
Litteraturens livsvisdom
6. - 12. november 2022



Kort om kurset

Skønlitteraturen er et sandt skat-
kammer af menneskelig livserfaring. 
Ingen anden kunstart er i stand til at 
give så indgående og dybdeborende 
skildringer af, hvad det vil sige at være 
menneske. 

På kurset præsenteres du for en perle-
række af klassiske og nutidige forfatte-
re, som, uanset hvor og hvornår deres 
litterære værker er fra, behandler 
eksistentielle emner, der er vedkom-
mende for os i dag. 

Vi hører foredrag af nogle af landets 
førende formidlere af dansk og uden-
landsk litteratur – og vi får lejlighed til 
at tale med hinanden om, hvad der 
gør læsning af skønlitteratur til et så 
væsentligt anliggende for os.

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 6. november 2022
Kl. 16.00-17.00: Ankomst og indkvartering
Kl. 19.30-21.00: Velkomst og introduktion v. 
Kim Jacobus Paulsen

Mandag 7. november 2022
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: 100 år med Proust 
v. Neal Ashley Conrad 
Kl. 14.30-16.30: Foredrag: Vejen til Proust v. 
Neal Ashley Conrad
Kl. 19.30-21.30: Sangaften v. Lene Kristiansen

Tirsdag 8. november 2022
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Karen Blixens for-
tælling Storme v. Jørgen Stormgaard
Kl. 14.30-16.30: Foredrag: Martin A. Hansen 
og Historien v. Kim Jacobus Paulsen
Kl. 19.30-21.00: Filmvisning: Løgneren

Onsdag 9. november 2022
Kl. 10.00-12.00: Workshop: Søren Kierke-
gaards livsvisdom v. Jens Holck
Kl. 14.00-16.30: Eftermiddagstur til Antvor-
skov Slotsruin v. Jens Holck
Kl. 19.30-21.30: Foredrag: Svetlana Alek-
sijevitj og det lille menneske i den store 
historie v. Peter Bock Nielsen Torsdag 10. november 2022

Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Nedslag i Søren Ul-
rik Thomsens forfatterskab v. Hanne Probst 
Rasmussen
Kl. 14.30-16.30: Skriveværksted v. hanne 
Probst Rasmussen
Kl. 19.30-20.30: Samvær i Pejsestuen

Fredag 11. november 2022
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: ”Tiden holdt mig 
grøn og døende” - om den walisiske digter 
Dylan Thomas v. Neal Ashley Conrad
Kl. 14.30-16.30: Foredrag:  Virginia Woolfs 
Bølgerne v. Neal Ashley Conrad
Kl. 18.00-21.00: Afslutningsaften

Lørdag 12. november 2022
Kl. 09.00-09.30: Afrejse



På dette kursus møder du

Neal Ashley Conrad
Neal Ashley Conrad er ph.d. i litteraturviden-
skab fra Lunds universitet. Han har speciale i 
den franske forfatter Marcel Proust, som han 
har skrevet flere bøger om. Han arbejder som 
forfatter, foredragsholder, oversætter og kultu-
rel entreprenør. 

Peter Bock Nielsen
Peter Bock Nielsen er cand.mag. i russisk fra 
Københavns Universitet og p.t. ph.d.-stipendi-
at i slaviske studier ved Lunds universitet. Han 
holder foredrag om russisk litteratur, oversæt-
ter fra russisk og arbejder freelance for danske 
aviser og magasiner.

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

Jørgen Stormgaard
Jørgen Stormgaard er cand.mag. i fransk og 
engelsk. Han er timelærer på Liselund Højsko-
le og er desuden en flittig foredragsholder og 
underviser i andre sammenhænge. Han har 
specialiseret sig i Karen Blixens forfatterskab, 
som han har skrevet flere bøger om. 

Jens Holck
Jens Holck er lærer på Liselund Højskole. 
Han er uddannet i religion og dramatik ved 
forskellige universiteter, og har endvidere en 
master i formidling af Søren Kierkegaard. Jens 
har arbejdet som journalist, gymnasielærer, 
spiludvikler og meget mere.

Hanne Probst Rasmussen
Hanne Probst Rasmussen er  på Liselund 
Højskole. Kursusarrangør, kursusleder af 
dansklærerkurser for lærere i den frie sko-
le, Dansklærerforeningen m.fl. Skribent af 
undervisningsmaterialer til dokumentar- og 
spillefilm ved Det danske Filminstitut. Lærer-
uddannet, lærebogsforfatter til danskfaget. 
Litteraturanmelder ved tidsskriftet Folke-sko-
len.

Kim Jacobus Paulsen
Kim Jacobus Paulsen forstander på Liselund 
og er uddannet som historiker fra Århus 
Universitet. Kim har en lang og bred er-
hvervserfaring, der blandt om-fatter stillinger 
som museumsinspektør på Cathrinesminde 
Teglværksmuseum, museumsinspektør på 
Djursland Museum/Dansk Fiskerimuseum, 
selvstændig histo-risk konsulent, lærer på 
Gjerrild-Bønnerup Friskole, gæstelærer på Se-
niorhøjskolen Nørre Nissum og museums-in-
spektør på Slesvigske Vognsamling

  Se priser   og praktiske   oplysninger på  www.liselund.dk


