
Kultur og fritid

Med sin beliggenhed midt i Nationalpark Mols Bjerge har Højskolen på Kalø en
enestående mulighed for at koble kultur og fritid. 
Aktiviteterne har dels et adspredelsesaspekt og dels et kulturelt aspekt: man
bliver klogere på det sted, man er og bruger det som afsæt for tilgangen til en
forståelse og tolkning af de kulturelle fænomener, man præsenteres for hvad enten det drejer sig om
kunstmuseet AROS, det historiske museum MOMU, GL. ESTRUP, Musikhuset i Århus eller andre 
mindre prætentiøse steder som Randers Kunstmuseum, Kattegatcentret i Grenaa elle andre mere 
lokale museer. 

Hos os spiller autenticiteten en stor rolle. For med Nationalpark Mols Bjerge er der skabt en 
bevægelse, der handler om bæredygtighed i fødevareproduktionen, som en række lokale 
producenter er eksponenter for. Det gælder bl.a. 

- skolens kostleverandør SMAG i Ebeltoft, 
- Godset Stenalt, hvis geder er med til at vedligeholde nationalparken, 
- Friland, det bæredygtige bolig- og livsstilseksperiment,
- Samsø, med sine alternative energiforsyning,
- landmad.dk i Grenaa og molbordet.dk samt mange andre lokale producenter. 

Naturbeskyttelse og naturpleje fylder meget. Derfor er der væsentlige uddannelsesinstitutioner i 
området. Her skal blot nævnes Kalø Gods, som forvaltes af Aarhus Universitets Institut for Bioscience
og Naturstyrelsen, og højskolens 2 naboer: Kalø Økologisk Landbrugsskole og Jagtens Hus.

Og så er egnen fyldt af historie. I flæng nævner vi slotte og godser som
- Rosenholm,
- Skaføgaard,
- Katholm,
- Rugaard,
- Clausholm,
- Løvenholm og ikke mindst
- Kalø Slotsruin.

Fritiden vil kunne tilbringes på 2 forskellige måder: 
- skolen tilrettelægger aktiviteter, der styres af den daglige vagthavende lærer alene eller i 

samarbejde med kursisterne eller
- kursisterne tilrettelægger selv aktiviteter uden skolens medvirken. 

Skolens faciliteter står i begge tilfælde til rådighed. Det drejer sig bl.a. om sportshallen, auditoriet, 
outdoor-faciliteter med bl.a. lejrplads med shelter, cykler parkanlæg og udendørs boldbaner. Hertil 
hører også skolens beliggenhed i strandkanten og skovkanten midt i Nationalparken Mols Bjerge med
sine udstillinger og informationscentre.
Og skulle disse faciliteter ikke imødekomme enkelte kursisters ønsker, råder skolen over et 
veludbygget bibliotek, et værksted m.m.
Og så er der naturligvis gratis wifi over hele skolen!

Velkommen til Kalø
Søren Iversen, forstander


