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Velkommen på Liselund
For lidt over hundrede år siden skabte frimenighedspræsten Niels Dael en menighedsskole på den
gamle gård Liselund, som ved hans og andres ihærdige indsats i løbet af århundredet udviklede sig til
et ’grundtvigsk kirkeligt kulturcentrum’. Efter at have fungeret som ’møde- og kursusssted’ siden
1970’erne har Liselund fra 2021 haft status af én af
landets blot fire folkehøjskoler for seniorer.
Det er et privilegium for os på Liselund Højskole at
have fået muligheden for at føre dette traditionsrige,
velanskrevne sted ind i en tid, der både kalder på
historisk forankring og lydhør sans for forandring.
Liselund Højskole er bogstaveligt talt et sted, hvor
tradition og historie møder nutid. Vores hjemlige
rammer emmer af tradition og historie, samtidig
med at de fyldes af højt humør og vibrerende vigør i
kraft af de mange mennesker, der har deres færden
her i huset og haven.
Det er med stor glæde, at jeg her kan præsentere
vores kursusprogram for 2022. I tæt samarbejde
med mine dygtige højskolelærere har jeg bestræbt
mig på at kunne udbyde et varieret, indholdsrigt og
ambitiøst program for det kommende år.
Vores kurser tematiserer såvel samtidens aktuelle
som tilværelsens tidløse spørgsmål om tro, eksistens, etik, kunst, kærlighed, ånd, dannelse, politik,
liv og død. Hvor kommer vi fra? Hvad er meningen
med livet? Hvor skal vi hen? Og hvor er samfundet
og verden på vej hen? I alle tilfælde er kursusprogrammet kendetegnet ved, at den faglige kvalitet er
i højsædet.
På Liselund Højskole kan vi trods alt ikke det hele
selv. Derfor vil du på vores kurser møde en bred
vifte af eksterne undervisere, som hver især har
unikke kompetencer inden for det felt, som kurset
vedrører.

Vi inddrager forfattere, musikere, sangere, billedkunstnere, kunst- og litteraturhistorikere, filosoffer,
teologer, naturvidenskabsfolk, historikere og korledere, således at hvert eneste kursus er bemandet med personer med den højeste fagkundskab
samt stor flair for formidling.
Liselund Højskole rummer mere end eksistentiel
alvor, refleksion og eftertanke. På Liselund vægter
vi livsglæden, det gode humør og hyggelige samvær højt. Vi taler med hinanden om, hvordan vi får
et godt seniorliv. Vi synger i kor og til fællessang.
Vi holder morgensamling med sang og musik. Vi
dyrker yoga. Vi danser. Vi fejrer midsommer, allehelgen, jul og nytår. Vi tager på vandringer og
ture i den vidunderlige vestjællandske egn. Vi nyder at få næring til krop og sind. En pause i hverdagen.
På Liselund Højskole er der plads til samvær og
samtale. Vi tager os tid til at tale sammen om både dagens oplevelser og de livserfaringer, vi har
gjort os. Og hvor udfolder dette sig bedre end på
en spadseretur i vores skønne have? Under en
ekskursion? Over en god middag og et glas vin i
vores spisesal? I vores smukke Martin A. Hansen
Stue? Eller ved en kop kaffe i den hyggelige pejsestue?

Vi lægger nu vores kursusprogram for 2022 frem.
Tag dig tid til at bladre igennem kataloget og se,
hvilke kurser der kunne friste dig. Uanset hvilket
kursus du vælger, tør jeg godt garantere, at du vil
få en uforglemmelig oplevelse, som vil virke inspirerende og livsberigende på dig.
Jeg – og alle mine medarbejdere på Liselund Højskole – vil se meget frem til at tage imod dig.
Morten Dyssel, Forstander
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Om Liselund Højskole
Liselund Højskole er en uafhængig og selvejende
undervisningsinstitution. Højskolen er – i sin nuværende form - oprettet den 24. april 2019, men har
en historie, der strækker sig mere end 100 år tilbage. Det mærker man, når man kommer på Højskolen – og det værner vi om.
På et stort møde den 22. juni 1908 i Høve, med gæster fra hele landet fremlagde præsten Niels Dael –
højskolens stifter - sine visioner om en grundtvigsk
menighedsskole, hvor det kristelige kunne komme
til udtryk på samme måde som det folkelige var
kommet til udtryk i folkehøjskolen.
Efter en ombygning og modernisering i 70’erne
med ny værelsesfløj og spisesal begyndte Liselund Højskole at udbyde stedet til kursusformål. I
begyndelsen mest for kirkelige kredse, men mere
og mere blev brugerkredsen en bred vifte af offentlige og private institutioner, private virksomheder og
enkeltpersoner, som ønskede gode rammer
for efteruddannelse, seminarer, virksomhedskurser,
mærkedage m.m.
Undervisningslokalerne er en blanding af de gamle
stuer med møbler fra skiftende tider og helt nyindrettede lokaler. Foredragssalen, som har overordentlig god akustik til koncerter og andre musikformål, er kirkesalen fra 1918, restaureret af Allan
Havsteen Mikkelsen i 1998. Den har stadig kirkeinventar, som til hverdag er dækket bag et lyst forhæng.
Liselund Højskole grunder sig på den grundtvigske
højskoletradition. Liselund Højskole ser det som sin
dannelsesopgave at gøre eleverne klogere på livet,
verden og sig selv ud fra den grundbetragtning, at
livet er en løbende fortælling, der hele tiden skal
gøres gældende.
Undervisning og samvær skal berige og inspirere til
eksistentielt og fagligt at indgå i forpligtende fællesskaber som aktive medborgere i et demokratisk
samfund. Højskolelivet på Liselund Højskole skal
kendetegnes ved kvalitet, faglighed og hjemlighed i
undervisning, samvær, i arkitektur og indretning,
måltider og fælles oplevelser.
Vi er en højskole med stort H, og derfor er Højskolesangbogen, fællessang og musik en fast ingrediens
på Liselund og på vores kurser.
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Når historien møder nutiden. Den unikke Liselund-stemning
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Kursusoversigt
Uge 02: Søndag 9.1.2022 kl. 16.00 – lørdag 15.1.2022 kl. 9.30

