
Højsommer i Vestsjælland 

24. juli - 30. juli 2022  

 



Tag på opdagelse i Vestsjællands 

smukke byer og landskaber med et 

klassisk højskolekursus hvor vi synger, 

går til foredrag, tager på ekskursioner 

og hører koncert. 

Det er sommer, og parken vil vise sig 

fra en af sine mange smukke sider. Det 

bliver en sommeruge med et unikt høj-

skolefællesskab og et varieret program. 

Vi begynder dagen med morgensam-

ling og slutter med et aftenarrange-

ment. 

Vi besøger Antvorskov Slotsruin, idylli-

ske Sorø med sine gode historier og 

tager en hel dag på tur ud i det smukke 

Vestsjælland. 

Der er klassiske højskoleforedrag og 

sangarrangement. 

Nyd en uge med indhold. Nyd en uge 
med Liselunds fantastiske mad. Nyd de 
smukke rammer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liselund Højskole  
Slotsalleen 44 
4200 Slagelse  
5852 3120  
Mail: liselund@liselund.dk  
Web: www.liselund.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

e kursusprogrammet. 

Tilrettelæggelse 

Jens Holck og  

Kim Jacobus Paulsen 

  

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 dags- 
rytmen f.eks. i forbindelse med ud-             
flugter etc. Se kursusprogram. Ret til 
programændringer forbeholdes. 

tel:58523120
mailto:liselund@liselund.dk%20
http://www.liselund.dk


Søndag 24/7 
Kl. 16.00-17.00 Ankomst 
Kl. 19.30-21.00 Velkomst og introduktion v/
Kim Jacobus Paulsen 
 
Mandag 25/7 
Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Det er ørerne der 
bestemmer - om klassisk musik v/Kim Jaco-
bus Paulsen 
Kl. 14.30-16.30 Sangeftermiddag v/Jens 
Holck 
Kl. 19.30-21.30 Aftentur til Antvorskov 
Slotsruin 
 
Tirsdag 26/7 
Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Reformationen - 
en historie med rødder i Antvorskov v/Jens 
Holck 
Kl. 14.30-16.30 Udflugt til Sorø, Ingemanns 
hus og Akademihaven 
Kl. 19.30-21.30 Blandede bolsjer. En aften i 
parken eller pejsestuen med forskellige 
indslag 
 
Onsdag 27/7 
Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Martin A. Hansen 
og Historien v/Henning Nørhøj 
Kl. 14.30-16.30 Oplæg og rundvisning: Til-
blivelsen af Martin A. Hansen-samlingen 
Kl. 19.30-21.30 Filmvisning: Løgneren 
 
Torsdag 28/7 
Kl. 10.00-16.00 Heldagsudflugt i det smuk-
ke Vestsjælland. Vi tager på opdagelse i 
den lokale kultur og natur og smager på 
nogle af egnens specialiteter 
Kl. 19.30-21.30 Koncert 
 
Fredag 29/7 
Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Kierkegaard for 
dig v/Jens Holck 
Kl. 14.30-16.30 Foredrag: Sønderjylland - et 
anderledes sted i Danmark v/Kim Jacobus 
Paulsen 
Kl. 19.30-21.30 Afslutningsaften 
 
Lørdag 30/7 
Kl. 9.00-9.30 Afrejse 



På dette kursus møder du 

 

Henning Nørhøj 
Henning Nørhøj er teolog og historiker. 
Han er tidligere seminarielektor, sog-
nepræst og højskoleforstander. Han 
har skrevet lærebøger i kristendom/
religion til bl.a. folkeskolen og gymna-
siet. Henning Nørhøj er næstformand 
for Landsforeningen Martin A. Hansen. 

 
Jens Holck 
Jens Holck er lærer på Liselund Høj-
skole. Han er uddannet i religion og 
dramatik ved forskellige universiteter, 
og har endvidere en master i formid-
ling af Søren Kierkegaard. 
Jens har arbejdet som journalist, gym-
nasielærer, spiludvikler og meget me-
re. 

 
Kim Jacobus Paulsen 
Kim Jacobus Paulsen er forstander på 
Liselund 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


