


”For mig har Mariager Højskole været et 

sted, hvor jeg har haft mulighed for at f inde 

ro og hvile, da jeg kom fra en hverdag, hvor 

jeg i en lang periode havde været involveret 

i rigtig mange ting – personligt såvel som 

tjenestemæssigt i kirken. Jeg havde virkelig 

brug for, at denne tid til hvile blev faciliteret 

for mig, da jeg ikke selv har været god til 

at f inde den, og jeg mener oprigtigt, at 

højskolen har en fantastisk evne og ånd over 

sig til netop at skabe dét rum.”

Højskolen faciliterede det 
rum for hvile, jeg ikke selv 
har været god til at finde
/ SIMON 28 år

2

M
ig

 &
 h

ø
js

k
o

le



”Inden jeg valgte at tage på Mariager Højskole, 

oplevede jeg en tomhed – som om der var 

noget jeg manglede. Jeg havde et ønske om at 

styrke mit håb i Gud og f inde meningen med 

hverdagen. Det der har g jort en stor forskel for 

mig, har været alle de personlige samtaler med 

venner på skolen og coaching med lærerne. Det 

jeg nu tager med mig 3 år senere er ny viden, 

en bachelor og et nyt perspektiv på livet – jeg 

har lært at være tilfreds med den, jeg er, og har 

fundet livsglæde i hverdagen.” 
/ JULIE 21 år

Jeg har virkelig 
fået lyst til at lære 
mere om bibelen

”Jeg vidste ikke, hvad jeg ville med mit andet 

sabbatsår eller med uddannelse, men jeg vidste, at 

jeg havde et ønske om at lave noget, der gav mening 

og udviklede mig personligt. I min tid på Mariager 

Højskole har jeg virkelig fået lov til at udvikle mig 

indenfor lovsang. Skolen har skabt trygge rammer, 

hvor jeg har kunnet udvikle mig og bruge det nye, 

jeg har lært. Jeg har lært at prioritere og pleje mine 

relationer og har virkelig fået lyst til at blive ved 

med at lære mere om bibelen. Mariager Højskole har 

for mig været det ideelle sted at udvikle mig i tro, 

tjeneste og personligt liv.” 

/ JOAKIM 22 år

Jeg har 
fundet livsglæde 
i hverdagen
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LEIF
PETTERSON
forstander

FOLKET 
& BIBELEN
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Højskole betyder, at 
undervisning ikke er noget 
passivt, men en ref leksion, 
samtale og diskussion af 
forskellige synspunkter. Vi 
bruger kroppen, følelserne og 
alle sanser, mens vi beundrer 
livet, kulturen, eller naturen. 
Den vigtigste læring sidder 
ikke i hovedet, men i hjertet, 
og afføder et aktivt medansvar 
i verden omkring os. 

Som bibelskole skriver vi os 
ind i en voksende teologisk 
bevægelse. Troen på Gud 
som Fader, Søn og Helligånd 
giver et afgørende åndeligt 
og teologisk fundament for 
dit liv. Derfor studerer vi 

bibelen med udsyn til verden, 
og graver ned i de kristne 
doktriner for at udforske livets 
mening, dilemmaer, og finde et 
åndeligt ståsted.  

Bibelskole er ikke kun 
teologisk tænkning, men også 
åndelig praksis. Vi udforsker 
den kristne spiritualitet i form 
af lovsang, bøn, andagt, og som 
tjeneste i kirken, diakoni, og 
mission i verden. På Mariager 
højskole har du dermed alle 
muligheder for at udfolde dig 
og opdage din retning for livet, 
som vi tror bliver et stærkt 
aftryk på verden.

Velkommen til bevægelse! 

FOLKET 
& BIBELEN

Mariager Højskole er 
både en folkehøjskole 
og en bibelskole.  Som 
højskole er vi en del af 
en stolt dansk bevægel-
se, hvor uddannelse, job 
og travlhed bliver sat 
på pause for at opleve 
højskolelivet. For os 
betyder højskole, at du 
bliver dig selv ved at 
lære af dine medmenne-
sker og ved at indgå i et 
udforskende fællesskab 
sammen med andre.
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På Mariager Højskole har 
vi seks ord, som udtrykker 
det vi vil. De udspringer 
af “missionsbefalingen”, 
som siger:

Gå derfor hen og gør 
alle folkeslagene til mine 
disciple [folkelig og missional], 
idet I døber dem i Faderens 
og Sønnens og Helligåndens 
navn, og idet I lærer dem 
at holde alt det, som jeg 
har befalet jer. [dannelse og 

discipelskab]

Og se, jeg er med jer alle 
dage indtil verdens ende. 
[tjeneste og engagement]

(Matt. 28, 18-20)

FOLKELIGT  
& MISSIONALT

6 ORD

Her møder du både 
højskolesangbogen og moderne 
lovsang, politiske samfundsdebatter 
og ref lekterende prædikener, og du 
møder en højskole, som både er lokal 
og global, kulturel og kirkelig.
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ENGAGEMENT
& TJENESTE

Det er vores drøm, at du vil engagere 
dig i lokale og globale udfordringer 
og tage et medansvar for en 
bæredygtig fremtid. Vi drømmer om 
at se dit gudgivne kald udfolde sig i 
kirken og din verden.

DANNELSE 
& DISCIPELSKAB

På højskolen skaber vi et rum, 
hvor du kan udvikle dig som et helt 
menneske, sætte ord på troen, og lade 
Jesus Kristus definere dit liv. 
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Mariager Højskole er en 
buffet af muligheder, der 
kan sammensættes på 
mange måder. Det giver 
dig muligheden for at få 
netop dét ud af året, som 
du behøver. 