Hvad er et godt seniorliv?

Uge 03: Fredag 21.1.2022 kl. 19.00 – Søndag 23.1.2022 kl. 16.00

Andersens Nytårskor

Uge 04: Mandag 24.1.2022 kl. 16.00 – Søndag 30.1.2022 kl. 9.30

Yoga for seniorer

Uge 04: Mandag 24.1.2022 kl. 16.00 – Søndag 30.1.2022 kl. 9.30

Skriv dit liv

Uge 07: Søndag 13.2.2022 kl. 16.00 – Lørdag 19.2.2022 kl. 9.30

Mellem himmel og jord

Uge 08: Søndag 20.2.2022 kl. 16.00 – Lørdag 26.2.2022 kl. 9.30

Danmarksfortællinger

Uge 10: Søndag 6.3.2022 kl. 16.00 – Lørdag 12.3.2022 kl. 9.30

Klædt på til klassisk

Uge 13: Søndag 27.3.2022 kl. 16.00 – Lørdag 2.4.2022 kl. 9.30

Det latterrige liv

Uge 16: Tirsdag 19.4.2022 kl. 11.00 – Lørdag 23.4.2022 kl. 13.00

Kristendom i kunst og litteratur

Uge 19: Søndag 8.5.2022 kl. 11.00 – Torsdag 12.5.2022 kl. 13.00

Pilgrimsvandring

Uge 21: Søndag 22.5.2022 kl. 16.00 – Lørdag 28.5.2022 kl. 9.30

Kunstens skabende kraft

Uge 21: Søndag 22.5.2022 kl. 16.00 – Lørdag 28.5.2022 kl. 9.30

Kom i gang med sang

Uge 22: Søndag 29.5.2022 kl. 16.00 – Lørdag 4.6.2022 kl. 9.30

Midt i en jazztid

Uge 23: Tirsdag 7.6.2022 kl. 11.00 – lørdag 11.6.2022 kl. 13.00

Seniordans

Uge 25: Søndag 19.6.2022 kl. 16.00 – Fredag 24.6.2022 kl. 13.00

Midsommer på Liselund

Uge 27: Søndag 3.7.2022 kl. 16.00 – Lørdag 9.7.2022 kl. 9.30

Sommerkor på Liselund

Uge 28: Søndag 10.7.2022 kl. 16.00 – Lørdag 16.7.2022 kl. 9.30

Vidunderlige Vestsjælland

Uge 29: Søndag 17.7.2022 kl. 16.00 – Lørdag 23.7.2022 kl. 9.30

Skriv dit liv

Uge 29: Søndag 17.7.2022 kl. 16.00 – Lørdag 23.7.2022 kl. 9.30

På sporet af Proust

Uge 30: Søndag 24.7.2022 kl. 16.00 – Lørdag 30.7.2022 kl. 9.30

Tro, håb og kærlighed.

Uge 31: Mandag 1.8.2022 kl. 11.00 – Fredag 5.8.2022 kl. 13.00

Historiens stier

Uge 31: Mandag 1.8.2022 kl. 11.00 – Fredag 5.8.2022 kl. 13.00

Danske perler i kunst og kultur

Uge 32: Søndag 7.8.2022 kl. 16.00 – Lørdag 13.8.2022 kl. 9.30

Klassisk Korstævne

Uge 33: Søndag 14.8.2022 kl. 16.00 – Lørdag 20.8.2022 kl. 9.30
Uge 35: Søndag 28.8.2022 kl. 16.00 – Lørdag 3.9.2021 kl. 9.30

Vestsjælland i kunst og kultur
Kys det nu, det satans liv

Uge 37: Søndag 11.9.2022 kl. 16.00 – Lørdag 17.9.2022 kl. 9.30

Sindets balancekunst

Uge 37: Søndag 11.9.2022 kl. 16.00 – Lørdag 17.9.2022 kl. 9.30

Yoga for seniorer

Uge 38: Søndag 18.9.2022 kl. 11.00 – Torsdag 22.9.2022 kl. 13.00

På øhop i det sydvestlige Sjælland

Uge 38: Søndag 18.9.2022 kl. 11.00 – Torsdag 22.9.2022 kl. 13.00

Kunst og mental sundhed

Uge 39: Søndag 25.9.2022 kl. 16.00 – Lørdag 1.10.2022 kl. 9.30
Uge 42: Søndag 16.10.2022 kl. 16.00 – Lørdag 22.10.2022 kl. 9.30

Som ild og vand
Kvinde, kend din historie

Uge 44: Søndag 30.10.2022 kl. 16.00 – Lørdag 5.11.2022 kl. 9.30

Lys i mørke.

