
Danmark er syv steder med på listen over UNESCO Verdensarv. Tre af dem ligger tæt på Brand-
bjerg Højskole ved Jelling. Derfor byder vi på en Verdensarv-højskoleuge i dejlige omgivelser, med 
sang, oplevelser og godt samvær, krydret med indlæg fra specialister og spændende fortællere. 

Mandag d. 29.april - søndag d. 5. maj 2019 (uge 18)

NATUR- OG KULTUROPLEVELSER I VERDENSKLASSE
– velkommen til en uge i den syddanske Verdensarv

I løbet af ugen besøges 3 af landets nye for-
midlingscentre, og der bydes på honningkager, 
guidet tur og foredrag i den smukke og spæn-
dende by Christiansfeld – verdensarv siden 
2015.

I Kongernes Jelling – verdensarv siden 1994 – 
er der guidet tur på det store monument med 
skibssætning, gravhøje, runesten og kæmpe-
palisade. Derefter besøges formidlingscenter 
”Kongernes Jelling”, hvor man kan fordybe sig i 
vikingetiden og historien om Jellingmonumen-
tet. En historie, der fortløbende revideres i takt 
med ny viden fra udgravning og forskning. Dén 
fortælling får vi i et af foredragene på højskolen.

Nationalpark Vadehavet – verdensarv siden 
2014 – kendt for sine velsmagende østers, 
byder på to helt nye attraktioner: Vadehavscen-
tret (åbnet februar 2017) og Tirpitz (åbnet juni 
2017). På Vadehavscentret formidles Vadeha-

vets natur- og kulturhistorie. På Tirpitz kan man 
– i tegnestuen BIGs fantastiske bygning – ople-
ve Ravmuseum, fortællingen om turisme langs 
Vestkysten og hovedfortællingen om nazister-
nes befæstning af hele den jyske vestkyst. Også 
herfra vil vi invitere spændende oplægsholdere 
på besøg hjemme på Højskolen.

Og så skal vi selvfølgelig indsnuse havluften fra 
både Vadehavet og Vesterhavet.

Velkommen til en rigtig højskoleuge med mas-
ser af ny viden, samvær og oplevelser.

4700 kr for dobbeltværelse + tillæg på 400 kr 
for enkeltværelse.

Alle værelser har eget badeværelse.

Bustur Aalborg- Brandbjerg Højskole t/r er in-
kluderet i prisen.

Prisen er en særlig pris for netop medlemmer af 
Ældresagen Aalborg.



KORTE KURSER - LIDT MERE AF DET GODE
EGET TOILET/BAD · GRATIS SENGETØJ · GRØNT OG ØKOLOGISK

På www.brandbjerg.dk vil du kunne læse meget mere om 
de enkelte kurser. 

Vel mødt på Brandbjerg Højskole i 2018!

Hjertelig velkommen til Brandbjergs særlige, livsbekræftende atmosfære, hvor fæl-
lesskab og faglighed udgør fundamentet. 

Her bruger vi den tid og rummelighed, der skal til for at favne livets mest betyd-
ningsfulde sider gennem oplevelse og indlevelse, udsyn og indblik, begejstring og 
fordybelse.  

Her bliver du en del af et fællesskab, der bygger på imødekommende og respektfuld 
dialog, fællessang og debat, berigende samvær, humor og eftertanke. 

Brandbjerg er en tidligere herregård, bygget midt i den smukke Grejsdal. Med egen 
park, bølgede bakker og urørt naturskov er der store naturoplevelser lige udenfor  
dit vindue året rundt. Indenfor finder du en hyggelig og varm højskoleatmosfære 
med ånd og vision, højt til loftet, gode faciliteter og bad og toilet på alle værelser. 
Med under 10 minutter til E45 er det nemt at komme hertil, og tager du tog, sørger 
vi gerne for transport fra Vejle Banegård. 

Brandbjergs køkken er et kapitel for sig. Vi laver lækker, hjemmelavet og bæredyg-
tig mad, der begejstrer både øjet og tungen og med flere helt særlige Brandbjerg-  
specialiteter. Du kan bl.a. smage Brandbjergs eget øl-sortiment og diverse 
vildt-specialiteter. Økologi og fairtrade udgør væsentlige andele af vores råvarer. 
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