Vælg din LINJE. Vælg 
VALGFAG og nyd viften 
af ekskursions- og rejse-
muligheder, der krydrer 
oplevelsen og udfordrings-
niveauet perfekt.

 + Teologi
 + Den Almene
 + Lederskab
 + Studie

 + Musik & Lovsang
 + Talent & Scenekunst
 + Sport & Eventyr
 + Diakoni & Psykologi

Linje Stort
valgfag

SAMMENSÆT ET 
HØJSKOLEOPHOLD
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 + Studietur
 + Danmarks-rejser
 + Rejser til Europa  
eller verden

 + Film & Kommunikation
 + Filosofi & Analytik 
 + Horisont
 + Sejlads
 + Pilates
 + Volleyball
 + Fodbold
 + Løb
 + Fitness
 + Brætspil
 + Krea
 + Fra Jord til Bord

Små
valgfag

På tur
sammen

Højskoleliv

 + Livet på højskole
 + Coaching
 + Udfordringer
 + Weekender
 + Venskaber
 + Tjeneste og engagement
 + Kirkebesøg 
 + Kreativitet og produktion
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VÆLG 
DIN 
LINJE

+ Teologi 
 FOR DIG DER VIL DYBERE 
 I BIBELEN OG TJENESTE

+ Den Almene
 FOR DIG DER VIL DYBERE  

IND I DISCIPELSKAB OG DANNELSE

+ Lederskab
 FOR DIG DER VIL DYBERE  

I INDFLYDELSE OG FORANDRING

+ Studie 

 FOR DIG DER VIL DYBERE  
I FORSTÅELSE OG HELHED

V
æ

lg
 d

in
 l

in
je

10



På linjerne får du mulighed 
for at dykke ned i de emner, 
som er relevante for dig. 
Om det er, hvordan man 
fortolker bibelen, hvordan 
du udvikler dig selv, eller 
hvordan man leder frivillige, 
så har vi en linje til dig. Fire 
ud af ugens fem hverdage 
bliver brugt på din valgte 
linje, og her får du mulighed 
for at diskutere, ref lektere 
og stille spørgsmål. Du 
vil også opleve at blive 
inddraget i undervisningens 
interaktive øvelser, hvor 
dine synspunkter og 
livserfaringer kommer i 
spil. Målet for alle linjerne 
er det samme — at Jesus 
må forvandle dit liv og din 
verden.
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TEOLOGILINJEN
/ DYK NED I BIBELEN

 + Fordybelse i 
bibelens bøger

 + Indføring i den 
kristne dogmatik

 + Visdom til at vokse 
med Gud

 + Udfordring til 
praktisk handling

Teologilinjens fire fokusområder 
er bibelen, doktrinerne, tjeneste og 
livsstil. Her lærer du om de mest 
essentielle emner i den kristne tro. 
Vi dykker ned i bibelens enkelte 
bøger, studerer kristen dogmatik, 
og vi ref lekterer over troens 
applikationer i dit eget og kirkens 
liv. Du bliver også udrustet til at 
handle på din viden og udfordret 
til at udleve din tro. 

Linjens undervisningen sigter på, 
at du kan udvikle en dyb relation 
med Jesus og hjælpe andre til det 
samme.

På teologilinjen har du mulighed  
for at starte din bacheloruddan-
nelse ved at skrive akademiske 
opgaver. Læs mere på side 19 om 
bachelorgrad.
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 + Bibelstudiemetoder
 + Synoptiske evangelier
 + Johannesevangeliet
 + Apostlenes Gerninger
 + Romerbrevet
 + Galaterbrevet
 + Filipperbrevet
 + 1. Timotheus
 + Projekt bibel

TJENESTE 
 + Rådgivning og sjælesorg
 + Missiologi
 + Personlig evangelisation
 + Apologetik
 + Teambuilding
 + Kristendom og politik
 + Kald og tjeneste

TEOLOGI
 + Læren om bibelen
 + Læren om Jesus
 + Læren om Helligånden
 + Læren om Gud
 + Læren om kirken
 + Eskatologi
 + Kristent menneskesyn
 + Den åndelige verden
 + Kirkehistorie
 + Pentekostalisme

LIVSSTIL
 + Kristen livsstil
 + Profetisk livsstil
 + Åndelige vaner
 + Etik
 + Shape
 + Sex og forhold
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Den almene linje handler om 
at gøre os klogere på livet, 
nysgerrig på menneske og 
samfund og åben overfor den 
verden vi alle står i forhold til. 

Vi går på opdagelse i 
kristendommens mangfoldige 
fortælling, fordyber os og 
stiller kvalificerede spørgsmål 
for om muligt at finde svar 
og mening. Vi diskuterer 
eksistens og sameksistens, tro 
og tvivl, dannelse og identitet, 
demokrati og medborgerskab, 
historiens indlejring i vores 
samfund og hvilken retning 
kulturen bevæger sig i.

DEN ALMENE LINJE
/ ER DU RIGTIG KLOG?

Vi tager livtag med det 
bibelske livs- og menneskesyn, 
dets verdensbillede og 
horisont, der stiller skarpt på 
vores egen selvforståelse, næ-
stekærlighed og det, der truer 
den menneskelige eksistens. 
Vi drøfter betydningen af Jesu 
budskab til os i evangelierne, 
sætter ord på åndelighed 
og oplevelser, og hvilken 
rolle kirken har i en moderne 
verden.

Målet er sammen at blive 
bevæget, berørt og oplyst for 
derigennem at finde vores 
identitet og plads i verden med 
troen på Jesus som et konkret 
udtryk i hverdagen.

