
    Eneværelse m. bad 5500,-
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Detektorkursus



Kultur på toppen!
Kulturmøde-kursus
Vi varmer op til Kulturmødet på Mors, 
med en spændende palet af foredrag. Du 
kan glæde dig til at møde verdens bedste 
aviskarikaturtegner ifølge Wold Press 2019, 
Ramses Morales og Ursula Andkær Olsen, 
som er nyudnævnt leder af forfatterskolen, 
samt mange flere. 

Vi tager ind til kulturmødet, hvor vi tager 
temperaturen på kulturen og lader os 
inspirere. Hjemme på højskolen vil der være 
samtaler og opfølgning på de væsentligste 
temaer fra kulturmødet. 
Det vil være intense og muntre dage 
med foredrag, fællesang, god mad, musik, 

caféaften og Kulturmødedage i noget af 
Danmarks smukkeste natur.
Om aftenen er der mulighed for en gå-tur 
langs fjorden, en god snak over et glas 
rødvin eller en tur i vores varmtvandsbassin. 

Vi glæder os til at byde velkommen på 
Højskolen Mors!

Periode: 17.  aug. - 23. aug. 2020
Kursusleder: Nikolai Seidelin

Pris: Dagskursist 4000,-
      Dobbeltværelse 4500,-
    Eneværelse m. bad 5500,-
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Tegning og maleri
At hengive sig til at lave billeder, at få 
det sete omsat til et personligt udtryk, 
er på samme tid en kamp og en stor 
glæde. Gennem fælles oplæg og øvelser 
i at bruge pensel og blyant, blande farver, 
sætte streger og komponere billeder får 
du træning i at se, finde og indkredse dine 
motiver.

I den første uge lægger vi hovedvægten 
på tegningen. Gennem øvelser arbejder vi 
med forskellige måder at tegne på; hurtige 
skitser og mere gennemarbejdede billeder. 
Vi arbejder med brugen af forskellige 
tegneredskaber, herunder også akvarel. I 
den anden uge lægger vi mere vægt på den 
koloristiske side og arbejder med farverne i 
sin udtryksform. 

Kurset er for alle. 
Der skal påregnes en mindre udgift for 
materialer.

Periode: 5. sep. - 18. sep. 2020
Kursusleder: Jens Bredholt

Pris: Dagskursist 6200,-
      Dobbeltværelse 6600,-
    Eneværelse m. bad 7500,-



Når livet bliver en fortælling

Fortællekursus

På kurset skal vi skrive og fortælle om 
vores eget liv, ud fra forskellige perspektiver 
og redskaber, der gives i undervisningen. 
Det kan være tematiske, der går på tværs 
af tidsperioder i livet, eller formmæssige 
udfordringer, der tvinger erindringens stof 
til at krystallisere sig omkring den. 

Ved at eksperimentere med at give litterær 
form til erindringen, leger man også med 
forskellige perspektiver på sit eget liv. Man 
ser sit liv i forskelligt lys, dermed træder 
også forskellige forståelsesmuligheder og 
forskellige nuancer frem. 

Glæd dig til en uge fuld af fortællinger, 
fællessang, god mad og ekskursion ud i 
noget af Danmarks smukkeste natur.

På fortællekurset kommer vi rundt om 
forskellige fortællegenrer, og går i dybden 
med, hvad der er karakteristisk for hver 
enkelt af dem. Vi arbejder med fortællingers 
struktur, og hvordan man kan skære en 
historie til og arbejde med sproget poetisk 
stramt. Vi arbejder fysisk med stemmen og 
kroppen som udtryksmiddel. Du kommer 
på banen som fortæller og får træning og 
feedback. Du kan hente inspiration ved at 

På kurset er vi en del af højskolelivet med 
højskolens øvrige kursister, og vi deltager i  
morgensamlinger, aftenforedrag, fællestur 
til havet og festlige måltider. 