Uge 45: Søndag 6.11.2022 kl. 16.00 – Lørdag 12.11.2022 kl. 9.30

Litteraturens livsvisdom

Uge 48: Søndag 27.11.2022 kl. 16.00 – Lørdag 3.12.2022 kl. 9.30

Rytmisk Korstævne

Uge 49: Mandag 5.12.2022 kl. 11.00 – Fredag 9.12.2022 kl. 13.00

Jul på Liselund

Uge 52: Tirsdag 27.12.2022 kl. 16.00 – Mandag 2.1.2023 kl. 9.30

Nytår på Liselund
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Noderne tilsendes på mail på forhånd, så der er mulighed for at se lidt på dem, men stemmerne bliver naturligvis også gennemgået på stedet. Weekenden sluttes
af med en kombineret koncert med Andersens
Nyårskor og fællessang på bedste højskolmanér.

Hvad er et godt seniorliv?
9.1. kl. 16.00 – 15.1. kl. 9.30.
Mange mennesker gør sig den erfaring, at overgangen
fra et aktivt arbejdsliv til en passiv pensionisttilværelse er
forbundet med en fornemmelse af tomhed og tristhed.
Spørgsmålet om, hvad man skal stille op med sig selv i
den tredje alder, er det ikke altid nemt at finde et tilfredsstillende svar på. Vi skal på dette kursus beskæftige os
konkret og konstruktivt med, hvad der skal til for at få et
godt liv som såkaldt senior. Det gælder både fysisk, mentalt og socialt velvære. Vi præsenteres for livsstilsråd
med hensyn til motion og kost, og vi får tips og inspiration til, hvordan man kan engagere sig meningsfuldt i et
fællesskab.

Andersens Nytårskor

Yoga for seniorer
24.1. kl. 16.00 – 30.1.2022 kl. 9.30.

Få en god begyndelse på det nye år med en uges yoga
og mærk, hvordan krop, sind og ånd forkæles og genFor tredje gang er der Andersens Nytårskor på Liselund. oplades. Kurset er tilrettelagt for seniorer, og der er fokus på at styrke kroppen gennem øvelser i balance,
Andersens Nytårskor udspringer af det succesrige sommerkursus Andersens Sommerkor på Grundtvigs Højsko- smidighed og åndedrætslære. Igen i år er det den dygtige og erfarne yogalærer Karen Loy Aronson, der varele. I denne weekend komprimerer vi alt det bedste over
to festlige, lærerige og intense højskoledøgn. Korlederen tager undervisningen, og vi skal, ud over de daglige
sessioner med meditation og yoga, på vandretur, høre
Erik Andersen og pianisten Lasse Skovgaard præsentespændende foredrag – og synge en masse sange fra
rer os for flerstemmige, rytmiske korarrangementer til at
Højskolesangbogen.
skyde året flot i gang med.
21.1.kl. 19.00 – 23.1 kl. 16.00.
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Drømmer du om at få nedfældet vigtige episoder fra dit
eget liv – eller om at skrive fiktion med udgangspunkt i
dine erindringer? På kurset vil du få en masse inspiration samt kyndig hjælp til at finde din egen stil og tone. I
løbet af ugen laver vi små skriveøvelser til at sætte gang
i skriveriet. Det kan være med udgangspunkt i et foto, et
stykke musik, et stikord, en genstand eller en tur ud i
det fri. Vi skal også læse brudstykker af skønlitterære
tekster og tale om, hvilke virkemidler der er brugt. Du vil
tilegne dig vigtige skrivetekniske redskaber, som du kan
få glæde af, både når du skriver og læser. Underviser
på skriveværkstedet er forfatter Ida-Marie Rendtorff.

Mellem himmel og jord
13.2. kl. 16.00 – 19.2. kl. 9.30.

Skriv dit liv
24.1.kl. 16.00 – 30.1.2022 kl. 9.30.

Mange mennesker mener, at der er ”mere mellem himmel og jord”. Som talemåde betyder det, at man ikke
skal afvise det tilsyneladende uforklarlige, blot fordi man
ikke kan fatte det med sin begrænsede forstand. På
dette kursus skal vi på opdagelsesrejse i de helt store
spørgsmål om, hvordan universet er blevet til, har udviklet sig, og om der er liv i rummet? Vi skal høre om menneskets kosmiske oprindelse set fra et naturvidenskabeligt synspunkt, men vi lærer også om guds- og menneskeopfattelser i religiøse traditioner. Filosofiens og litteraturens behandling af spørgsmålet om meningen med
livet indgår tillige i dette kursus om den på mange måder gådefulde eksistens.
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Hvordan skelner man mellem Bach, Beethoven og
Brahms? Er det finere at kunne lide Mahler end Mozart? Og hvilken betydning har det, om man spiller
’presto’ eller ’andante’?Alt dette og en hel del andet
bliver du meget klogere på gennem dette ugekursus,
hvor vi i en underholdende og oplysende form dykker ned i den klassiske musiks historie, centrale begreber og kunstneriske udtryk. Vi hører sammen en
perlerække af klassiske værker og fordyber os i det
klassiske musikunivers via koncerter, spændende
foredrag og musikquiz. Når ugen er omme, er du
godt klædt på til klassisk!