 + Dybere kendskab 
til bibelen og 
kristendommens 
fortælling

 + Forankring i tro, 
åndelighed og 
selvstændig eksistens

 + Udvikling af færdigheder 
til livsmestring og 
diskurs for livet

 + Inspiration til 
delagtiggørelse i 
samfund, kultur og kirke

 + Af klaring af 
menneskesyn og 
verdensbillede
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 + Læren om Helligånden 
 + Læren om Jesus 
 + Læren om Kirken 
 + Læren om Gud 
 + Romerbrevet & Retfærdiggørelse
 + En Åndelig Virkelighed 
 + Klimakrise og Kirkekaffe 
 + Tro & Mesterlære 
 + Tro og Tvivl 
 +  Peter & Paulus 

LIVSSTIL OG IDENTITET
 + Enhed & Udholdenhed 
 + Åndelighed og Af klaring 
 + Profetisk livsstil 
 + Kald & Tjeneste 
 + Selvlederskab 
 + Hvem skal jeg så være? 

HISTORIE, KULTUR OG SAMFUND
 + Sex og Kærlighed 
 + Det Etiske Menneske 
 + Livssyn og Verdensbillede 
 + Popkultur og Tidsånd 
 + Kirkehistorie 
 + Fortællerværksted 
 + Lewis & Tolkien 
 + Vikingetid & Vikingetro 
 + Frigørelse fra autoriteter (60-70érne) 
 + Det 20. århundredes historie 
 + Kristendom & Politik 
 + Aktualitetsuge 
 + Projektuge
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Kristent lederskab starter med 
Gud og hans mission i verden, og 
handler derefter om, hvordan du 
leder dig selv og andre. Derfor 
opbygger vi dine ledelseskompe-
tencer ved at give dig et teologisk 
grundlag, praktisk erfaring 
med lederskab og inspiration til 
ledelse og frivillighed i kirken, 
erhvervslivet og samfundet. 

Verden har brug for kristne ledere, 
som både kender deres teologiske 
grundlag og ledelsesmæssige 
platform. Lederlinjen hjælper dig 
til at analysere og ref lektere fra 
et teologisk ledelsesperspektiv, 
tage ansvar i kirker, lede frivillige 
organisationer, missionsarbejde, 
eller erhvervslivet. Derfor er  
du også med til at tage et ansvar  
i skolens hverdag, Belong,  
gudstjenester og kirkepraktik.

LEDERSKABSLINJEN
/ LÆR AT LEDE DIG SELV OG ANDRE

 + Kompetencer til  
kristen ledelse

 + Teologisk ref leksion  
over nutidens 
udfordringer

 + Udrustning til  
tjeneste i kirken

 + Frivillighed og 
engagement  
i Guds Mission
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 + Nytestamentlig eksegese
 + Korinterbrevene
 + Teologisk ref leksion
 + Hermeneutik
 + Postmoderne apologetik
 + Kristologi
 + Nytestamentlig græsk
 + Reformationen
 + Pentekostal teologi
 + Trinitarisk teologi

KRISTENT LEDERSKAB
 + Tjenende lederskab
 + Teamarbejde
 + Personligt lederskab
 + Tjenende lederskab
 + Coaching
 + Pastoral omsorg
 + Forskellige personligheder
 + Mand/kvinde
 + Kristen spiritualitet
 + Pastoral tjeneste
 + Discipelskab
 + Frivillighed og motivation
 + Forandringsledelse

MISSION & TJENESTE
 + Kirkeudvikling
 + Kirkeplantning
 + Ledelse af smågrupper
 + Ekspositorisk forkyndelse
 + Narrativ forkyndelse
 + Missional kirke
 + Projektledelse
 + Kristen sociologi

/ Undervisning på  
lederlinjen er på engelsk M
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På Studielinjen fordyber du 
dig i et selvvalgt speciale, 
og har endda mulighed for 
at forfølge en BA i anvendt 
teologi. Du kan bl.a. fordybe 
dig i teologi, ledelse, spiritu-
alitet, missiologi, medie eller 
musik. Studielinjen er en ideel 
mulighed for dig, som ønsker at 
blive udrustet til at arbejde i en 
frikirke, missionsorganisation, 
humanitær organisation eller i 
andre kirkelige organisationer. 

Studielinjen følger skolens 
almindelige hverdag og un-
dervisning. Om formiddagen 
får du undervisning af skolens 
lærere, og du får tid til at 
fordybe dig i dit selvvalgte 
emne. Dette kan du fortsætte 
med om eftermiddagen, ligesom 
du følger skolens valgfag.

STUDIELINJEN
/ FORFØLG EN BACHELOR I TEOLOGI

 + Tid til specialisering i et 
selvvalgt emne

 + Mulighed for at arbejde 
mod din bachelor i 
anvendt teologi

 + Støtte til videre 
personlig udvikling

V
æ

lg
 d

in
 l

in
je

18



STUDIELINJEN
/ FORFØLG EN BACHELOR I TEOLOGI

Alphacrucis College, 
Australien, tilbyder en 
BA i anvendt teologi i 
samarbejde med Mariager 
Højskole. Det er derfor 
muligt for dig at læse en 
bachelor på tre år via 
Mariager Højskole.

Uddannelsen er et 
tilvalg til det normale 
højskolekursus

Alphacrucis’ BA er en 
godkendt international 
bacheloruddannelse i Danmark 
og godtages som faglig bredde 
til videregående uddannelser 
som eksempelvis pædagog, 
lærer og andre professionsba-
chelor-uddannelser.