Højskolens værksteder og varmtvandsbassin 
er åben hver aften. 

høre, hvordan andre griber fortællingen an. 
Vi arbejder med at sammensætte en aften 
med fortællinger til en helhed. Der vil være 
oplæg og samtale, omkring fortællerens 
rolle i dag. Det er et praktisk kursus, hvor 
det handler om at få fortalt, lytte og blive 
inspireret.

Periode: 8.  nov. - 14. nov. 2020
Kursusleder: Nikolai Seidelin

Pris: Dagskursist 4000,-
      Dobbeltværelse 4500,-
    Eneværelse m. bad 5500,-

Periode: 8.  nov. - 14. nov. 2020
Kursusleder: Nikolai Seidelin

Pris: Dagskursist 4000,-
      Dobbeltværelse 4500,-
    Eneværelse m. bad 5500,-
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Et skrivekursus



I den grønlandske myte ”Festens gave” 
fortælles det, hvordan mennesket fik 
festens gave. Det afgørende i myten er, 
at festen ikke kommer af sig selv, og at vi 
kan glemme hvad festens sigte er, nemlig 
en fejring af livet i fælleskab. 

Derfor vil der være workshops, hvor der 
kunstnerisk vil blive arbejdet med temaet 
om nyt-år, håb, frygt, og længsel. 
Der vil være foredrag som giver anledning 
til at reflektere over året der er gået, 
og hvad det nye år bringer.  På vores 
nytårskursus skal der danses, spilles musik 
og synges sange. Vi forbereder festen 

med danseundervisning, som bringer os 
sammen og giver form på bevægelserne 
til musikken. Ud over et brag af en fest 
er det et kursus, hvor kursister kan 
samles om et nytår med refleksion, håb, 
eftertænksomhed, dybde, fælleskab og 
musik. 

Periode: 29.  dec. 2020 - 2. jan. 2021
Kursusleder: Else Mathiassen og  
          Jens Bredholt
Pris: Dagskursist 4000,-
      Dobbeltværelse 4500,-
    Eneværelse m. bad 5500,-
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Nytårskursus



Så det synger!

Maleri

På dette kursus tager vi hovedspring 
ned i den danske sangskat. At synge er 
en sikker kilde til fælleskab, livsglæde 
og livsmod. Højskolesangbogen er skabt 
af det frugtbare møde mellem nogle af 
landets fineste digtere og komponister. 
Vi dykker ned i forfatterskaber og skal 
høre om komponisterne bag melodierne. 

Velkommen til en uge fyldt med maleri, 
kunstforedrag, god mad og fortryllende 
natur. Vi vil arbejde med klassiske discipliner 
som farvelære og komposition. Vi vil studere 
forskellige kunstgreb og maleteknikker. 

Vi skal på en række udflugter og finde 
motiver i den fantastiske natur omkring 
højskolen. Det samme motiv kan løses 
meget forskelligt, alt afhængigt af hvilket 
udtryk og hvilken stil du søger. Du vil 
arbejde individuelt kunstnerisk med dine 
billeder på baggrund af fællesoplæg.

Højskolesangbogen skal altid være en 
blanding af tradition og fornyelse, hvis den 
skal blive ved med at være folkets sangbog. 
Vi skal derfor også både synge nyere sange, 
som måske er ukendte, og synge klassikere 
så taget løfter sig. Det er et kursus, der er 
skabt af kærligheden til Højskolesangbogen, 
med foredrag, ekskursioner til blandt andet 
Thøger Larsens Lemvig, Johannes V. Jensens 
Himmerland og Jeppe Aakjærs Jenle. 

Glæd jer til en uge med sang, foredrag, 
ekskursioner, smuk natur og god mad. 

Velmødt på Højskolen Mors!

Vi undersøger brugen af pensel, kridt, tusch, 
akvarel og ægtempera, på papir, lærred og 
træplader.  Værkstederne er altid åbne.
Kurset er for alle uanset niveau. 
Der skal påregnes en mindre 
materialeudgift. 