Det latterrige liv
27.3. kl. 16.00 – 2.4. kl. 9.30.

Danmarksfortællinger
20.2. kl. 16.00 – 26.2 kl. 9.30.
Alle bærer vi på en personlig livshistorie, som væver sig
sammen med andres personlige historier såvel som med
den større Danmarkshistorie. Historie har det ofte med at
blive til fortællinger – om os som individer og som samfund.
Fortællinger, som vi bruger til at blive klogere på os selv og
vores tilværelse i lyset af vores samtid. På dette kursus beskæftiger vi os med et udpluk af levende Danmarksfortællinger – fra de små hverdagshistorier til den store fortælling om
det, der binder os sammen som nation. Hvilke fortællinger
har vi om os selv? Hvad gør vi ved fortællingerne, og hvad
gør de ved os?

Klædt på til klassisk
6.3. kl. 16.00 – 12.3. kl. 9.30.

Latterrig eller latterlig? Humor optager os, det er en
del af vores måde at kommunikere på, og det får ofte
et skær af noget ”særligt dansk”. Humor kan både
skabe fællesskabsfølelse og afstand, når vi bruger
humoren til at løsne stemningen, glatte ud på en fejl,
camouflere en skarp kritik. Humor er et vigtigt element, når man taler om livsglæde, men den kan også
indeholde en tristesse. På dette kursus beskæftiger
vi os med humorens væsen før og nu, når vi sammen
reflekterer over spørgsmål som ”hvad griner vi ad?”,
”hvad må vi grine ad?” og ”hvilken rolle spiller humoren for det at være menneske?”
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Kristendom i kunst og litteratur
19.4. kl. 11.00 – 23.4. kl. 13.00.
Bibelen er blevet kaldt ’den store kode’, som man er nødt
til at kende for at kunne forstå en betydelig del af den
europæiske litteratur – fra Dante til i dag, hvor den kristne tro spiller en markant rolle for fremtrædende forfattere. Inden for billedkunstens historie kan indflydelsen fra
kristendommen næppe overvurderes. Vi skal på dette
kursus beskæftige os med nogle af de talrige kulturhistoriske eksempler på den kristne traditions aftryk i europæisk litteratur og kunst. Det centrale fokus i den forbindelse er, hvordan mennesker på forskellige måder og til forskellige tider har været på sporet af en højere mening
med tilværelsen.

sonligheder, som fortæller os spændende egnshistorier.
Med sin flere tusinde år gamle tradition for at skabe rum
til stilhed og eftertanke er pilgramsvandring en modvægt til samtidens stress og jag.

Kunstens skabende kraft
22.5. l. 16.00 – 28.5. kl. 9.30.

Pilgrimsvandring
8.5. kl. 11.00 – 12.5. kl. 13.00.
Vi indbyder i det spirende forår til en lille uge med pilgrimsvandring, hvor vores vandringer vil centreres omkring langsomhed, enkelthed og stilhed – og med fokus
på at skabe rum til fælles ro, fordybelse, forundring og
oplevelse. Vi begiver os gennem den vestsjællandske
natur til særegne steder, hvor fortid og nutid mødes. Vi
deler livshistorier med hinanden på vores vandringer
gennem landskabet og møder undervejs stedkendte per9

På dette kursus beskæftiger vi os med de såkaldte skøn- Midt i en jazztid
ne kunster, dvs. maleri, skulptur, arkitektur, musik og
29.5. kl. 16.00 – 4.6. kl. 9.30.
digtning. Vi stifter bekendtskab med repræsentative
smagsprøver på historiske hovedværker inden for de fem
nævnte kunstarter – og taler med hinanden om, hvad der
kendetegner disse forskellige kunstneriske udtryk. Vi
hører også om forskellige opfattelser af, hvad kunst i det
hele taget er, kan og skal. Har kunsten andet formål end
at fryde og fornøje? Hvilken rolle spiller kunsten i kulturen og samfundet i dag? Skal kunsten engagere sig i det
politiske liv eller koncentere sig om det æstetiske udtryk?

Kom i gang med sang
22.5. kl. 16.00 – 28.5. kl. 9.30.
Sang giver glæde, og fællessang giver fælles glæde. Sådan er det dog desværre ikke for alle. Har du lyst til at
synge, men er du bange for ikke at synge godt nok? Har
du mon fået at vide, at du skulle sætte dig på "brummerrækken", eller er du bare aldrig rigtigt kommet i gang
med at synge? Så er dette kursus som skræddersyet til
dig! Her er der plads til alle slags stemmer. Vi lærer i
hold og solo, hvordan vi bedst bruger vores stemme og
krop, så vi kan finde glæde og tryghed ved at synge. I
form af workshops, foredrag og fællessang bliver du taget i hånden og løftet videre med din særegne stemme,
så sang også kan blive til en sand livsglæde for dig.