BA i Anvendt Teologi 
fra Alphacrucis har 
tidligere givet adgang til 
følgende videregående 
uddannelser

 + Diplom i Ledelse – 
Copenhagen Business School

 + Kandidat i Diakoni – Aarhus 
Universitet

 + Kandidat i Europas Kirkelige 
Rødder – Aarhus Universitet

 + Master i Globalisering og 
Integration – Syddansk 
Universitet

 + Kandidat i Persuasive Design 
– Aalborg Universitet

 + Master of Theology in Applied 
Theology – University of 
Wales

 + Studier på University of 
Birmingham
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Leder- og Præsteaspirantud-
dannelsen udbydes af de lokale 
kirker i Mosaik, og indeholder 
lokal kirkepraktik, mentoring 
og netværk med andre leder- 
og præsteaspiranter. Højsko-
lens undervisning sikrer den 
teologiske, ledelsesmæssige og 
teoretiske ballast, du skal have 
med dig, som ender med en 
teologisk bacheloruddannelse 
udbudt af Alphacrucis College, 
Australien. 

MOSAIKS LEDER- 
OG PRÆSTEASPIRANTORDNING

For dig som drømmer om at 
blive præst eller leder i en 
frikirke tilbyder Mariager 
Højskole træningsforløb i 
samarbejde med Mosaik - 
et netværk af evangelisk 
karismatiske frikirker.
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MOSAIKS LEDER- 
OG PRÆSTEASPIRANTORDNING
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En uge på højskole var ikke nok for mig og derfor 

startede jeg f ire uger efter. Mariager Højskole tilbyder 

skarp, funderet undervisning, som tilgår teologien 

som det dybeste mysterium, hvor det hverken handler 

om et pensum eller “de rigtige svar”, men om at være 

nysgerrig. På den måde bliver undervisningen en form 

for forskningslokale, hvor der er plads til at opdage 

og eksperimentere. Jeg har stillet spørgsmål, som jeg 

ellers aldrig ville have stillet, hvis jeg ikke havde været 

på højskolen, og det har været helt afgørende for min 

tro og videre vandring med Jesus. Jeg bliver aldrig helt 

færdig med at stille spørgsmål, men MH har givet mig 

redskaberne til selv at dykke ned i teologien og tolke 

Ordet. Det ville jeg aldrig have været foruden!

Undervisningen handler 
om at være nysgerrig, 
opdage og eksperimentere
/ OLIVIA 24 år

22

M
ig

 o
g

 h
ø

js
k

o
le



Jeg kom fra et belastet miljø med mange 

udfordringer, og valgte derfor at starte et 

nyt kapitel i mit liv ved at tage på Mariager 

Højskole. Igennem min tid på skolen, har jeg 

udviklet mig til et mere positivt menneske, og 

jeg har fundet ud af, hvor vigtigt det er for 

mig at have Gud i mit liv. Jeg har fået lukket 

gamle døre, og åbnet nye, og det jeg tager med 

mig videre er stærke relationer og en større 

forståelse for, hvem Gud er.

/ PRISCILLA 21 år

Mit år på højskolen, 
har nok været det 
bedste år i mit liv 
indtil videre

Jeg var ikke klar til at starte på et studie og havde 

en længsel efter at udvikle mig personligt og efter 

at f inde et par gode venner, som jeg kunne dele tro 

med. Ofte har jeg følt, at jeg har haft helt styr på mit 

liv, men igennem min tid på Mariager Højskole har 

jeg opdaget, at jeg har mange ting at skulle arbejde 

med, give slip på og tage imod. Mit år på højskolen 

har nok været det bedste år i mit liv indtil videre. Det 

har været et år, hvor det har handlet om mig og Gud, 

og jeg er blevet en stærkere kvinde, som hviler mere i 

mig selv. Jeg er blevet godt klædt på til en rejse, som 

ikke slutter her, men kun er starten på noget fedt.

/ DANIEL 25 år

Jeg har fået lukket 
gamle døre, og 
åbnet nye
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 + Musik & Lovsang
 + Talent & Scenekunst
 + Sport & Eventyr
 + Diakoni & Psykologi

 + Film & Kommunikation
 + Filosofi & Analytik 
 + Horisont
 + Sejlads
 + Pilates
 + Volleyball
 + Fodbold
 + Løb
 + Fitness
 + Brætspil
 + Krea
 + Fra Jord til Bord
 + Bøn

Stort
valgfag

Små
valgfag
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EMNER
 + Privatundervisning
 + Sangskrivning
 + Indspilning
 + Musikteori
 + Hørelære
 + Lovsangsledelse
 + Et liv i tilbedelse
 + Profetisk lovsang
 + Band & Samspil
 + Lovsang i Gammel-  
og Ny Testamente

PR AKTIK
 + Connect-møder
 + Morgensamlinger
 + Juleshow-turné
 + Lovsangskonference
 + Bønnesamlinger
 + Kirke-tour

MUSIK & LOVSANG
/ FIND DIN STEMME

Udforsk musikken og dyk dybere 
i din forståelse af, hvad lovsang 
og tilbedelse er. 

Bliv dygtigere til dit instrument 
igennem sammenspil og 
privatundervisning, skriv og 
indspil dine egne sange, tag på 
turné rundt i DK og bliv en del 
af et lovsangsband, som leder 
lovsangen på skolen. 
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TALENT & SCENEKUNST
/ KOM UD OVER KANTEN

Vi skriver skuespil og laver forestillinger, små 
og store, ud fra de kreative evner DU kommer 
med. Styrk eller opdag dit kreative potentiale, 
når vi sammen går på opdagelse i forskellige 
udtryksformer; teater, poetryslam, monologer, 
dans, kulisser m.m.