Periode: 17. apr. - 23.  apr. 2021
Kursusleder: Mette Damiri

Pris: Dagskursist 4000,-
      Dobbeltværelse 4500,-
    Eneværelse m. bad 5500,-

Periode: 19. juni - 25. juni 2021
Kursusleder: Jens Bredholt

Pris: Dagskursist 4000,-
      Dobbeltværelse 4500,-
    Eneværelse m. bad 5500,-
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Tegning og akvarel er et kursus, hvor 
kreativiteten får frit løb. Kurset ligger 
parallelt med ”Maleri” og ”Med pensel og 
Pagaj”, dermed bliver skolen fyldt op med 
kunstmalere, og der er rig mulighed for 
sparring og hyggeligt samvær med andre 
kunstglade mennesker.     

Vi skal arbejde med blyant og pensel, 
og du vil få træning i, hvordan man kan 
blande farver, sætte streger og komponere 
et billede. Du får en personlig streg og  
finder din stil, jo mere vi arbejder med 
komposition, tegning, farve, formgivning og 
kontur som udtryksformer. 

Du får skærpet din evne til at iagttage dit 
kunstneriske håndværk. Vi skal arbejde med 
farvelære, forskellige tegneteknikker og 
komposition med udgangspunkt i fælles 
opgaver. Du får træning i at søge dine 
motiver og give dem dit eget udtryk. Vi skal 
ud på ekskursioner i den fantastiske natur 
på Mors.

Med kajakken kommer vi tæt på naturen.  
Her opsøger vi interessante motiver ved 
de spektakulære kyster rundt om Mors. Der 
fastholder og arbejder vi med motiver, med 
blyant, akvarelfarve, pensel og papir. Når 
vi ikke er på Limfjordens vande, arbejder 
vi i, og omkring, højskolens værksted med 
farveøvelser og akvarelteknikker. 

Der vil løbende være mulighed for at 
øve forskellige kajak færdigheder: Ro-, 
styre- og redningsteknikker. En nødvendig 
forudsætning er dog, at du ikke er bange for 
vand, og at du kan svømme. 

Du kan også glæde dig til at være en del 
af højskolelivet med morgensamlinger, 
kunstforedrag, fællestur og festlige måltider.
Havkajakker med udstyr kan lejes på 
højskolen for kr. 600,- (skal bookes ved 
tilmelding). Der skal påregnes en mindre 
materialeudgift.

Periode: 19. juni - 25. juni 2021
Kursusleder: Jens Bredholt

Pris: Dagskursist 4000,-
      Dobbeltværelse 4500,-
    Eneværelse m. bad 5500,-

Periode: 19. juni - 25. juni 2021
Kursusleder: Jens Bredholt

Pris: Dagskursist 4000,-
      Dobbeltværelse 4500,-
    Eneværelse m. bad 5500,-

Tegning og akvarel

Med pensel og pagaj
17



Længsel og livsmod

Mors og Thy på kryds og tværs

Længsel og livsmod kender vi alle til i 
menneskelivet.  Er det muligt at tænke sig 
et menneskeliv uden længsel? Og er der en 
kilde, som længslen og livsmodet udspringer 
af?

Vi skal på rejse i de landskaber, som 
spørgsmålene åbner op for. 

Vi skal se, hvordan store forfattere som 
Dostojevskij og Karen Blixen har kæmpet 
med ”længsel og livsmod”. Vi skal tale om 
livsmod og længsel i forhold til samtidens 
politiske udfordringer med at skabe et 
bæredygtigt verdenssamfund. 

Vi skal vende temaerne filosofisk og 
eksistentielt i forhold til dagligdag 
og fest.  Vi vil skabe et kursus med 
poetisk saft og kraft, et kursus fyldt med 
foredrag, vandreture, sang, gode samtaler, 
ekskursioner, god mad og fest.
 

Tilsammen har Mors og Thy noget af den 
smukkeste natur, Danmark har at byde på. 
Det er en egn, der er sprængfyldt med 
historie, spændende digtere og kunstnere. 
Kurset ligger op til en uge fuld af liv, 
gode historier og møder med store 
personligheder, der har gjort en forskel 
i det nærsamfund, de lever i. Vi bliver 
en del af højskolens daglige rytme med 
morgensamlinger og go´ mad. Derudover vil 
der være foredrag, vandreture, sangaftener 
og meget mere. Højskolens faglokaler vil 

være åbne til fri benyttelse under hele 
kurset, og om aftenen er der mulighed for 
afslapning i vores varmtvandsbassin.    

