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Beskriv kort projektets overordnede formål:  

Med REPAIR-festival og -café ønsker Nørgaards Højskole at motivere højskoleelever, kursister og borgere i 

lokalområdet til hver især at bidrage til opfyldelsen af FNs 12. verdensmål: Ansvarligt forbrug og 

produktion. REPAIR skal fremme lysten, evnerne og viljen til at genbruge og reparere og dermed skabe 

større bevidsthed om vores overforbrug af ressourcer. Målet er at inspirere til, at man køber kvalitet og 

reparerer sine produkter, så de holder længere.  

Vi ønsker med projektet at udarbejde en model for, hvordan man med et kreativt og kunstnerisk 

udgangspunkt kan bidrage til en større værdsættelse af de produkter, vi omgiver os med og dermed 

reducere forbruget. Denne model vil efterfølgende være frit tilgængelig for andre aktører. Det er altså 

vores intention at udarbejde et konkret materiale der kan fungere som inspiration for andre højskoler, 

som overvejer lignende projekter. Vi vil også gerne være sparringspartnere for fremtidige projekter. 

Hvem har været 

projektets 

primære 

målgruppe?  

Elever, kursister og gæster ude fra 

Hvor mange 

personer har 

medvirket i 

ca. 250 



projektet som 

deltagere?  

Hvilke konkrete aktiviteter er blevet gennemført i regi af projektet?  

August-september 2019: Valgfag: alle elever deltog i ugerne op mod festivalen i et af tre udbudte valgfag, 

som alle handlede om FN's verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Alle valgfag varede tre 

timer og forløb over fire torsdag formiddage. 

 

d. 29. august 2019 var der fælles foredrag ved bæredygtighedsekspert Steffen Max Høegh fra Holmriis B8 

 

d. 14. september 2019 afholdt Nørgaards Højskole REPAIR-festival, med et tætpakket program, hvor der 

både var workshops, talks, koncerter og tøjbyttemarked. 

 

d. 20. november 2019 deltog alle elever i en temadag om bæredygtighed og vand, hvor de besøge 

Naturvidenskabernes Hus og Grundfos 

Hvilke aktører 

har I 

samarbejdet 

med i 

forbindelse med 

projektet?  

Holmriis B8, Naturvidenskabernes Hus, Grundfos, KFUM-spejderne i Bjerringbro, lokale 

kunstnere, eksterne foredragsholdere og workshop-udbyder 

Hvilket positivt 

udbytte har 

samarbejdet 

medført?  

De tre samarbejder med virksomheder og institutioner i byen har været særdeles 

frugtbare. Der er både hos Naturvidenskabernes Hus, Grundfos og Holmriis B8 nogle 

enorme kapaciteter på bæredygtighedsfeltet. REPAIR har på den måde dannet 

startskuddet til at højskolen åbner sig mere op imod det omkringliggende lokalmiljø og 

vi håber på at projektet kan danne grobund for fremtidige samarbejder. 

Hvilke dele af projektet er lykkedes bedst? 

 

Uddyb hvilke forhold der har haft betydning for, at disse elementer er lykkedes?  

Valgfag: Det har været særdeles positivt, at alle elever allerede før REPAIR-festivalens afvikling var 

engagerede og inspirerede på bæredygtighedsfeltet. Vi kan således varmt anbefale, at der er direkte 



sammenhæng mellem undervisningen og det emne, man vælger at arbejde med på et event. 

 

Repair-festivalens sammensatte program. Det har været en stor succes, at festivalen bestod af så mange 

forskellige tilbud. De kreative workshops gav konkrete bud på, hvordan man selv kan komme i gang med 

at genvanvende og mindske sit forbrug. De forskellige talks gav inspiration i mange forskellige retninger 

til, hvordan man kan leve mere bæredygtigt. Tøjbyttemarkedet tiltrak et væld af gæster, som gerne ville 

have noget fysisk med sig hjem, og som blev opslugt af resten af programmet undervejs. 

Hvilke dele af projektet har medført flest udfordringer? 

 

Uddyb, hvorfor de har været en udfordring  

Den største udfordring har været at etablere en interesse for festivalen blandt andre højskoler, efterskoler 

og gymnasier. 

