
Advent på Liselund
5. - 9. december 2022



Kort om kurset

Kom til en uge med julenostalgi, forvent-
ningens glæde og tid til eftertanke, når 
vi holder advent på Liselund. 

Vi skal pynte juletræ, synge julen ind og 
på udflugt til Holsteinborg, hvor H. C. 
Andersen holdt adskillige juleaftener. 
Vi skal høre spændende foredrag om 
julens symboler og historie, se Birkegår-
dens Julelys og høre skøn julemusik, når 
koret Silver Singers kommer forbi og 
holder koncert. Og så skal vi selv klippe 
julepynt og lave konfekt. 
Alt sammen sker i Liselunds hyggelige 
rammer, hvor vi gør os klar til jul.

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 forbehold for pro-
gramændringer.

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



Program

Mandag 5. december: 
Kl. 11.00-12.00 Ankomst og indkvartering
Kl. 13.00-14.00 Velkomst og fælles introduk-
tion 
Kl. 14.30-16.30 Foredrag: Alletiders jul v. Kim 
Jacobus Paulsen
Kl. 19.30-21.30 Vi pynter Liselunds juletræ og 
hører julefortællinger

Tirsdag 6. december 2022: 
Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Mens vi venter - om 
advent v. Mary Evelyn Holm-Larsen
Kl. 14.30-16.30 Foredrag: Bebudelsen og 
julens motiver i dansk kirkekunst v/Birgitte 
Bech
Kl. 19.30-21.30 Vi synger julen ind! v. Lene 
Kristiansen og Kim Jacobus Paulsen
 
Onsdag 7. december 2022: 
Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Julemærkefondens 
hjælpearbejde v. Christine Conradsen
Kl. 14.00-16.30 Eftermiddagsudflugt til Hol-
steinborg og besøg i H. C. Andersens stuer
Kl. 19.30-21.30 Koncert med Silver Singers

Torsdag 8. december 2022: 
Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Har du styr på din 
passion? v. Lotte Helle
Kl. 14.30-17.00 Juleværksted: Juleklip og 
konfekt
Kl. 19.30-20.30 Aftentur til Birkegårdens 
Haver

Fredag 9. december 2022: 
Kl. 10.00-11.00 Byvandring i Slagelse
Kl. 11.30-12.30 Juleafslutning i Salen med 
Luciaoptog, gløgg og æbleskiver
KL. 13.30 Afrejse



På dette kursus møder du

Mary E. Holm-Larsen
Mary E. Holm-Larsen er cand.theol. og har 
fungeret som fængsels- og sognepræst 
indtil juli 2010. Hun har derudover væ-
ret medlem af forskellige bestyrelser og 
foreninger m.m. f.eks. som næstformand i 
den danske præsteforening, stiftsudvalget 
for mellemkirkeligt arbejde og selskabet for 
kirkelig kunst. 

Birgitte Bech 
Birgitte Bech er cand.theol. og mag. Hun har 
bl.a. arbejdet som folkekirkepræst, lektor og 
kirkeguide. Hun er en erfaren formidler af 
kirkekunst med teologiske og kunsthistoriske 
perspektiver. Hun er forfatter til ”Kristendom-
mens billeder – en symbolverden” (1991) og 
har bl.a. bidraget til Gyldendals grundbogsud-
givelser.

Christine Conradsen
Christine Conradsen er forstander på Jule-
mærkehjemmet i Skælskør. Hun vil fortælle 
om Julemærkefondens hjælpearbejde, som 
har eksisteret i over 100 år. Julemærke-
hjemmene er et tilbud til børn i alderen 7-14 
år. Fælles for de børn, der søger om hjælp 
er, at de på mange parametre har ondt i 
livet.

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 præli-
minær 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 er uddannet som historiker fra 
Århus Universitet. Kim har en lang og bred 
erhvervserfaring, der blandt andet omfatter 
stillinger som museumsinspektør på Cathri-
nesminde Teglværksmuseum, Teglværksmu-
seet og Djursland Museum/Dansk fiskerimu-
seum, selvstændig historisk konsulent, lærer 
på GjerrildBønnerup Friskole, gæstelærer på 
Seniorhøjskolen Nørre Nissum og museumsin-
spektør på Slesvigske Vognsamling.

  Se priser   og praktiske   oplysninger på  www.liselund.dk


