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Forstanderparret består af journalist og tredjegenerations-højskoleforstander Anna Katrin
Nørgaard og forfatter Kim juul. Foto: Anna Katrin Nørgaard

Finca er det spanske ord for en stor gård, og det er her, højskolegæsterne bor under deres
ugelange ophold. Foto: Anna Katrin Nørgaard

Højskole under varme himmelstrøg
Mallorca Højskole er indbegrebet af dansk højskole placeret i Mallorcas varme og vilde omgivelser. For foden af
Tramuntana-bjergkæden lader Anna Katrin Nørgaard og Kim Juul de klassiske højskoledyder smelte sammen med den
mallorcinske kultur. Højskolen er ny, men er på kort tid blevet populær og kan melde om udsolgte kurser.
Henriette Ankerstjerne Hermann,
hanke@jfmedier.dk
Selvom Mallorca Højskole folder sig ud
langt fra Danmarks flade natur og marker,
er højskolestemningen mere end til stede
på fincaen - den gamle mallorcinske gård,
hvor kursisterne bliver indkvarteret.
Her er både fælles morgengymnastik,
sangaften med højskolesangbogen som opslagsværk og fællesspisning. Fællesskabet er
nemlig i fokus - præcis som på alle andre
højskoler.
Anna Katrin Nørgaard er forstander, og
hun er født med højskoleånden under huden. Hendes bedsteforældre mødte hinanden på Askov Højskole og startede selv
Nørgaards Højskole i Bjerringbro. Hendes
forældre fulgte i samme spor. Og nu er tu-

ren kommet til Anna Katrin Nørgaard. Efter mange år som journalist og foredragsholder falder rollen som forstander hende
naturligt, og hun vægter de gamle værdier
højt.
- Jeg ved, hvad en højskole er, og hvad
det kræver at skabe den helt rette ånd, og
det er meget vigtig for mig. Det er vigtigt,
at deltagerne får fornemmelsen af dansk
højskole, selvom de er under varme himmelstrøg, fortæller Anna Katrin Nørgaard.

et rigtig højskolekursus

På Mallorca Højskole kan man på nuværende tidspunkt vælge mellem tre forskellige kurser - Mallorca set indefra, Mallorcas
køkken, vin og vandring samt kickstart din
indre forfatter. På førstnævnte kursus, der
også er et af de mest populære, får man et

helt særligt indblik i Mallorca.
- Jeg har besøgt Mallorca mere end 10
gange, inden jeg startede højskolen, og
jeg har gode venner på øen, der har vist
mig alt det, man ikke ser som turist. Baren, hvor de lokale hænger ud om aftenen
og spiller musik, vandring i bjergene til de
skjulte restauranter, der gemmer sig her og
der, og alt det andet, som øen også gemmer på, fortæller Anna Katrin Nørgaard.
Det andet kursus giver et indblik i Mallorcas madlavning. Hver anden dag er man
ude at vandre, og hver anden dag er man i
køkkenet med dygtige lokale kokke og tvkokken Anne Hjernøe, der har kendskab til
det spanske køkken. Man oplever også de
mallorcinske madmarkeder og køber ind
til de forskellige retter, man lærer at tilberede.

Det sidste kursus er et skriveværksted for
folk, der har en drøm om at blive forfatter. Her kommer den anden del af forstanderparret ind i billedet. Kim Juul er nemlig
forfatter til de anmelderroste krimier med
efterforskningsleder Lars Norholm som
hovedperson. Sammen med to andre succesfulde og erfarne forfattere, Lotte Kaa
Andersen og Eva Maria Fredensborg, deler
de ud af gode råd og vejledning til at komme i gang med at skrive en bog og med at
holde skrivekraften ved lige under hele forløbet.
- Skrivekurset er et ”rigtig” højskolekursus. Det er de andre også, men det er svært
at sidde i Danmark og lære om Mallorca.
Omvendt kan du sidde hvor som helst og
lære om at skrive godt. Dog er meningen,
at kursisterne også skal finde inspiration i
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Fællesskab er omdrejningspunktet for
højskolen, og derfor er der også fællesspisning
hver aften. Foto: anna Katrin nørgaard

sådan kan en af aktiviteterne på Zanzibar Højskolen se ud. efter løbeturen
i det tropiske klima er der mulighed for at hoppe direkte i det indiske ocean.
arkivfoto: Lea nielsen

