
Midsommer på Liselund
19. juni - 24. juni 2022



Kort om kurset

Kom med til en uge i midsommerens 
tegn. 

Der bliver stof til eftertanke og samtale 
gennem foredrag om menneskelighed 
og værdighed, om folkelighed og fol-
kekirken, om demokrati og dannelse. 

Vi skal også stifte nærmere bekendt-
skab med byerne Slagelse og Roskil-
des rige kultur og historie. 

Sankthansaften fejrer vi i vores smuk-
ke park med maratonsang, bål og 
båltale. 

Fællessang og fællesskab i de hygge-
lige og hjemlige rammer på højskolen 
er i højsædet hele ugen.

Tilrettelæggelse
Lene Kristiansen 

Dagens gang på Liselund
08.00-09.00:   Morgenmad
09.00-09.30:   Morgensamling
10.00-12.00:   Foredrag/aktivitet
12.00-13.00:   Frokost
14.30-16.30:   Foredrag/aktivitet
18.00-19.00:   Middag
19.30-21.30:   Aftenarrangement

Der kan forekomme afvigelser i 
dagsrytmen f.eks. i forbindelse 
med udflugter etc. Det tages forbe-
hold for programændringer.

Liselund Højskole 
Slotsalleen 44 
4200 Slagelse 
Tlf.: 5852 3120 
Mail: liselund@liselund.dk 
Web: www.liselund.dk



Program

Søndag den 19. juni 2022
Kl. 16.00-17.00: Ankomst og indkvartering 
Kl. 19.30-21.00: Introduktion

Mandag den 20. juni 2022
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling
Kl. 10.00-12.00: Sangformiddag v. Lene 
Kristiansen
Kl. 14.30-16.30: Foredrag: Om menneske-
lig værdighed v. Ole Hartling
Kl. 19.30-21.30: Samtalesalon i Pejsestu-
en v. Lene Kristiansen og Kim Jacobus 
Paulsen

Tirsdag den 21. juni 2022
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling
Kl. 10.00-12.00: Historisk byvandring i 
Slagelse v. Rigmor Mehlsen
Kl. 14.30-17.30: Foredrag: Martin A. Han-
sen og Historien v. Kim Jacobus Paulsen 
Kl. 19.30-21.30: Filmvisning: Løgneren

Onsdag den 22. juni 2022
Kl. 9.30-16.00: Heldagsudflugt med besøg 
i Roskilde Domkirke, Sorø Klosterkirke og 
Akademihaven i Sorø v/ Hanne Probst 
Rasmussen.
Kl. 19.30-21.30: Foredrag: 10 farverige og 
markante bisper i Roskilde i tiden 1022 - 
2022. v. Henning Nørhøj

Torsdag den 23. juni 2022
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling 
Kl. 10.00-12.00: Friformiddag
Kl.13.30-15.00 Foredrag v. Bertel Haarder 
Kl. 16.00-22.00: Midsommerfest med 
maratonsang, middag og båltale

• 16.00-17.00 Sangvært: Bertel Haarder
• 17.00-18.00 Sangvært: Astrid Carøe
• 18.00-19.00 Spisning i Haven
• 19.00-20.00 Sangvært: Andreas Kamm
• 20.00- 20.50 Sangvært: Kim J. Paulsen
• 21.00: Bål og Båltale v. Borgmester
Knud Vincentz

Fredag den 24. juni 2022
Kl. 08.00-09.00: Morgenmad
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Til kamp mod 
dødbideriet - en nutidshistorie om Grundt-
vig v. Erik Lindsø
Kl. 13.00: Afrejse



På dette kursus møder du

Ole Hartling
Ole Hartling, født 1946, er overlæge. Han 
var formand for Etisk Råd fra 2003-2007. 
Han har siden begyndelsen af 1990’erne 
engageret sig stærkt i tidens dilemmaer 
inden for medicinsk etik og har med sine 
skarpe, men upolemiske indlæg haft stor 
indflydelse, især på debatten om eutanasi. 
Han har velargumenteret afvist en lovlig-
gørelse af eutanasi. Ole Hartling modtog i 
2005 Lægeforeningens fornemste æresbe-
visning, Barfred-Pedersen æresgaven. 

Bertel Haarder
Bertel Haarder er folketingsmedlem for 
partiet venstre og har en lang række af 
ministerposter bag sig bl. a. kulturminister 
og undervisningsminister. Han er desuden 
tidligere europaparlamentsmedlem og 
er tillige stærkt engageret i det nordiske 
samarbejde.

Erik Lindsø er forfatter, foredragsholder og 
højskolelærer tilknyttet Rødding Højskole. 
Tidligere højskoleforstander, programmed-
arbejder i DR, redaktør af Højskolebladet og 
Magasinet Grænsen. Han senest udgivet 
bøgerne Der er nu noget ved livet, man ikke 
finder andre steder og Livet er i det mindste 
en historie værd.

Rigmor Hofmann Mehlsen
Rigmor Hofmann Mehlsen er uddannet 
lærer og har arbejdet på folkeskoler i 
Vestsjælland. Derudover har hun erfaring 
med pilgrimsvandring og vandring i øvrigt 
bl.a. som kursusleder på Liselund Højskole. 
Som bosiddende på Vestsjælland gennem 
en årrække har hun et stort kendskab til 
lokalområdet. 

Henning Nørhøj
Henning Nørhøj er cand.theol. fra Køben-
havns universitet. Han har været højsko-
lelærer ved Haslev udvidede højskole, 
hjælpepræst ved Haslev kirke, adjunkt ved 
Haslev seminarium, undervisningsassistent 
ved Københavns universitet, sognepræst

 i Vig sogn, forstander for Rønde Højskole, 
timelærer i kateketik v. patoralseminariet i 
Århus, souschef ved Haslev seminarium og 
lektor ved Haslev seminarium og 
University College Sjælland. Henning er 
forfatter til en række lærebogsmaterialer til 
folkeskolens kristendomsundervisning og 
til lærebøger til gymnasiet og 
læreruddannelsen og anden højere 
undervisning.

Kim Jacobus Paulsen
Kim Jacobus Paulsen forstander på 
Liselund og er uddannet som historiker fra 
Århus Universitet. Kim har en lang og bred 
erhvervserfaring, der blandt omfatter 
stillinger som museumsinspektør på Ca-
thrinesminde Teglværksmuseum, muse-
umsinspektør på Djursland Museum/Dansk 
Fiskerimuseum, selvstændig historisk kon-
sulent, lærer på Gjerrild-Bønnerup 
Friskole, gæstelærer på Seniorhøjskolen 
Nørre Nissum og museumsinspektør på 
Slesvig-ske Vognsamling. 

Lene Kristiansen
Lene Kristiansen er lærer på Liselund Høj-
skole, hvor hun blandt andet underviser i 
musik og sang. Hun er uddannet musikpæ-
dagog fra Danmarks Pædagogiske Univer-
sitet og præliminær organist fra Sjællands 
Kirkemusikskole. Hun underviser desuden 
i sang og klaver for voksne begyndere.

Hanne Probst Rasmussen
Højskolelærer og kursusleder på Liselund 
Højskole. Kursusarrangør, kursusleder af 
dansklærerkurser for lærere i den frie 
skole, Dansklærerforeningen m.fl. Skribent 
af undervisningsmaterialer til dokumentar- 
og spillefilm ved Det danske Filminstitut. 
Læreruddannet, lærebogsforfatter til 
danskfaget. Litteraturanmelder ved 
tidsskriftet Folkeskolen. Yoga- og 
mindfulnesslærer. NLP og mindfulness 
coach.  