EMNER
 + Teateropsætning
 + Skuespil
 + Dans
 + Monologer og videosketches
 + Kreativ kirke
 + Talentopdagelse og -udvikling
 + Synergi imellem udtryksformer
 + Åndsfyldt kreativitet
 + Kreative skriveprocesser
 + Kulturforståelse

PR AKTIK
 + Juleshow-turné
 + Kultur-ekskursioner
 + Kirkebesøg
 + Teaterkoncert
 + Forårsturné
 + Connect-møder
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AKTIVITETER
 + Kajakroning
 + Mountain biking
 + Fridykning
 + Løb og Orienteringsløb
 + Fitness og Styrketræning
 + Cirkeltræning og Crossfit(r)
 + Undervandsrugby
 + Svømning
 + Surfing
 + Fægtning
 + Boksning
 + Klatring
 + Hardball
 + Kost og ernæring
 + Muskelbygning og vægttab
 + Faldskærmsudspring* 
 + Overlevelsestur
 + Beast-Challenge
 + Diverse motionsløb
 + Sponsorløb

*Særskilt betaling

SPORT & EVENTYR
/ KOM I FORM OG FORM DIT LIV

Udforsk Guds skaberværk til 
vands, til lands og i luften, mens du 
udfordrer dine grænser og styrker 
din krop. Træn din disciplin, lær at 
tøjle din krop og mærk din puls slå.V
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EMNER
 + Diakonihistorie
 + Diakonalt og socialt arbejde
 + Konf likthåndtering og 
voldsforebyggelse

 + Udviklingspsykologi
 + Psykisk lidelse ud fra et 
kristent perspektiv

 + Den personlige samtale

PR AKTIK
 + Bølgebryderen, Mariager
 + Krisecenter for Kvinder, 
Hobro

 + Mandecenter, Randers
 + Gadecaféen, Aarhus

DIAKONI & PSYKOLOGI
/ AT HJÆLPE ER AT FORSTÅ

Brænder du for at gøre en forskel for 
mennesker i udsatte og vanskelige 
livsomstændigheder – udvise omsorg 
og næstekærlighed? Drømmer du om 
at sammentænke teori og praksis 
på en meningsfyldt måde, mens 
du samler dig viden og konkret 
erfaring? 

Få indblik og bliv klogere på 
menneskets psykiske, fysiske og 
åndelige behov. Mød verden, se et 
behov og vær med til at fremme 
forandring og bevægelse igennem 
diakonalt arbejde - ét menneske ad 
gangen. Forstå mig bedst. Mød mig 
bedst.
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FILM & KOMMUNIKATION
/ HVILKEN HISTORIE  
VIL DU FORTÆLLE?

Lær at lave videoer, som 
bevæger mennesker, og som 
påvirker din verden. Bliv afprøvet 
i alt fra manuskriptskrivning til 
videoredigering, erfar hvordan 
filmmediet kan bruges som et 
strategisk kommunikativt redskab 
og få opgaver i hænderne fra den 
virkelige verden.

VALGFAG
FILOSOFI & ANALYTIK
/ FORSTÅ, FORKLAR, 
FORSVAR

Udfordr dit intellekt med logisk 
ræsonnering, tilegn dig en grund-
viden i filosofihistorie og kom i 
dybden med kristne doktriner 
gennem analytisk teologi. Styrk 
din evne til ref leksion og bliv 
trænet til at formulere og forsvare 
dine synspunkter.

BØN
/ OPLEV GUDS NÆRVÆR

Giv dit bønneliv et boost. Bed sam-
men med andre, der elsker at bede, 
og oplev bøn blive en uundværlig 
del af din hverdag.

LØB
/ NATUR, FORM, PULS

Løbeklubben tager dig fra det ni-
veau du starter på. Du får masser af 
kilometer i benene, og sammen med 
teamet løber du gennem Mariagers 
naturskønne omgivelser.

VOLLEYBALL
/ SAMSPIL OG SMASH

En sport med god stemning, hvor 
alle kan udvikle sig og blive bedre. 
Vi har fokus på personlig teknik 
og forståelse for holdsammenspil, 
høj intensitet og godt fællesskab.

FITNESS
/ STYRKE, SVED OG SJOV

Vægtløftning, gymnastik, 
cirkeltræning, zumba, insanity og 
sport. Ikke to dage er ens, men vi 
garanterer masser af bevægelse, 
høj puls, sved og sjov. 

PILATES
/ SMIDIG UDSTRÆKNING

Det effektive pusterum bestående 
af hel-kropstræning til dig der har 
lyst til at få en smidig og trimmet 
krop. Piltales er rolig og dyb 
udstrækning af muskler og led, 
som også af hjælper skader.
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HORISONT
/ NYHEDER, ANALYSER  
OG DEBAT

Få perspektiv på en verden i opbrud, 
skærp dit samfundsmæssige udsyn 
og færdighed til at iagttage og 
analysere, mens du udvikler evnen til 
meningsfyldt at bidrage igennem de-
bat og diskussion til demokratiet som 
både styre-, samtale- og livsform.

SEJLADS
/ KONSTANT MEDVIND

Mest Insta-worthy valgfag. Lær at 
sejle en sejlbåd. Bliv fortrolig med 
sikkerhed og godt sømandskab. 
I små hyggelige hold sejles på 
Mariager Fjord. Garanti for vind i 
håret, varm kakao, badning og fuld 
frihedsfølelse. 

KREA
/ SKAB KUNST

Giv dig i kast med kunstneriske 
projekter. Vær med i et kreativt 
miljø, og brug dine hænder til at 
skabe noget smukt. Her får du lov 
til at udtrykke dig selv, fra idé 
til færdigt produkt, og lære nye 
kunstneriske former.

FR A JORD TIL BORD
/ UDELIV OG GASTRONOMI

Vi skal have jord under neglene 
og velsmag i munden. Lav 
sæsonbaseret mad og find 
balancen mellem at elske mad og 
respektere de råvarer vi bruger. 
Dyrk dine egne grønsager, brug 
naturens ressourcer, og kombiner 
gastronomiske færdigheder  
og smag med udeliv, ernæring  
og bæredygtighed.