Hvor skandinavisk og
afrikansk kultur mødes
Zanzibar Højskolen har eksisteret siden 2004, da
danske Jan Iversen og Maksi Mbise fra Tanzania
besluttede at skabe et sted, hvor unge fra hele kloden
kan møde hinanden på tværs af kulturer. Skolen både
dansk og tanzaniask, men den er drevet efter de danske
højskoleværdier, hvor fællesskab og dannelse er i fokus.
Henriette ankerstjerne Hermann,
hanke@jfmedier.dk

MaLLorca HøjsKoLe
Kurser: Mallorca set indefra, Mallorcas mad, vin og
vandring og kickstart din indre forfatter. Kurserne er af
en uges varighed.
Pris: Fra 11.500 kroner pr. person. Prisen er alt
inklusive flybilletter, kost og logi.
Læs mere på www.mallorcahøjskole.dk.

de anderledes og varme omgivelser, som
de befinder sig i på Mallorca, fortæller Anna Katrin Nørgaard.
Håbet er, at hun på sigt kan have flere
af den slags kurser, som hun kalder rigtige
højskolekurser.
- For eksempel sprogkurser, malekurser
eller dansekurser, som dem danskerne tager på højskole efter derhjemme. Kan man
det på Mallorca? Ja, det synes jeg godt, for
det handler om at være et skønt sted, skabe
den rigtige stemning og lære derfra, mener
Anna Katrin Nørgaard.

Mallorca i bevidstheden

Det er ikke kun forstanderparrets kærlighed til den spanske ferieø, der har været
med til at bestemme placeringen af højskole.

Også danskernes særlige forhold til øen
har haft betydning.
- Mallorca er ikke et fremmed sted. Siden Spies’ storhedstid er danskerne valfartet til Mallorca. Den gang handlede det
om charterferie, grisefest og sangria, som
langt de fleste har et eller andet kendskab
til. I dag er Mallorca en cool ferieø, men
stadig et populært feriemål for mange, fortæller hun og tilføjer;
- Mallorca Højskole er muligheden for
at besøge Mallorca med et dybere formål
end at ligge på stranden. Det er muligheden for at lære øens kultur rigtigt at kende.
Mallorca har manglet en højskole.

Læs næste side: ”Personlig udvikling i De Franske Alper” »

Zanzibar Højskolen er kombinationen af højskoleophold og mødet med
Afrika. Det bedste af to verdener
smelter sammen i en række forskellige kurser - både lange og korte. Den
oprindelige højskolelinje er i dag udvidet med en parallel linje, som hedder Hands on Zanzibar. Her er frivilligt arbejde en essentiel del af opholdet.
Begge ophold er af fire måneders
varighed og byder på en lang række
af spændende fag, aktiviteter, udflugter og samarbejdsprojekter med de
lokale i byen Paje, hvor skolen ligger.
Men der er også mulighed for at opleve Zanzibar Højskolen på en række
kortere ophold. Blandt andet sommerhøjskole af to ugers varighed. Det
er et ophold for de 30-45-årige, hvor
eventyr, højskolefællesskab, swahili-

kultur og personlig udvikling er på
programmet. Derudover er det også
et 10 dages intensiv swahili-sprogkursus, Kite og Yoga Camp, der tilbyder et kursus i kitesurfing og yoga på
Paje Beach, der er kåret som verdens
bedst kite-strand i 2014. Sidst men ikke mindst er der Aware Tourist-kurset, der kombinerer safari, afslapning
og mødet med nye mennesker. Man
får en stor indsigt i den afrikanske
kultur, og i stedet for at være beskuer
er man deltager.
Zanzibar Højskolen består af et dedikeret hold af veluddannede lærere,
der underviser i fem undervisningsfag
bestående af kulturforståelse, selvindsigt, miljøkendskab, sport og swahili.
Man får et certifikat på den undervisning, man har modtaget, og det frivillige arbejde i udlandet. Man får desuden en personlig udtalelse fra sine
undervisere om personlige og faglige
kompetencer.

ZanZibar HøjsKoLen
Kurser: Zanzibar Højskolens grundkursus,
Hands on Zanzibar, Aware Tourisme, Kite og
Yoga Camp, Swahilli-kursus og sommerhøjskole.
Grundkursus og Hands on Zanzibar er lange
kurser på fire måneder. De øvrige er korte kurser
af forskellige varighed.
Prisen varierer efter kurserne, men de ligger

fra 1000 euro for de korte kurser og 9200 euro
for de lange.
Prisen er inklusive kost, logi og transport, men
der er en række udgifter som vaccination, visum
og opholdstilladelse, som man selv skal betale.
Læs meget mere om Zanzibar Højskolen på
www.zanzibar-hojskolen.dk.

