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Kierkegaard for dig! 
 
Som Kierkegaard ville have sagt 
det: ”Meld dig, eller meld dig ikke 
på dette kursus”. Du vil helt sikkert 
fortryde, hvis du ikke gør det. 
På dette kursus skal vi jonglere 
med væsentlige dele af Kierke-
gaards tænkning. Du behøver ikke 
at vide noget om ham på forhånd, 
og du skal heller ikke læse lange 
tekster på egen hånd. Det er der-
imod dit eget og de andre kursus-
deltageres liv, der står i centrum for 
ugens samtaler. Det er jer, der er 
eksperterne, mens Kierkegaard 
indtager rollen som ydmyg hjælper.  
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e kursusprogrammet. 

 
  
 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


Program 

 
Søndag 18. september 2022 
Kl. 16.00: Ankomst og indkvartering 
Kl. 19.30-21.30: Velkomst og introduktion 
v. Jens Holck  
 
Mandag 19. september 2022 
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling 
Kl. 10.00-12.00: Introduktion til Kierke-
gaard: Hvorfor skriver Kierkegaard en stor 
del af sit forfatterskab under opdigtede 
navne? v. Jens Holck 
Kl. 14.00-16.00: Skal du gifte dig eller skal 
du ikke? Handler livet om karriere? Har vi 
et ansvar for hinanden? v. Jens Holck 
Kl. 19.30-21.30: Sangaften og dernæst 
højskolehygge i dagligstuen 
 
Tirsdag 20. september 2022 
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling 
Kl. 10.00-12.00: Den perfekte forfører og 
Kierkegaards råd til ham v. Jens Holck 
Kl. 14.00-16.00: Baggrunden for at forstå 
Kierkegaard som kristen tænker v. Jens 
Holck 
Kl. 19.30-21.30: Festsalsyoga v. Hanne 
Probst og/eller små inspirerende indslag i 
dagligstuen 
 
Onsdag 21. september 2022 
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling 
Kl. 10.00-12.00: Tro og Kierkegaard. Hvad 
er tro? Tro hvordan? Hvad får man ud af 
tro? Hvorfor er tro en forudsætning for at 
kunne elske kristent? v. Jens Holck 
Kl. 14.00-16.00: Kærlighed og Kierke-
gaard. Hvem og hvordan skal du elske? v. 
Jens Holck 
Kl. 19.30-21.30: Aftenfest med mulighed 
for festsalsdans, sjove indslag og hygge i 
dagligstuen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Torsdag 22. september 2022 
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling 
Kl. 10.00-12.00: Kristenheden har gjort 
kristendommen til hedenskab. Kierke-
gaards opgør med kirken v. Jens Holck 
Kl. 14.00-16.00: Diskussion: Hvordan er 
Kierkegaard relevant i dag? v. Jens 
Holck 
Kl. 17.00: Afrejse 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



På dette kursus møder du 
 
 
 
 
 
Hanne Probst Rasmussen 
Højskolelærer og kursusleder på Lise-
lund Højskole. Kursusarrangør af kur-
ser i sansning og digtning for lærere i 
den frie skole og dansklærerforenin-
gen. Skribent af undervisningsmateria-
ler til dokumentar- og spillefilm ved 
Det danske Filminstitut. Læreruddan-
net og lærebogsforfatter til danskfaget. 
Litteraturanmelder ved tidsskriftet Fol-
keskolen. Yoga- og mindfulnesslærer. 
NLP og mindfulness coach.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jens Holck 
Højskolelærer og kursusleder på Lise-
lund Højskole. Han er uddannet i religi-
on og dramatik ved forskellige univer-
siteter, og har endvidere en master i 
formidling af Søren Kierkegaard. Jens 
har arbejdet som journalist, gymnasie-
lærer, spiludvikler og meget mere. 
 