Den tyske tv-serie Babylon Berlin har med al tydelighed
illustreret, at mellemkrigstiden den dag i dag står som
en af de mest fascinerende perioder i nyere europæisk
historie. Den er uden sidestykke som politisk-ideologisk
brydnings- og kunstnerisk-kulturel blomstringstid. I løbet
af kursusugen kommer vi omkring forskellige facetter af
mellemkrigstidens innovative frembringelser inden for
musik, kunst, arkitektur, kultur og litteratur. Fra det tyske
Bauhaus over den amerikanske jazz til den danske kulturradikalisme, hvis markante bannerfører var Poul Henningsen. Vi får smagsprøver på mellemkrigstidens kunst
og kultur i form af musik, film, foredrag og fællessang.

Seniordans
7.6. kl. 11.00 – 11.6. kl. 13.00.
Pinsesolen har danset, og vi tager nu tråden op med en
lille uges seniordans på Liselund Højskole. Seniordans
er ensbetydende med smil, glæde, god musik og hyggeligt samvær. Her er der plads til alle – hvad enten
man er nybegynder eller garvet danser, hvad enten
man ankommer med eller uden en dansepartner – når
vores dygtige instruktører spænder danseskoene og
fører os med sikker hånd gennem diverse danse.
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Dansene er konstrueret til populær og festlig musik, og
kurset foregår i hjemlige rammer, der vægter livsglæden
og fællesskabet med andre mennesker. Højskoleaktiviteter som morgensamling, fællessang, foredrag og udflugt
er også en del af dette dansekursus.

Kom med til en uge i midsommerens tegn. Der bliver
stof til eftertanke og samtale gennem foredrag om menneskelighed og værdighed, om folkelighed og folkekirken, om demokrati og dannelse. Vi skal også stifte nærmere bekendtskab med byerne Slagelse og Roskildes
rige kultur og historie. Sankthansaften fejrer vi i vores
smukke park med maratonsang, bål og båltale. Fællessang og fællesskab i de hyggelige og hjemlige rammer
på højskolen er i højsædet hele ugen.

Sommerkor på Liselund
3.7.kl. 16.00 – 9.7. kl. 9.30.

Midsommer på Liselund
19.6. kl. 16.00 – 24.6. kl. 13.00.

Igen i år nyder vi godt af dirigent Ole Jørgensens kyndige korledelse, når vi blænder op for Sommerkor på Liselund. Det bliver en uge med sang- og livsglæden i
højsædet, når vi skal synge et skønsomt udvalg af sange fra såvel det rytmiske som det klassiske repertoire.
Et par viser bliver der også plads til. Kurset byder derudover på udflugt, foredrag og koncert, og ugen afsluttes med en korkoncert i Antvorskov Kirke. Kurset er for
alle, som holder af at synge i kor og gerne vil være aktiv
del af et muntert og musikalsk samvær i en sommeruge
på den charmerende Liselund Højskole i Slagelse.
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Vidunderlige Vestsjælland
10.7. kl. 16.00 – 16.7. kl. 9.30.
Hver egn sin særlige historie, kultur, natur, identitet.
Vestsjælland favner et stort område, som er rigt på bemærkelsesværdige historier og oplevelser. Vi vil se nærmere på nogle af de store byer på Vestsjælland. Ved foredrag og ture ud af huset lærer vi egnen at kende i form
af natur, kunst, historie. Hvilke personer, begivenheder,
fortællinger osv. har i særlig grad sat præg på Vestsjælland? Og hvad præger Vestsjælland i dag? Det bliver vi
meget klogere på, når vi i denne uge sammen tager en
bid af det vidunderlige Vestsjælland.

Du vil tilegne dig vigtige skrivetekniske redskaber, som
du kan få glæde af, både når du skriver og læser. Underviser på skriveværkstedet er forfatter Ida-Marie
Rendtorff.

På sporet af Proust
17.7. kl. 16.00 – 23.7. kl. 9.30.

Skriv dit liv
17.7. kl. 16.00 – 23.7 kl. 9.30.
Drømmer du om at få nedfældet vigtige episoder fra dit
eget liv – eller om at skrive fiktion med udgangspunkt i
dine erindringer? På kurset vil du få en masse inspiration
samt kyndig hjælp til at finde din egen stil og tone. I løbet
af ugen laver vi små skriveøvelser til at sætte gang i skriveriet. Det kan være med udgangspunkt i et foto, et stykke musik, et stikord, en genstand eller en tur ud i det fri.
Vi skal også læse brudstykker af skønlitterære tekster og
tale om, hvilke virkemidler der er brugt.
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I 100-året for Marcel Prousts død skal vi på sporet af den
fænomenale franske forfatter og alt det, han fortsat beriger livet og litteraturen med. Prousts På sporet af den
tabte tid er en af verdens længste, smukkeste og mest
perspektivrige romaner. Den rummer alt, hvad du drømmer om: udfoldede sanseoplevelser, detaljerige strejftog i
følelsernes, kærlighedens, jalousiens og seksualitetens
(under)verden, dyb psykologisk og filosofisk indsigt, indblik i den parisiske salonkultur under La belle époque,
kunstneriske oplevelser og åbenbaringer og ikke mindst
en vedholdende søgen efter meningen med livet.