BR ÆTSPIL
/ NYE VERDNER  
AF FÆLLESKAB

Udforsk brætspillenes farverige 
verden på dette casual valgfag med 
masser af hygge og spænding, når 
vi hver uge åbner brætspilscafeen 
med genrer som selskabsspil, 
social deduction, escape room, 
storytelling, m.f l.

FODBOLD
/ GRÆS, LÆDER OG BLÅ 
MÆRKER

Giv den gas på grønsværen, læg 
den perfekte stikning og fortryl 
verden med dine driblinger. 
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LIVET 
PÅ 
SKOLEN
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Det ubeskrivelige højskoleliv… de 
nye venskaber der opstår, når man 
deler kano på introturen, fordyber 
sig i den samme bog og begejstres 
over nye åbenbaringer, mestrer en 
ny hobby, eller diskuterer teologi, 
f ilosofi eller bare liv og meninger 
til langt ud på natten – DER opstår 
magien. Når troen får liv, ben at stå 
på og et fællesskab at vokse i. ALT 
det og så meget mere i fantastiske 
omgivelser; en lækker stor dagligstue 
med espressomaskine, gode møbler, 
utallige brætspil og udsigt over 
f jorden. Et køkken med varieret, 
sund og lækker mad. Fitnesscenter, 
sauna, bibliotek, sportshal, poolbord, 
krearum, lydstudie, teaterrum, 
diverse hyggekroge og ikke mindst 
en fantastisk natur lige udenfor 
døren som de perfekte rammer for en 
tid med vækst, sjov, udfordring og 
MASSER af fælles oplevelser.
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MIDT I
NATUREN
Med udsigt til Mariagerfjord og 
et stenkast til skoven er højskolen 
den oplagte mulighed for at få 
MAX ud af de naturlige omgivelser. 
Løbeture, vinterbadning, lejrbål, 
lange, gode snakke eller bøn under 
trækronerne.

L
iv

et
 p

å
 s

k
o

le
n

34



FÅ MERE UD AF DIN 
HØJSKOLEFRITID

MEDBRING GERNE
 + Fiskeudstyr
 + Kajak eller Kano
 + Mountainbike
 + Dykkerudstyr
 + Våddragt
 + Løbesko
 + Indendørs sportssko
 + Skateboard
 + Vandrestøvler
 + Paddle- eller Surf board
 + Udelivsgrej
 + Uldundertøj
 + Badetøj

love Nature
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FACILITETER
Mariager Højskole tilbyder 1, 2 og 3 
personers værelser, så der er plads både 
til dig, der ønsker at bygge roomie- 
venskaber for livet, og dig, der har brug 
for at trække dig tilbage og tanke op alene. 
Bliv introduceret til de forskellige typer 
værelser ved en rundvisning.

ALRUMMET

Alrummet er omdrejningspunkt og puls for 
alle de aktiviter som ikke fylder på skema, 
men alligevel fylder meget på højskolen. 
Drik en kop kvalitetsbrygget kaffe, nyd 
fælleskab, brætspil, pool eller fordyb dig en 
sofa alene eller sammen med nye venner.my place

L
iv

et
 p

å
 s

k
o

le
n

36



BLACK BOX
Hvis du elsker at være på scenen til 
skuespil, eller blandt tilskuerne og 
nyde forestillinger, vil du elske livet 
i vores Black Box, som endvidere er 
velegnet til at gøre dine favoritfilm 
til en biograf-oplevelse.

SAUNA
Eller nyd varmen og saunagus 
i saunaen. Fungerer godt i for-
bindelse med vinterbadning.

FITNESS
Højskoleopholdet inkluderer fri 
adgang til vores veludrustede 
fitness, hvor du kan slappe af, 
stramme dig op, bygge muskler 
eller tabe vægt, med hjælp fra 
vores fitnessinstruktører.
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Selvom det blev en spontan beslutning to uger inden 

skolestart, var mit ophold på Mariager Højskole 

bestemt tilrettelagt af Gud. Mit år på højskolen gav 

mig ro og rammer til helt naturligt at dyrke min 

relation med Jesus, hvilket gav mig Guds dybe, stille 

ro i mit indre. Det blev en radikal livsstilsændring, 

hvor Gud greb mig, helbredte dét der g jorde ondt og 

svøbte mig i Hans nærvær og kærlighed.

Hvis du havde 
fortalt mig, at det 
ville være så godt, 
ville jeg ikke have 
troet dig eller tøvet 
med at starte
/ KEZIA 22 år
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HEIDI
KLENTZ
Kunstner, samtale-guru 
og pilates-chef. Har altid 
adskillige elever under 
vingerne.

PETER
SENHOLT
Kreativ chef og knivskarp 
formidler. Underviser i 
historie, teologi og scenekunst.

CRISSY 
KRISTENSEN
Underviser i livsstil, 
scenekunst og musik. 
Maler pink på alt gråt 
og kedeligt.

TEACHERS

TINA
WIRTZ
Viceforstander / 
Administrationsboss, 
livlig, rejseglad nordjyde 
med ben i næsen.

CHRISTOFFER 
HØJEGAARD
Lovsanger ind til benet, med 
en sjov plet i øjet, og det 
skønneste grin.

Højskolelivet giver dig muligheden 
for at komme tæt på vores lærestab. 
Passionerede, engagerede, nørdede, 
udadvendte, livsnydere med et hjerte 
for Gud og mennesker, kirke og 
samfund. Lærerstaben underviser, 
coacher og hænger ud, både når 
skemaet er fyldt eller tomt.
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LEIF 
PETTERSON
Forstander / Skolens kaptajn, teologiske 
orakel, klaverartist, kaffenørd og bogorm.

MARIA 
W. IVERSEN
Psykolog, mor med 
stort M og verdens 
bedste at snakke med.