Velmødt på Højskolen Mors!

Periode: 26. juni - 2.  juli 2021
Kursusleder: Mette Damiri

Pris: Dagskursist 4000,-
      Dobbeltværelse 4500,-
    Eneværelse m. bad 5500,-

Periode: 3. juli - 9. juli 2021
Kursusleder: Else Mathiassen

Pris: Dagskursist 4000,-
      Dobbeltværelse 4500,-
    Eneværelse m. bad 5500,-
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Ønskeøen! - familiekursus
Børn fra 6 år

Ta´ familien med på højskole i 
sommerferien! 

På familiekursus har børn, forældre og 
bedsteforældre mulighed for at være 
sammen en hel uge i et kreativt miljø, hvor 
kun fantasien sætter grænser. 
På Højskolen Mors er der plads til sjov, leg, 
læring og fordybelse. Vi er placeret midt i 
den smukkeste natur på Nordmors, tæt på 
fjorden med stand og bademuligheder. 
Her er der plads til at slippe fantasien løs! 

Vi har en stor bålplads, hvor vi naturligvis 
skal hygge og lave snobrød. Derudover har 
vi egen svævebane, fodboldbane, indendørs 
aktivitetshal og varmvandsbassin. 
Læs mere om kurset, og tilmeld dig og din 
familie, på vores hjemmeside: 
www.hojskolenmors.dk 

Periode: 10. juli - 16.  juli 2021
Kursusleder: Mette Damiri

Pris: Voksne 4500,- Børn 2000,-
    (tillæg for værelse m. eget bad/  
          toilet 1200,-)
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Børn fra 6 år
Eventyrøen - familiekursus
Kom med på et eventyr for hele familien!  

Eventyrøen er et familiekursus sprængfyldt 
med sjove aktiviteter for hele familien. Der 
vil være mange forskellige workshops, som 
er inddelt i aldersgrupper og interesser, 
samt fællesaktiviteter hvor familien er 
samlet.
Temaet er ”Eventyr”, og det er den ”røde tråd” 
gennem hele ugen. Vi skal på skattejagt, 
lave skuespil, spille bold, være kreative, 
spille musik, deltage i konkurrencer og 

meget mere. 
Om aftenen, når børnene er puttet, er der 
aktiviteter for de voksne med mulighed 
for et glas rødvin til at afslutte dagen på. 
Vi glæder os til at byde jer velkommen til 
familiekursus på Højskolen Mors. 

Periode: 24. juli - 30. juli 2021
Kursusleder: Mette Damiri

Pris: Voksne 4500,- Børn 2000,-
    (tillæg for værelse m. eget bad/  
          toilet 1200,-)



Vandringer på Mors & i Thy
At vandre er at leve andante, dvs. i et roligt 
tempo. Når man vandrer, sætter indtrykkene 
fra naturen sig på en helt anden måde, 
man oplever på en anden måde. Kurset skal 
give mulighed for at gennemvandre noget 
af Danmarks smukkeste natur til fods. Fra 
Nationalparken i Thy til molerklinterne 
på Mors. Kursisterne skal opleve naturen, 
høre om planterne og dyrenes liv, men 
også høre historie om nogle af de sære og 
betydningsfulde skikkelser, der har boet i de 
egne, vi kommer forbi. 

Men vi skal selfølgelig ikke vandre hele 
tiden. Om aftenen vil der være foredrag, 
sangaftener, god mad, mulighed for en god 
snak over et glas rødvin eller afslapning i 
skolens varmtvandsbassin.