Tro, håb og kærlighed
24.7. kl. 16.00 – 30.7. kl. 9.30.

Historiens stier – vandringer i
Vestsjælland
1.8. kl. 11.00 – 5.8. kl. 13.00.
Er du interesseret i historie? Finder du glæde ved vandring? På dette kursus kombinerer vi disse to facetter i
form af historisk vandring. Historien har sat mange spor
på Vestsjælland. Nogle eksisterer i dag som f.eks. museer, mindesmærker og konkrete bygninger, man kan
besøge, beundre og måske forundres over. Det vil vi
også på dette kursus, men vi udvider oplevelsen. For
historien er ikke kun til stede i historiske hotspots. Vi
mennesker har til alle tider bevæget os mellem punkter
– og rejsen har haft en lige så stor betydning som målet.
Vi følger i sporene på historien og bevæger os til fods
rundt i nogle af de mange historiske områder på VestInden for teologien taler man om de tre teologale dyder,
dvs. tro, håb og kærlighed, som er kendt fra Paulus’ hym- sjælland.
niske lovprisning af kærligheden i Det Nye Testamente.
På kurset vil vi se nærmere på den kristne forståelse af
treklangen ’tro, håb og kærlighed’, men vi vil også
Danske perler i kunst og kultur
sætte et moderne filosofisk, litterært og kunstnerisk lys
1.8. kl. 11.00 – 5.8. kl. 13.00.
på disse gamle kristne dyder. Uden tro, håb og kærlighed er det svært for det moderne menneske at finde mål På dette kursus præsenteres du for en perlerække af
og mening med tilværelsen, men kristendommen har
højdepunkter i dansk kunst og kultur. Vi skal høre foreikke længere patent på sandheden. Vi skal derfor tale
drag om den eksistentielle dimension i Kim Larsens
fordomsfrit med hinanden om, hvad der gør livet værd at sangværk, om Benny Andersens underfundige humor,
leve, og om det er op til os selv at finde meningen med
om Johannes Møllehaves sprudlende sprog- og livsdet hele?
kunst.
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Vi skal på sporet af forfatterne Tove Ditlevsen og Suzanne Brøgger samt store skikkelser i dansk billedkunst som
Anna Ancher, Paul Gernes og Bjørn Nørgaard. Skønvirkestilen, den danske parallel til den tyske jugendstil og
franske art noveau, oplever vi ved selvsyn under et
guidet besøg på Holmegaard Værk. Kurset byder desuden på masser af fællessang.

For andet år i træk inviterer vi til Klassisk Korstævne på
Liselund Højskole, og vi er igen så heldige at nyde godt
af den dygtige dirigent Alice Granums korledelse. Vi
skal dykke ned i et større klassisk korværk og i satser,
der spænder bredt inden for den klassiske kormusik.
Der bliver desuden tid til fællessang fra Højskolesangbogen, og vi får spændende foredrag at høre. Et vist
nodekendskab er en forudsætning for at kunne følge
med på dette kursus, som afsluttes med en korkoncert

Vestsjælland i kunst, kultur og natur
14.8. kl. 16.00 – 20.8. kl. 9.30.
Vi skal på opdagelse i den vestsjællandske kunst, kultur
og natur. Bliv klogere på forfattere som B.S. Ingemann,
H.C. Andersen og Ludvig Holstein, fordyb dig i Slagelses historie som kloster- og kongeby, tag med på guidet
vandring i akademibyen Sorø, få en rundvisning på Vikingeborgen Trelleborg og kom med på flot fjordsejlads
i Skælskør. Ugen byder ikke kun på udflugter, men også
på foredrag, fællessang og fornøjeligt fællesskab i
smukke rammer på højskolen.

Klassisk Korstævne
7.8.kl. 16.00 – 13.8. kl. 9.30.
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Kys det nu, det satans liv
28.8. kl. 16.00 – 3.9. kl. 9.30.
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 ”livet, det er
livet værd, på trods af tvivl og stort besvær, på trods af
det, der smerter,” som Jens Rosendal skriver.

Og hvordan ser vi på alle dem, der ikke passer ind i kassen ’normal’? Defineres man da som ’gal’, eller beundres man som ’genial’? På kurset skal vi beskæftige os
med det menneskelige sinds bevægelighed og balance
set i forhold til fællesskab, kreativitet, inklusion og eksklusion.

Yoga for seniorer
11.9. kl. 16.00 – 17.9. kl. 9.30.

Sindets balancekunst – den gale, den
geniale og den normale
11.9. kl. 16.00 – 17.9. kl. 9.30.

