Der er naturligvis tid til at nyde et lille glas under opholdet.

Under opholdet er der masser af fællesskab.

Fra grisefester
til højskole
Ny dansk højskole vil gøre danskerne klogere
på den populære ferieø i Middelhavet.
Af flemming Hvidtfeldt

Mallorca er danskernes foretrukne ferie og mere populær end ingensinde. Hvert år pakker næsten 250.000 danskere kufferten ud på den
spanske ferieø.
Lantg fra de store hoteller på kanten af Tramuntana bjergene har højskoleforstander og journalist Anna Katrin Nørgaard og hendes mand, forfatter og manuskriptforfatter Kim Juul, fundet de perfekte rammer for deres nye danske højskole. En stor spansk finca fra 1828 som emmer af ånd og plads til store tanker.
- Vores drøm er at skabe en højskole med alt det bedste fra højskoleverden
kombineret med Mallorcas ikke så kendte sider. Vi vil gerne give vore kursister
en oplevelse af det mere autentiske Mallorca - langt væk fra masseturismen.
Mange har måske besøgt øen som turister. Andre kender den kun af omtale.
Men vi vil fokusere på det Mallorca, vi ikke rigtig kender, siger højskolens forstander Anna Katrin Nørgaard.
Parret har derfor sammensat et ugeprogram med fokus på at vise Mallorca
”set indefra”. Deltagerne kommer til at møde en række danskere, der selv bor
på øen, eller har et helt særligt forhold til den, og som kan berige højskoledeltagerne med helt nye vinkler på Mallorca.
- Men vi skal også synge, diskutere og være sammen i et vaskeægte højskolefællesskab med kalorier til både krop og ånd, siger Anna Katrin Nørgaard.
Højskole i blodet
Højskoleparret Nørgaard og Juul har begge en stor kærlighed til Mallorca. De
har rejst rundt på øen utallige gange og har venner, der bor der hele året. Tanken om at dele deres viden og kærlighed til øen gennem foredrag, diskussioner,
ekskursioner, fællesskab og højskolesang kom helt naturligt til Anna Katrin Nørgaard, der faktisk kan kalde sig tredje-generations højskoleforstander. Hun er
nemlig vokset op i en højskole-slægt.
- Mine bedsteforældre startede en højskole, Nørgaards højskole, der lever i
bedste velgående i Bjerringbro. Her voksede jeg op med en far, der var forstander, så alt det med sang, diskussioner, ture og foredrag fik jeg ind med modermælken og det ligger bare i mit blod, fortæller hun.
- På et tidspunkt kiggede vi efter en bolig på Mallorca til os selv, men jeg synes faktisk ikke, det er interessant. Jeg vil meget hellere have et sted, der er så

Højskoleparret
Nørgaard og Juul har
begge en stor kærlighed
til Mallorca. Her ses de
på ejendommen.

stort, at vi kan dele vores viden og begejstring om øen med andre. At vi kan
berige andre, og selv blive beriget i et
fællesskab med meningsudvekslinger.
Det er meget mere interessant, siger
hun.
Hun lagde forsigtigt ud med tre kurser sidste år, som meget hurtigt blev
udsolgt.
- Jeg har store ambitioner med den
her højskole, fortsætter hun.
- Tidsånden har brug for, at vi vælger
fællesskabet, som man i høj grad gør
på en højskole, at vi bliver klogere på
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Højskoleejendommen ligger smukt udenfor alfarvej på Mallorca.

de steder vi rejser hen og lærer de lokale at kende, for på den måde bliver
det også nemmere, at forstå et lands
udfordringer og passe på f.eks. miljøet i de lande vi rejser i, simpelthen fordi vi får et mere personligt forhold til
dem, siger Anna Katrin Nørgaard.
Jobbet blev sagt op
Anna Katrin Nørgaard har arbejdet i
mange år som dokumentarist på DR
med dokumentarprogrammer; rejser til Afrika med Nikolaj Kirk, Norden
med Chili Klaus, programmer fra Danmark om alt fra skilsmisser over plejehjem til programmer om den danske
orangutang- kvinde på Borneo.
- Det var et drømmejob, men jeg var
bange for at gro fast og lade mig pensionere derfra. Eller at sidde og bitche
over DR ledelsen i kantinen, som er
ren negativ energi. Jeg mener, at man
skal stoppe på toppen og mens legen
er rigtig god. Også mens man stadig
har alderen og kræfterne til at gøre
noget andet, siger hun.
Da Anna Katrin Nørgaard forlod jobbet hos DR, startede hun først sit eget
produktionsselskab med flere store tv opgaver. Men konkurrencen var
hård for et lille enmandsfirma kontra
de store tv-seksaber som Blu, Mastiff
og Koncern og Anna Katrin Nørgaard
brændte ikke nok for at fortsætte som
producent i tv-branchen til at tage
kampen op.
- Da jeg ved en fejl havde regnet min
skat forkert, fordi jeg ikke vidste hvad
”overskud af egen virksomhed betød” fik jeg 130.000 kr. tilbage i skat, og
pludselig var der råd til en tænkepause og mulighed for at starte noget nyt,
fortæller hun.
Ideen om kurser på Mallorca havde ligget og ulmet nogle måneder og

”

- Tidsånden
har brug for,
at vi vælger fællesskabet, som
man i høj
grad gør på
en højskole, at vi bliver klogere
på de steder vi rejser
hen og lærer
de lokale at
kende.

på kort tid var der både hjemmeside,
samarbejde med Politiken, artikler i
forskellige medier og hurtigt blev de
første kurser udsolgt.
- Min mand, Kim Juul, som er forfatter og manuskriptforfatter, underviser
også på højskolen, kører bil, laver mad
og er praktisk hjælp. Og når mine børn
er med hjælper de til, siger Anne Katrin Nørgaard.
Parret trækker i forbindelse med
kurserne på deres netværk af danskere på øen, der slår dørene op for deres kursister.
Deltagerne møder blandt andre Patricia og Jacob Asbæk, får adgang til et
af de fornemmeste huse i Porto Sóller

hvor den danske kok og restauratør
Helle Alexandersen bor, og særåbninger til Jørn Utzons hus ”Can Lis”.
- På en af vores kulturaftener har vi
haft besøg af skuespiller Anne Louise
Hassing, der holdt sit første foredrag
nogensinde på Mallorca Højskole, fortæller Anne Katrin Nørgaard.
- Jeg er klar til at udvide højskolen
med endnu flere kurser, der er mange
ideer på tegnebrættet men vigtigst af
alt, det skal passe ind i højskoleånden
med stof til både hoved og ånd og
med masser af kultur, historie, samfundsforhold og fællesskab, debat,
samtaler og sang, siger hun.

Anna Katrin
Nørgaard

Som det sig hør og bør synges der altid, når man er sammen.
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