Sensommer i Vestsjælland

21. - 27. august 2022

Vi byder velkommen til et højskoleuge med lidt af det hele!
Ugen byder på tre ture af forskellig
længde. Vi skal opleve Sorø, en tur
til Kalundborg med stop undervejs
og en gåtur til Antvorskov Slotsruin
der ligger tæt på skolen.

e kursusprogrammet.

Der er naturligvis morgensamling,
fællessang, gode foredrag og forskellige aktiviteter. Her er alt fra
Giro 413 over sanglege og til spil
og hygge i haven.
Det bliver en uge, hvor man kan
nyde det helt særlige højskolesamvær på Liselund.

Dagens gang på Liselund
08.00-09.00:
09.00-09.30:
10.00-12.00:
12.00-13.00:
14.30-16.30:
18.00-19.00:
19.30-21.30:

Liselund Højskole

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

Morgenmad
Morgensamling
Foredrag/aktivitet
Frokost
Foredrag/aktivitet
Middag
Aftenarrangement

Der kan forekomme afvigelser i dagsrytmen f.eks. i forbindelse med udflugter etc. Se kursusprogram. Ret til
programændringer forbeholdes.

Program
Søndag den 21. august
Kl. 16.00-17.00 Ankomst og indkvartering
Kl. 19.30-21.30 Velkomst og introduktion
v. Kim Jacobus Paulsen
Mandag den 22. august
Kl. 10.00-12.00 Martin A. Hansen—digter
og historiker. Foredrag og besøg i
forfatterens mindestue v. Kim jacobus
Paulsen
Kl. 14.30-16.30 Sangeftermiddag v. Lene
Kristiansen
Kl. 19.30-21.30 Spil og hygge i haven
Tirsdag den 23. august
Kl. 10.00-12.00 Sorø en kulturhistorisk
perle v. Hanne Probst Rasmussen
Kl. 14.00-16.30 Udflugt til Sorø v. Hanne
Probst Rasmussen
Kl. 19.30-20.30 Sanglege v. Stig Thorup
Rasmussen
Onsdag den 24. august
Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Man kan ikke
binde ånd v. Lene Kristiansen
Kl. 14.30-16.30 Frieftermiddag
Kl. 19.30-21.30 Foredrag: Giro 413 v.
Margeret Lindhardt
Torsdag den 25. august
Kl. 10.00-17.00 Heldagsudflugt til
Kalundborg Kirke og Dyrehøj Vingaard v.
Hanne Probst Rasmussen
Kl. 19.30-21.30 Hold krop og hjerne frisk hele livet v. Vibeke Lund

Torsdag den 25. august
Kl. 10.00-12.00 Forstanderforedrag
Kl. 14.00-17.00 Gåtur til Antvorskov
Slotsruin v. Kim Jacobus Paulsen
Kl. 18.00-21.00 Afslutningsaften
Torsdag den 25. august
Kl. 09.00-09.30 Afrejse

På dette kursus møder du
Stig Thorup Rasmussen
Stig Thorup Larsen er uddannet lærer
og har arbejdet som musiklærer, viceskoleleder og spillemand i Skælskør. I
en kort periode har han desuden været organist. Stig behersker en del
musikinstrumenter, og efter klaveret er
det især harmonikaen, der bliver taget
frem til fællessang og folkedans.
Margaret Lindhardt
Margaret Lindhardt er uddannet lærer,
tidl. Radiovært i DR, stemmecoach og
foredragsholder. I 36 år har hun været
en kendt stemme i radioen i bl.a. Giro
413. Hun har fortalt flere hundrede
historier i P1-programmet Danmark
kort og har siden 2006 undervist i
stemmebrug og formidling. Hun er
forfatter til bogen «En julekalender - 24
nedslag på Decembervej» (2019).
Vibeke Lund
Vibeke Lund Cand.pæd. Har arbejdet
som neuropædagogisk konsulent. Har
forskellige uddannelser hvor fysisk
aktivitet, hukommelse og
problemløsning fremmer det gode
ældreliv.

Hanne Probst Rasmussen
Hanne Probst Rasmussen, højskolelærer og kursusleder på Liselund Højskole. Kursusarrangør af kurser i sansning
og digtning for lærere i den frie skole
og dansklærerforeningen. Skribent af
undervisningsmaterialer til dokumentar
– og spillefilm ved Det danske filminstitut. Læreruddannet og lærebogsforfatter til danskfaget. Litteraturanmelder
ved tidsskriftet Folkeskolen. Yoga– og
mindfulnesslærer. NLP og mindfulness
coach.
Lene Kristiansen
Lene Kristiansen er lærer på Liselund
Højskole, hvor hun blandt andet underviser i musik og sang. Hun er uddannet
musikpædagog fra Danmarks Pædagogiske Universitet og præliminær
organist fra Sjællands Kirkemusikskole. Hun underviser desuden i sang og
klaver for voksne begyndere.
Kim Jacobus Paulsen
Kim Jacobus Paulsen er forstander på
Liselund Højskole og uddannet historiker. Kim har især arbejdet på museer
og med formidling i bred forstand. Han
har skrevet bøger om historiske emner
og gæsteundervist på flere højskoler.