”Tænk at få balancekunst” – synger vi i Højskolesangen
om den kære linedanser. Og livet må i den grad siges at
være en vanskelig balancekunst. En balance, som bl.a.
handler om at være med eller ikke med i forskellige fællesskaber. At være ’normal’ er som regel både målestokken og målsætningen for mange mennesker, men hvad
betyder det?
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Skyd efteråret godt i gang med denne uges yoga-retreat
og mærk, hvordan krop, sind og ånd forkæles, genoplades og regenereres. Kurset er særligt tilrettelagt til seniorer, og der er fokus på at styrke krop og sind gennem
øvelser i balance, kropslig smidighed og åndedrætslære.
Igen i år er det den dygtige yogalærer Karen Loy Aronson, der varetager undervisningen, og vi skal ud over de
daglige sessioner med yoga og meditation også på vandretur, høre en række spændende foredrag og synge
sammen fra Højskolesangbogen.

Kunst og mental sundhed
18.9. kl. 11.00 – 22.9. kl. 13.00

På øhop i det sydvestlige Sjælland
18.9. kl. 11.00 – 22.9. kl. 13.00.
”Og midt i den friske og gyngende sø, dér dukker af dybet den dejligste ø (…) kom, så skal jeg vise dig hele
dens pragt!” – skriver Mads Hansen i sangen om den
skønne have, der er lig med Danmark. Inspireret af Hansens kærlighedserklæring til den danske natur vil vi på
dette kursus ud af huset vise en del af den smukke haves
pragt frem, som den udfolder sig i Vestsjællands vandkant. Pak vandreskoene og rygsækken og tag med en tur
ud i det blå i det smukke sydvestsjællandske efterårslandskab. Vi ”øhopper” frem og tilbage mellem et par af
områdets små øer, hvor vi oplever ældre historie, smuk
natur, varieret terræn, ro og møde med nogle af de lokale ildsjæle og deres kulturliv.

Oplevelsen af kunst har vist sig at have en stor betydning for en positiv aktivering af vores mentale ressorucer. Spørgsmålet om kunstens terapeutiske potentiale
er blevet et aktuelt forskningsemne i krydsfeltet mellem
psykiatri, kunst-, human- og neurovidenskab. På dette
kursus bliver vi klogere på billedkunstens, musikkens og
litteraturens helende kraft. Vi skal høre oplæg af både
forskere og af patienter, som på egen krop har erfaret,
hvordan mødet og mellemværendet med kunst har bibragt dem en oplevelse af meningsfuldhed og mental
sundhed

Som ild og vand: Karen Blixen og
Martin A. Hansen
25.9. kl. 16.00 – 1.10. kl. 9.30.

To af de allerstørste navne i dansk litteratur fra første
halvdel af det 20. århundrede, Karen Blixen og Martin A.
Hansen, var i mangt og meget som ild og vand. Trods
fælles venner på det danske parnas undgik de helst
hinanden, og litterært gik de også hver sin vej, om end
de ikke var uden sans for hinandens kunstneriske storhed.
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På dette kursus får du kyndige indføringer i centrale
aspekter af de to indflydelsesrige forfatteres værker, idet
der særligt stilles skarpt på deres respektive syn på forholdet mellem digtning og etik, mellem løgn og moral.
Også Bibelens brug og betydning hos Blixen og Hansen
er en del af denne litterære sammenligning.

Kvinden er op gennem historien ofte blevet snævert
forbundet med hjemmets hverdagsliv, der er så almindeligt, at dets plads i den store fælles historie er til at
overse. Bortset fra de gange, hvor kvinden træder ud
af hjemmet og ind på f.eks. den politiske scene eller ud
på arbejdsmarkedet som et bemærkelsesværdigt tilfælde. Men der er i dag stigende interesse for og opmærksomhed på at synliggøre kvindens plads på den historiske scene. Gennem foredrag, film, musik og samtaler
vil vi på dette kursus fordybe os i kvinderollens historiske udvikling for at blive klogere på, hvilken status og
stilling kvinden har i det danske samfund i dag.

Lys i mørket. Allehelgen på Liselund
30.10. kl. 16.00 – 5.11. kl. 9.30.

Kvinde, kend din historie
16.10. kl. 16.00 – 22.10. kl. 9.30.

”Nu står vintermørket for min dør. Jeg er tom og trist
som aldrig før. Vis mig en vej – bare en lille sti – ud af
det mørke, som jeg er fanget i,” synger Anne Dorte
Michelsen i Tænd et lys for mig. Om vinteren kan man
både konkret og abstrakt opleve mørket og måske føle,
at lyset ikke lige er til at skimte. Men man kan håbe på
det, søge det. Og det er det, vi skal høre og tale om på
dette allehelgenskursus: betydningen af at søge lyset i
mørket, glæden i sorgen, livet i døden. I form af foredrag, fællessang, udflugter deler vi tanker og ord som
inspiration til at tænde lys i vintermørket og i livet –
både hos os selv og hos hinanden.
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Litteraturens livsvisdom
6.11.kl. 16.00 – 12.11. kl. 9.30.
Skønlitteraturen er et sandt skatkammer 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
perlerække af klassiske og nutidige forfattere, som, uanset hvor og hvornår deres litterære værker er fra, behandler eksistentielle emner, der er vedkommende for os
i dag. Vi hører foredrag af nogle af landets førende formidlere af dansk og udenlandsk litteratur – og vi får lejlighed til at tale med hinanden om, hvad der gør læsning af
skønlitteratur til et så væsentligt anliggende for os.

