
Kys det nu, det satans liv
28. august - 3. september 2022



Kort om kurset

Livet er et overrumplende mirakel og 
et forpligtende privilegium. Kys det, 
grib det, fang det, før det er forbi – 
hedder det om det såkaldte satans liv i 
en af TV 2’s sange. 

Hvad er det, vi venter på, hvad er det, 
vi går og drømmer om? Vi skal høre 
foredrag og tale med hinanden om, 
hvad et godt og meningsfuldt liv er. 
Men også om den sorg og ulykke, som 
ingen af os undgår at blive ramt af i 
løbet af livet. 

Vi undersøger spørgsmålet om, 
hvordan vi formår at ændre mismod til 
livsmod, hvordan vi kan genfinde den 
glæde, gejst og gnist, som gør, at ”li-
vet, det er livet værd, på trods af tvivl 
og stort besvær, på trods af det, der 
smerter,” som Jens Rosendal skriver.

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
17.30-18.30:   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 28. august 2022
Kl. 16.00-17.00: Ankomst og indkvartering
Kl. 19.30-21.00: Velkomst og introduktion

Mandag 29. august 2022
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Liv og eksistens 
- om mennesket og forfatteren Martin A. 
Hansen
Kl. 14.30-16.30: Foredrag: Hvem er jeg 
egentlig, når jeg ikke går på arbejde v. Lene 
Poulsen
Kl. 19.00-21.00: Sangaften

Tirsdag 30. august 2022
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Bob Till You 
Drop – om og med Bob Dylan v. Neal 
Ashley Conrad
Kl. 14.30-16.30: Foredrag: Nobody Wins 
Unless Everybody Wins – Bruce Spring-
steen på kryds og tværs v. Neal Ashley 
Conrad
Kl. 19.00-21.00: Filmforevisning: Todd Haynes 
I’m Not There

Onsdag 31. august 2022
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Martin Heideg-
ger om den eksistentielle angst og forhol-
det til døden v. Kasper Lysemose
Kl. 14.30-16.30: Foredrag: Hannah Arendt 
om det aktive liv og forholdet til fødslen v. 
Kasper Lysemose
Kl. 19.00-21.00: Workshops: Samtaler i grup-
per om eksistentielle emner

Torsdag 1. september 2022
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Store Kongensga-
de 23 om Søren Ulrik Thomsens erindring-
sessay v. Hanne Probst Rasmussen
Kl. 14.30-16.30: Udflugt v. Hanne Probst 
Rasmussen
Kl. 19.00-21.00: Foredrag: Karen Blixens liv 
og forfatterskab v. Jørgen Stormgaard

Fredag 2. september 2022
Kl. 10.00-12.00: Fortælling og oplæg: Fami-
liehistorier v. Kim Jacobus Paulsen og hanne 
Probst Rasmussen
Kl. 14.30-16.30: Skriveværksted: Et over-
rumplende mirakel og et forpligtende 
fællesskab v. Hanne Probst Rasmussen
Kl. 19.00-21.00: Afslutningsaften

Lørdag 3. september 2022
Kl. 09.00-09.30: Afrejse



På dette kursus møder du

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 er-
hvervserfaring, der blandt andet omfatter stil-
linger som museumsinspektør på Cathrines-
minde Teglværksmuseum, museumsinspektør 
på Teglværksmuseet, museumsinspektør på 
Djursland Museum/Dansk Fiskerimuseum, 
selvstændig historisk konsulent, lærer på 
Gjerrild-Bønnerup Friskole, gæstelærer på 
Seniorhøjskolen Nørre Nissum og museumsin-
spektør på Slesvigske Vognsamling. 

Lene Poulsen
Lene Poulsen er lektor emeritus. Hun har 
arbejdet et langt liv med at uddanne uddan-
nelsesvejledere på Københavns Professions-
højskole. Lene beskæftiger sig med seniorvej-
ledning og eksistentiel vejledning. Da hun i 
2019 gik på pension, stillede hun spørgsmålet: 
”Hvem er jeg egentlig, når jeg ikke går på 
arbejde?” Lyt til podcasten af samme navn på 
alumne.kp.dk. Lene har selv oplevet at vejled-
ning udi at finde meningsdannende hverdage 
og nye livsbaner kan være nyttigt, når man 
forlader arbejdsmarkedet og en nu dør til 
seniorlivet åbnes.

Hanne Probst Rasmussen
Højskolelærer på Liselund Højskole. Kursusar-
rangør og kursusleder af dansklærerkurser for 
lærere i de frie skoler og Dansklærerforeingen. 
Skribent af undervisningsmaterialer til doku-
mentar- og spillefilm ved Det danske Filmin-
stitut. Læreruddannet og lærebogsforfatter til 
danskfaget. Litteraturanmelder ved tidsskriftet 
Folkeskolen. Yoga- og mindfulnesslærer og 
NLP Coach.

Neal Ashley Conrad 
Neal Ashley Conrad er mag.art. i nordisk 
litteratur og ph.d. i litteraturvidenskab. Han 
har 25 års undervisningserfaring, er forfatter, 
foredragsholder, konsulent og kunstnerisk 
leder. Han har skrevet bøger om Marcel Proust, 
Søren Ulrik Thomsen, Gunnar Ekelöf og Bruce 
Springsteen.

Kasper Lysemose
Kasper Lysemose er filosof og arbejder pri-
mært med eksistensfilosofi, fænomenologi og 
dekonstruktion i både forsknings- og formid-
lingsmæssig sammenhæng. Han er ph.d. på 
en afhandling om den tyske tænker Hans 
Blumenberg.

Jørgen Stormgaard
Jørgen Stormgaard er litterære, filosofiske, idé- 
og kulturhistoriske emner. han er cand.mag. 
i tysk og filosofi og har igennem mange år 
undervist og forelæst på Københavns Universi-
tet og Folkeuniversitetet. han har udgivet og 
oversat en række bøger.

  Se priser   og praktiske   oplysninger på  www.liselund.dk