SIMON 
LINDE 
Underviser med f lere fremmeord 
i munden, end en gennemsnitlig 
doktoraf handling formår at samle og 
ordet ‘PASSION’ tatoveret på armen.

MADS HOUE SØRENSEN
Musisk geni med absolut gehør, der 
mestrer fem instrumenter + et skateboard.

RASMUS  
JONSTRUP 
Evig ungdomsleder, 
forfatter, ph.d.-studerende, 
brætspillende poetryslammer.

PETER
MAKOVINI
Studieansvarlig. Skolens tænketank 
og f ilosof. Hvisker ‘ordnung muss 
sein’ på fem forskellige sprog i søvne.

MIKAEL
IVERSEN
Missionsansvarlig med passion for 
eventyr, vild sport, godt design og 
missionsture.
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Ved at stille de rigtige spørgs-
mål, vil din coach hjælpe dig 
ref lektere over, hvor du kommer 
fra, hvor du står nu, og hvor 
du er på vej hen. Samtalerne 
kan omhandle dine personlige 
målsætninger og fremdrift 
eller bearbejde hændelser og 
udfordringer fra dagligdagen. 
De kan dykke ned i din historie 
og identitet eller hjælpe med at 
tydeliggøre dine drømme og din 
livsmission eller gennemarbejde 
dybere spørgsmål om tro og 
mening.

COACHING
/ SAMTALER DER FORVANDLER

Som elev på Mariager 
højskole får du en 
personlig, certificeret 
coach, som mødes med dig 
hver måned. Her bliver 
din vandring med Gud og 
mennesker sat i højsædet, 
hvor intet emne er for 
stort eller småt.
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KIRKELIV
/ FORBLIV CONNECTED

KIRKEPRAKTIK

Du behøver ikke tilbringe lang tid med os, 
før du finder ud af, at Mariager Højskole 
elsker lokale kirker. Højskoleopholdet kan 
derfor enkelt kombineres med engagement 
i en lokal kirke om søndagen. Såfremt du 
ønsker det, vil vi gøre vores yderste for at 
tilrettelægge det sådan, at du kan forblive 
tilknyttet din hjemmenighed, eller en af de 
andre spændende kirker i området.

BELONG

Belong-gruppen er det lille 
fællesskab i det store skolemiljø. 
Gruppen spiser morgenmad 
sammen hver dag og mødes én 
gang om ugen, hvor der er tid til at 
drikke kaffe, bede, dele liv, læse i 
bibelen og tage på ture sammen. 

CONNECT

På Mariager Højskole lægger 
vi stor vægt på en opløftende 
atmosfære af tro, lovsang, bøn og 
inspiration. Som elev får du fælles-
samling hver morgen, mindst én 
ugentlig gudstjeneste og særlige 
inspirationskonferencer med 
internationale talere på skolen.
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MARIAGER
WEEKENDER, FESTER 
OG OPLEVELSER
Gå ikke glip af weekenderne, hvor 
det rige højskoleliv fortsætter. Her 
har vi ekstra tid til aktiviteter som 
udf lugter, fester, debatarrange-
menter, konkurrencer eller hvad 
lærere og elever finder på. Skolen 
har minibusser og biler til rådighed, 
så vi kan komme ud i det eventyrlige 
nord- og midtjyske.

Velkommen til Rosernes By, Mariager. Det 
bedste ved Mariager er den smukke natur, de 
charmerende brolagte gader, havneområdet og 
oplagte udf lugtssteder i gå- eller køreafstand. 
Udover den smukke fjord kan du opleve de 
mange skovområder, der omkranser byen. Besøg 
Saltcenteret med udstilling, varmt saltbassin 
og en lækker café. Rema 1000 og SuperBrugsen 
ligger i gåafstand fra skolen. Desuden har 
byen bager, apotek, genbrugsbutik, bibliotek, 
pizzeria og f lere små butikker og spisesteder. 
Om sommeren er det et MUST at spise is hos 
vaffelbageren på Torvet, besøge strandområdet 
og fjordens mange aktiviteter.

44
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CHALLENGES
Igennem året kan du tilmelde dig 
en række forskellige, månedlige 
udendørs udfordringer. Fra 
overlevelsesture til f jordpassager 
til pilgrimsvandringer. Nogle vil 
presse dine grænser, teste dit mod og 
trykprøve din udholdenhed... mens 
andre vil få dig rundt i hjørner af 
regioner, som selv de indfødte lokale 
endnu ikke har opdaget. Alle vil give 
dig gode historier at fortælle, når du 
kommer hjem.

VINTERBADNING
Som elev har du fri adgang til 
vinterbadningsparadis og sauna 
med gus. Ingen kø og ventetid – 
kun glæden ved at mærke kulden, 
varmen og endorfin-ruset vinteren 
igennem.

NATUREN
Mariagers omegn er en naturperle 
af skov, f jord og enge, der indbyder 
til vandreturer, shelterovernatnin-
ger eller moutainbiking. Mariager 
fjord byder også ørredfiskeri i 
særklasse... f lere af de bedste fiske-
spots er i gåafstand fra højskolen.