Periode: 17. - 23.  juli 2021
Kursusleder: Else Mathiassen

Pris: Dagskursist 4000,-
      Dobbeltværelse 4500,-
    Eneværelse m. bad 5500,-
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Tilmelding og betaling
Du tilmelder dig på hjemmesiden www.hojskolenmors.dk eller via mail. Herefter modtager du 
en mail om, at vi har modtaget din tilmelding. Efter nogle dage vil du modtage en opkrævning 
af depositum på 1000 kr. Først når depositum er betalt er din tilmelding endeligt bekræftet. 
Tilmeldingen er bindende. Depositum tilbagebetales ikke ved afbud. Ca. 8 uger før kurset sender 
vi dig et detaljeret kursusprogram på mail samt en opkrævning på restbeløbet.

Afbud og afbudsforsikring
Hvis du melder afbud til kurset senere end 8 uger før start, kan du ikke få den indbetalte 
kursuspris tilbage fra højskolen.  Vi opfordrer dig til at tegne en afbuds- og sygeforsikring enten 
her hos os (+250,-) eller ved eget forsikringsselskab. 
Afbuds- og sygeforsikringen skal betales sammen med depositum for at være gældende. 

Hvordan bor  vi?
Du bliver indlogeret på ene-, dobbelt eller tre-personersværelse på enten ”Bjerget”, ”Bakken” 
eller ”Dalen” - som er vores 3 beboelsesfløje. Der er køkken og stor rummelig opholdstue i hver 
beboelsesfløj, og alle værelser er indrettet med boxmadrasser, skrivebord og tøjskabe. Vores 
bad- og toiletfaciliteter er nyrenoverede i alle tre fløje.  De er placeret, så der er let adgang 
fra værelset. Badeværelserne har alle seperat toilet og man deler badeværelse med maks. 5 
personer. 
Beboelsesfløjene er hyggeligt indrettet i sommerhus/højskolestil med den skønneske natur lige 
udenfor vinduet. Sengetøj kan lejes af højskolen for 100,-. 

Kontakt

Højskolen Mors 
Salgerhøjvej 36, Flade
7900 Nykøbing Mors
Tlf: +45 21 62 64 55

Mail: info@hojskolenmors.dk

© 2019
Ret til ændringer forbeholdes.

Praktiske informationer



KULTUR PÅ TOPPEN

Korte kurser 2020
Maleri - kursusleder: Jens Bredholt      21. -27. juni     

Tegning og akvarel - kursusleder: Birgitte Thorlaius & Jens Bredholt             21. -27. juni     

Kajak og akvarel - kursusleder: Gunnar K. Hansen & Jens Bredholt             21. -27. juni     

Længsel og livsmod - kursusleder: Nikolai Seidelin             28. juni - 4. juli     

Eventyrøen - familiekursus - kursusleder: Jens Horstmann & Mette Damiri                12. -18. juli     

På sporet af historien - kursusleder: Kristen Dreiøe              1. -7. august   

Kultur på toppen - kursusleder: Nikolai Seidelin        17. -23. august     

Tegning og maleri - kursusleder: Jens Bredholt          5. -18. september

Når livet bliver en fortælling - skrivekursus - kursusleder: Nikolai Seidelin   8. -14. november 

Fortællekursus - kursusleder: Nikolai Seidelin      8. -14. november

Nytårskursus - kursusledere: Else Mathiassen og Jens Bredholt      29. dec. - 2. januar

korte kurser 2021
Så det synger! - kursusleder: Mette Damiri                   17. - 23. april

Maleri - kursusleder: Jens Bredholt                 19. - 25. juni

Tegning og akvarel - kursusleder: Jens Bredholt             19. - 25. juni

Kajak og akvarel - kursusleder: Jens Bredholt            19. - 25. juni

Længsel og livsmod - kursusleder: Nikolai Seidelin           26. juni - 2. juli

Mors på kryds og tværs - kursusleder: Else Mathiassen                3. - 9. juli

Ønskeøen - familiekursus - kursusleder: Mette Damiri            10. - 16. juli

Vandringer på Mors og i Thy - kursusleder: Else Mathiassen             17. - 23. juli

Eventyrøen - familiekursus - kursusleder: Mette Damiri                           24. - 30. juli

© 2019 Ret til ændringer forbeholdes.
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