Nytår på Liselund

27. december 2022 - 2. januar 2023

Kort om kurset
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.

Tilrettelæggelse
Lene Kristiansen

Dagens gang på Liselund

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

08.00-09.00:
09.00-09.30:
10.00-12.00:
12.00-13.00:
14.30-16.30:
18.00-19.00:
19.30-21.30:

Morgenmad
Morgensamling
Foredrag/aktivitet
Frokost
Foredrag/aktivitet
Middag
Aftenarrangement

Der kan forekomme afvigelser i
dagsrytmen f.eks. i forbindelse
med udflugter etc. Det tages forbehold for programændringer.

Program
Tirsdag 27. december 2022
Kl. 16.00-17.00: Ankomst og indkvartering
Kl. 19.30-21.00: Introduktion
Onsdag 28. december 2022
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Kræmmerhus
og flettede hjerter – når vi pynter med
symboler v. Naja Nørgaard
Kl. 14.30-16.30: Foredrag: Myten om De
hellige tre konger v. Claus Jensen
Kl. 19.30-21.30: Filmvisning: A Christmas
Carol
Torsdag 29. december 2022
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling
Kl. 10.00-16.00: Heldagsudflugt til Sct.
Bendts Kirke og Mørkøv Kirke v. Birgitte
Bech og Claus Jensen
Kl. 19.30-20.30: Sangaften v. Lene Kristiansen
Fredag 30. december 2022
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Når Verden
flytter sig v. Andreas Kamm
Kl. 13.30-16.30: Foredrag: Menneskesyn
til eftersyn v. Jacob Birkler
Kl. 19.30-21.30: Oplæg og samtaler: Året
der gik – og det, der kommer.
Lørdag 31. december 2022
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Skynd dig
Langsomt v. Erik Lindsø
Kl. 14.00-16.00: Danseundervisning v.
Pernille Hviid
Kl. 18.00-18.30: Dronningens Nytårstale
Kl. 18.30-20.00: Festmiddag
Kl. 20.00-20.30: Les Lanciers i Salen
Kl. 21.00-23.00: Nytårslege og hygge i
Pejsestuen
Kl. 23.00- 23.30: Filmvisning: 90-årsfødselsdagen
Kl. 24.00: Godt nytår! Fyrværkeri, champagne og kransekage. Natmad.

Søndag 1. januar 2023
Kl. 09.00: Lettere morgenmad for de
tidligt vågne. Fri formiddag
Kl. 11.00-12.30: Brunch
Kl. 13.00-15.00: Musikforedrag: Nytårskoncerternes greatest hits v. Lene
Kristiansen
Kl. 16.00-17.30: Nytårsgudstjeneste i Salen sammen med Høve Valgmenighed
Kl. 18.00-18.30: Statsministerens Nytårstale
Kl. 18.30 -19.30: Afslutningsmiddag
Kl. 20.0021.00: Forstanderens Nytårstale
Mandag 2. januar 2023
Kl. 09.00-09.30: Afrejse

På dette kursus møder du
Andreas Kamm
Andreas Kamm er forfatter, foredragsholder og tidligere generalsekretær for Dansk
Flygtningehjælp – en post han besad fra
1998 til 2017. Samlet set har han arbejdet
38 år for organisationen og har siden 2017
forsat sit engagement inden for flygtningesagen. Andreas Kamm er desuden formand
for Liselund Højskoles bestyrelse.
Erik Lindsø
Erik Lindsø er forfatter, foredragsholder og
højskolelærer tilknyttet Rødding Højskole.
Tidligere højskoleforstander, programmedarbejder i DR, redaktør af Høj-skolebladet
og Magasinet Grænsen. Han har senest
udgivet bøgerne Der er nu noget ved livet,
man ikke finder andre steder og Livet er i
det mindste en historie værd.
Jacob Birkler
Jacob Birkler er filosof med speciale i etik.
Han er desuden tidligere formand for Det
Etiske Råd, hvor han sad som formand fra
2010-2016. Han er uddannet ph.d. i medicinsk etik. cand.mag. i filosofi og psykologi.
Har gennem en årrække arbejdet med etik
og anvendt filosofi i sundhedsfaglig praksis
og er forfatter til en lang række bøger og
artikler om filosofi og etik i sundhedsvæsenet.
Claus Jensen
Claus Jensen er fhv. lektor ved Hasseris
Gymnasium, Aalborg. Han har mange års
erfaring som foredragsholder og som arrangør i ind- og udland af tværfaglige kurser
for undervisere. På dette kursus får vi fornøjelsen af ham både som foredragsholder og
som rundviser i Mørkøv Kirke.

Birgitte Bech
Birgitte Bech har arbejdet som folkekirkepræst og lektor og er fagbogsforfatter,
kursusleder og kirkeguide. Hun holder
billedforedrag og kirkeekskursioner og skal
på dette kursus guide os rundt i Sct. Bendts
Kirke og dens spændende historie
Pernille Hviid
Pernille Hviid er danseinstruktør og vil på
dette kursus give os en indføring i den franske selskabsdans Les Lanciers. Du får lært
trinene til alle 5 ture, tilsat med små anekdoter fra Sorø Akademi, hvor Les Lanciers
bliver danset til alle festlige lejligheder.
Naja Nørgaard
Naja Nørgaard er lærer på Liselund højskole og uddannet cand.mag. i europæisk
etnologi og kulturformidling. Hun har derudover formidlingserfaring fra folkeskole,
efterskole og museer. Naja tilrettelægger
kurser og foredrag i emner inden for historie og kultur gerne med en forbindelse til
Vestsjællands lokalliv.
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, hvor hun har specialiseret sig i
voksne begyndersangere. Hun underviser i
sang og klaver for voksne begyndere og er
desuden uddannet præliminær organist fra
Sjællands Kirkemusikskole.
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