Stenarmen
/ fiskespot

Mariager
/ strand

Openwater
Park

Salt
centeret

Kloster
& kirken

Rosen
haven

Vestskoven
Gåture/Hiking
Mountainbike
Løb (trail)

Alstrup Krat
Gåture/Hiking
Mountainbike
Løb (trail)

Himmelkol
Gåture
Mountainbike

Munkholm
Gåture
Mountainbike

O-løb

Stadion

Shelter

Kajak
klubben

Sejl
klubben

Silleborg Hagen
/ fiskespot

Færgehagen
/ strand

Mariagerfjord
/ frikirke

Højskolen
Dobbelthal
Fitness
Sauna
Udesport

Bymidte
Caféer
Butikker

RandersHobro

Hadsund

Shelters
3 km

M
a

ri
a

g
er

 H
ø

js
k

o
le

   

45



REJSER OG 
EKSKURSIONER
På Mariager Højskole elsker vi 
at rejse sammen! Mød unikke 
personligheder med inspirerende 
historier og engagér dig i 
meningsfyldte projekter over hele 
verden. Træd ud i ukendte kulturer, 
der udvikler dine kompetencer og stå 
sammen som team, mens I udgør en 
forskel. Rejser udvider dit perspektiv 
og efterlader et livsforvandlende 
aftryk på dig selv og andre. Hvert 
år kan du vælge mellem en række 
rejsetyper og destinationer.
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EKSKURSIONER
Sjældent er man turist i egen 
nation og går derfor glip af alt 
det, hele verden misunder ved 
Danmark. Løbende over året går du 
i vikingers, munkes og samfunds-
skaberes fodspor, med frit udsyn til 
Danmarks imponerende natur. 

REJSER OG 
EKSKURSIONER
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STUDIETUR
Studieturen giver dig en unik 
mulighed for at udforske de 
steder, hvor kristendommen 
blev grundlagt. Gå i fodspore-
ne på bibelens hovedpersoner, 
mens undervisere og lokalgui-
des blæser liv i historien, så 
du mærker dens vingeslag helt 
ind i hjertet.

FERIECENTER
Gå i selvsving med din 
gruppe i hytter, natur og 
vandland, mens du nørder 
mad, samtaler og liv med 
kommende livsvenner.
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MISSIONSREJSER
Missionsrejser giver dig mulighed 
for at opleve og møde behov i en 
helt anden kirkekultur. Her får du 
lov til at vise praktisk kærlighed 
og omsorg, som gør en forskel for 
dem, du møder.

OVERNATNINGER
Kom tæt på naturen. Lange 
vandreture, shelterbesøg, 
tilbered din egen mad rundt 
om bålet og sov med udsigt 
til stjernerne. Husk vandre-
støvler og uld-undertøjet.

power of nature
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SKEMA &
ÅRSHJUL

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG WEEKEND

 

FORMIDDAG STORE LINJE LINJE LINJE LINJE KIRKE-  
 

VALGFAG     PR AKTIK

EFTERMIDDAG STORE VALGFAG BELONG VALGFAG LIV  WEEKEND
 VALGFAG    & INFO EVENT 

AFTEN VALGFAG VALGFAG CONNECT VALGFAG 
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AUGUST

NOVEMBER

DECEMBER

FEBRUARMARTS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

JANUAR

OKTOBER

SEPTEMBER

OPSTA RT
IN T ROUGEN

HØJSKOL EL I V

R E JSER /DK-T U R

J U L EF EST 
J U L EF ER IE 

N Y TÅ R SOPSTA RT 
F ER IECEN T ERT U R

V IN T EROPSTA RTR E JSER /DK-T U R

PÅ SK EF ER IE 

ST U DIET U R

A FSLU TNINGSUGE
DIMISSIONSF EST

KORT K U R SER  
se www.mar iagerhojskole .dk

PROJEK T UGE
EF T ER Å R SOPSTA RT
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KURSUSBETALING

Højskoleopholdet betales 
forud i månedlige rater. Du 
kan søge ind på skolen med 
opstart i august, oktober, 
januar og februar. 

Se aktuelle priser  
for opholdet på:

www.mariagerhojskole.dk

REJSER

Projektuger, ekskursioner 
og studieturen er inkluderet 
i prisen. Andre rejser kan 
tilvælges mod betaling.

GRUNDREGLER

Mariager Højskoles forvent-
ninger til elever opsummeres i 
seks regler, som udspringer af 
vores værdier. Du forventes at 
overholde disse regler under dit 
ophold på skolen.

 + Du har mødepligt til 
undervisningen.

 + Du kommer til tiden.
 + Du tilslutter dig vores rusfri 
miljø indenfor og udenfor 
skolen.

 + Du overholder dine forpligtelser 
ift. rengøring, opvask, 
oprydning og øvrige opgaver.

 + Du er med til at skabe et miljø 
af venlighed og hjælpsomhed ift. 
både elever, lærere og gæster.

 + Sex er forbeholdt gifte par.

ØKONOMI
52
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OPLEV
HØJSKOLEN
I 2 DAGE
GRATIS

Brochuren siger en del, 
men at opleve skolen siger 
det hele. Kom og besøg os 
i to dage, når det passer 
dig. Det er ’all inclusive’ og 
ganske gratis. Kontakt os, 
så reder vi op.

EKSEMPEL PÅ BESØG

Mandag: Ankomst om aftenen. 
Du modtages af en tutor, der 
indlogerer dig og introducerer 
dig til skolens faciliteter og 
dine første højskolevenner. 

Tirsdag: Vær med til morgen-
samling, undervisning, evt. 
valgfag og Connect om aftenen. 

Onsdag: Vær med til 
undervisningen (evt. en anden 
linje), og få en coach-samtale 
med en lærer, efterfulgt af en 
introduktion til, hvordan dit 
højskoleophold kan se ud.
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SÅDAN 
TILMELDER 
DU DIG

Udfyld ansøgningsskema på 
vores hjemmeside eller ring til 
vores kontor på tlf. 9668 2668.

w w w.mariagerhojskole.dk

STUDIEVEJLEDERE

Er du inspireret? Har du brug 
for mere information, eller 
har du spørgsmål? Send os en 
linje med dit telefonnummer, så 
ringer vi dig op.

+45 9668 2668

mail@mariagerhojskole.dk
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/ GABRIELLA 21 år

Højskolen er ikke kun 
en højskole, men også 
bibelskole, som gav mig 
den teologiske fordybelse, 
jeg var sulten efter

mariagerhojskole 