Jul på Liselund
5.12. kl. 11.00 – 9.12. kl. 13.00.

Rytmisk Korstævne
27.11.kl. 16.00 – 3.12. kl. 9.30.
Vi inviterer til Rytmisk Korstævne på Liselund Højskole,
hvor vi skal synge os gennem en perlerække af rytmiske
satser inden for både pop, rock, jazz og barbershop. Kurset byder desuden på en koncert med vokalgruppen
NOOR og en række foredrag. Der bliver også tid til masser af fællessang fra Højskolesangbogen. Korstævnet
afsluttes med, at vi giver korkoncert i højskolens flotte
foredrags- og kirkesal. Et vist nodekendskab er en forudsætning for at kunne følge med på kurset.
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”Hjerte, løft din glædes vinger!” lyder det i Paul Gerhardts gamle salme, når han minder os om, at vi selv i
de mørkeste stunder er elsket og kan finde håb. Julen er
en tid med glæde – vi glæder os til at være sammen, til
at fejre, til at hygge, til at glæde andre. Men samtidig kan
julen også være en svær højtid, hvis man har mistet eller
føler ensomhed. Med Jul på Liselund vil vi samles i fællesskab. Vi skal holde hjertefest og tænde julelys, når vi
glæder os sammen, mindes sammen, forundres sammen – i det hele taget være sammen om at stemme sindet til jul. Vi vil i foredrag, fællessang mv. beskæftige os
med julens traditioner, budskab og nostalgi.

Nytår på Liselund
27.12. kl. 16.00 – 2.1.2023 kl. 9.30
Et år går på hæld, og et nyt år står for døren. Det giver
os anledning til at tænke tilbage på det forgangne år og
gøre os forestillinger om, hvad det nye år vil bringe. Både i vores eget individuelle liv og i det samfund og den
verden, vi er en del af. På Liselund Højskole fejres nytåret i hjemlige og festlige rammer. Nytårskoncert og nytårsgudstjeneste er nogle af flere fornøjelige ingredienser
på dette kursus, som sammen med foredrag, fællessang,
dans og musik forsyner dig med inspiration, livsglæde
og et fornyet gåpåmod til året, der kommer.

Praktisk information
Priser
Priserne inkluderer: værelse, sengelinned, håndklæder, forplejning, undervisning og eventuelle ekskursioner herunder eventuelle adgangsbilletter.
Indbetaling
Indbetalingskort fremsendes.
Indkvartering
Du har følgende muligheder:
• Ny afdeling i enkeltværelse med bad og toilet på
værelset
• Ny afdeling i ½ dobbeltværelse med bad og toilet
på værelset
• Gammel afdeling i enkeltværelse med vaskekumme på værelset og bad og toilet på gangen
• Gammel afdeling i ½ dobbeltværelsemed vaskekumme på værelset og bad og toilet på gangen
• Hjemmeboende inklusive alle foredrag, udflugter
og måltider
Priser på de enkelte kurser og indkvarteringsmuligheder findes på vores hjemmeside: www.liselund.dk
Tilmeldingsgebyr
Kr. 500 pr. deltager, betales når Liselund Højskole
har bekræftet tilmeldingen.
Tilmeldingsgebyret fratrækkes senere i kursusbetalingen. Refunderes ikke ved framelding.
Framelding
Ved framelding senest 3 uger før kursusstart refunderes kursusbetalingen minus tilmeldingsgebyret på
kr. 500. Ved senere framelding refunderes kursusbetalingen ikke.
Tilmelding
Når du er tilmeldt, modtager du en bekræftelse fra
Liselund Højskole med reservations-nummer, indbetalingskort og betalingsfrister.
Vi anbefaler, at du læser vores Persondatapolitik.

Dagens gang på Liselund
Kl. 08.00 - 09.00: Morgenmad
Kl. 09.00 - 09.45: Morgensamling
Kl. 10.00 - 12.00: Foredrag/Aktivitet
Kl. 12.00 - 13.00: Frokost
Kl. 14.30 - 16.30: Foredrag/Aktivitet
Kl. 18.00 - 19.00: Middag
Kl. 19.30 - 21.30: Aftenarrangement
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Når mad og drikke betyder noget
særligt
Køkkenholdet på Liselund har en passion for spændende
og velsmagende mad fremstillet af gode, ofte lokale, friske råvarer – flere fra egen have.
Alt bliver lavet fra bunden, og vores brød og kager er
hjemmebagt. Vi bruger økologiske råvarer, når det er
muligt og giver mening. Alle mælkeprodukter, juice, mel,
nødder er f.eks. økologiske.
Maden på Liselund er alt fra en almindelig frikadelle til en
spændende eksotisk ret. Vigtigst er den gode smag, og
at det er lavet fra bunden af gode råvarer. Vi kalder det
et ærligt køkken.
Det sker ofte, at vi har gæster med særlige ønsker og
krav til menuen, og dem vil vi gøre alt for at efterkomme.
Kontakt os på forhånd, hvis du er vegetar/veganer, har
allergier, er på slankekur eller specialdiæt, så finder vi en
løsning. Du kan skrive dine ønsker i ”Bemærkninger” ved
din tilmelding.
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