Her har det været vanskeligt at etablere et samarbejde, fordi de inviterede skoler allerede selv havde 

projekter og aktiviteter på banen. Konklusionen er, at hvis man ønsker at involvere andre skoler i 

projektet, så må der personlige relationer sættes i spil, og disse skoler må inddrages meget tidligere i 

planlægningen. Det har ikke været nok at tilbyde, at deres fag i bæredygtighed kunne komme og bidrage 

med en workshop, en talk eller andet. 

Er der elementer fra projektet, som vil blive forankret I jeres fremtidige højskolepraksis? 

 

Hvis ja, uddyb gerne  

Erfaringerne fra Repair har haft direkte indflydelse på udviklingen af Nørgaards Højskoles fremtidige 

fagsammensætning.  

Da der i oktober 2019 blev en lærerstilling ledig, blev det således bestemt, at højskolen etablerer et nyt 

linjefag i bæredygtighed. Vi har ansat en lærer, som i første omgang starter op med to forskellige valgfag i 

bæredygtighed i foråret 2020: Et mere teoretisk bæredygtighedsfag samt et praktisk bæredygtighedsfag. 

I løbet af foråret 2020 udvikles sideløbende profilen for et nyt linjefag i bæredygtighed, som starter op i 

efteråret 2020. 

Vi overvejer i den forbindelse at gentage succesen og afholde REPAIR-festivalen som en tilbagevendende 

begivenhed. 



Er der noget I vil 

gøre anderledes, 

hvis I skal lave et 

lignende 

projektet i 

fremtiden?  

Vi afholdt festivalen kun fire uger inde i elevernes ophold. Derfor viste det sig hurtigt i 

planlægningsfasen, at det var nødvendigt, at vi fra højskolens side havde tilrettelagt 

programmet på forhånd, for overhovedet at nå at få tingene på plads. Det ville have 

været ønskværdigt, hvis en gruppe af elever havde brugt efteråret på at researche, 

booke foredragsholdere og udtænke workshops.  

Hvad er jeres samlede vurdering af projektets forløb i forhold til de opstillede projektmål?  

Selvom REPAIR-festivalen ikke var besøgt at få mange udefrakommende gæster som vi havde håbet, så er 

der bred enighed blandt elever og lærere om, at det var et vellykket projekt. Det gav god mening at 

arbejdet med temaet REPAIR i valgfagene op til festivalen, og selve festivalens indhold, program og form 

var formidabel til at give såvel elever, kursister, gæster og personale inspiration, indspark og noget at 

tænke over. 

Mixet af aktiviteter var en succes. I de praktiske workshops, kunne man meget konkret få ideer til, 

hvordan man selv kan komme i gang med at reparere og genanvende. 

De forskellige talks gav stof til eftertanke og viste samtidig, at helt almindelige mennesker sagtens kan gå 

i gang og gøre en forskel. 

Endelig var tøjbyttemarkedet et tilløbsstykke, fordi det var gratis at bytte sit tøj, og fordi der ikke var 

nogle rigide regler med, hvor meget man måtte løbe afsted med.  

Festivalen som form bibringer en masse stemning, det er skønt, at der er flere sideløbende aktiviteter i 

gang, og det er en stor succes når solen skinner og alt kan foregå udenfor, med en øl eller en kop kaffe i 

hånden. 

 

Alle var enige om, at det var et fantastisk projekt, som vi bestemt må gentage. 

hvad er de væsentligste erfaringer fra projektet i forhold til højskolernes folkeoplysende arbejde?  

Når Bjerringbro Højskoleforening afholder foredrag og sangaftener på højskolen, kommer der rask væk 

75-100 deltagere. Her er der stor interesse fra især lokale seniorer om at bruge højskolens tilbud, og der 

er stor opbakning hver eneste gang. 

 

Så snart vi henvender os til en yngre målgruppe, er det vanskeligere at få folk på banen. Næste gang vi 

holder REPAIR-festival eller et andet arrangement, som er rettet mod en anden målgruppe, vil vi tænke i 



børne-familie-venlige aktiviteter og fællesspisning. Det ville også være en god ide at få engageret 

højskolens frivillige i at etablere REPAIR-workshops. 

 
 


