Vestsjælland

En spændende egn med
natur- og kulturoplevelser
11. — 17. juli 2021

Vestsjælland – en spændende egn med natur- og kulturoplevelser. Er du nysgerrig på at lære en af Danmarks dejlige
egne bedre at kende? Dette kursus giver dig et unikt indblik i
en bid af Danmark, som du måske ofte suser forbi på din vej
mellem den øst- og vestlige del af landet. Med sine forskellige
aktiviteter præsenterer kurset dig for udpluk af Vestsjællands
fortid, nutid og mulige fremtid. Gennem foredrag, sang,
vandringer, bustur m.m. får du et godt kendskab til de
kulturelle skatte, der bl.a. viser sig i landskabet, historien og
de lokale råvarer på Vestsjælland. I forskellige temaer bliver
vi klogere på, hvordan naturen former kulturen, og hvordan
kulturen former naturen på Vestsjælland.
Medvirkende. Naja Nørgaard, Carsten Egø Nielsen, Lars Holm Hansen, Line Jandoria Jørgensen,
Jens Müller, Lene Kristiansen, Morten Dyssel og
Odins Ravne.
Kursustilrettelæggere og kursusledere.
Naja Nørgaard og Mogens Hemmingsen.

Ret til programændringer forbeholdes!

Dagsrytme
Kl. 8.00 - 9.00
Kl. 9.00 - 9.45
Kl. 10.00 - 12.00
Kl. 12.00 - 13.00
Kl. 14.30 - 16.30
Kl. 18.00 - 19.00
Kl. 19.30 - 21.30

Morgenmad
Morgensamling
Foredrag / Aktivitet
Frokost
Foredrag / Aktivitet
Middag
Aftenarrangement

Præsentation af foredrag
og foredragsholdere
Søndag den 11. juli 2021
Kl. 16.00 - 17.00

Ankomst og indkvartering
Kl. 19.30 - 21.00

Mogens Hemmingsen & Naja Nørgaard: Introduktion til
Liselund og kurset

Naja Nørgaard er lærer på
Liselund Højskole.

Mandag den 12. juli 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Carsten Egø Nielsen: Slagelse som kloster- og kongeby
Frem til reformationen i 1536 havde johanniterne et stort
og rigt kloster i Antvorskov ved Slagelse. Der knytter sig
mange fortællinger til stedet, eksempelvis om Dannebrog og
Hans Tausen. Efter klostertiden indrettede kong Frederik 2.
kongeslot i det tidligere kloster. Slagelse var nu ikke kongeby i særlig mange år, men efter den tid var der mange andre
offentlige funktioner på stedet. Nogle af de funktioner præger
Slagelse-området den dag i dag.
Kl. 13.30 - 16.30

Tur til Vikingeborgen Trelleborg med rundvisning og
mjødsmagning
Kl. 20.00 - 21.00

Aftenvandring til Antvorskov ruin
Tæt ved Liselund Højskole ligger Antvorskov ruiner. De gamle
mursten vidner om en særlig del af egnens kulturhistorie og
udvikling fra kloster til slot. Der er ikke meget tilbage af det
tidligere johanniterkloster og senere kongeslot, men historien
er der. En gruppe fortællere fra foreningen Odins Ravne tager
os med til ruinerne og gør historien levende for os. Vi skal høre
om fortidens gejstlige og kongelige i fortællingen om Antvorskov.

Tirsdag den 13. juli 2021
Kl. 10.30 - 11.30

Byvandring i Slagelse. Industri- og industrikultur i
Slagelse by
Slagelse udviklede sig kraftigt under industrialiseringen. Først
kom industrien, der fulgte landbrugets behov, siden mange

Carsten Egø Nielsen er
historiker.

andre typer produktion. Industrien gav job til mænd, kvinder
og børn, men arbejdsvilkårene var barske. Vi følger industri
bygninger og industristrukturer igennem byen.
Kl. 14.30 - 16.30

Lars Holm Hansen: Naturvandring omkring Slagelse Lystskov og det militære øvelsesterræns område Soldatens
Lod
I et afslappet og roligt tempo går vi via gode stier gennem det
åbne kulturlandskab med opmærksomheden på den omgivende biodiversitet. Der vil være gode muligheder for at stifte
bekendtskab med en lang række spændende arter – endda i
form af ”hands-on” med flere store og ikoniske insekter (for
dem, der har lyst). Med afsæt i danske og svenske erfaringer
skal vi høre om, hvordan det militære øvelsesterræn trods den
stærke påvirkning af mennesker og køretøjer alligevel kan
udgøre en spændende både dynamisk og stabil biotop. Tidens
natursyn og naturbrug i forhold til de udfordringer, som vores
natur og biodiversitet befinder sig i, vil der også blive fortalt
om.

Lars Holm Hansen driver
formidlingsvirksomheden
Naturkontakt.

Kl. 19.30 - 21.30

Line Jandoria Jørgensen: Naturen omkring os
Naturen er naturligvis naturlig. Eller er den? Hvad er ”naturlig”
egentlig for noget? Hvordan former kultur landskab og land
skab kultur? Foredraget handler om, hvordan man til forskellige tider og hos forskellige befolkningsgrupper har set den
danske natur og landskab forskelligt. Om adel, der demonstrerer sin magt ved at beherske naturens vildhed. Om bønder,
der møder nøkker, åmænd og ellefolk i en natur, der minder
dem om slidsomt arbejde og utilregnelighed. Og om byens
borgerskab, for hvem naturen er så fremmed, at den både er
ny, spændende og ganske eksotisk.

Line Jandoria Jørgensen
er museumsinspektør ved
ROMU.

Onsdag den 14. juli 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Jens Müller: Præsentation af Vestsjælland som det ideelle
landskab for spændende oplevelser
Vestsjælland er det ideelle landskab for gode historier og unikke oplevelser. Vores natur giver mulighed for både fordybelse
og aktiv fysisk udfoldelse. Når vi byder vores gæster velkomne,
skal vi huske at skabe rammerne for, at de også kan bidrag til
den lokale vækst. Det giver Destination Sjælland nogle kvalificerede bud på.

Jens Müller er direktør i
Destination Sjælland og
formand for Danske Destinationer.

Kl. 12.45

Vi kører til Skælskør i gamle veteranbusser fra Danmarks
Busmuseum
Kl. 13.30 - 15.00

Sejltur på Skælskør Fjord
Der har været færge- og turistsejlads i Skælskør Fjord siden
1885, og vi tager en sejltur med den charmerende turbåd
Skjelskør V. Mens skipper fortæller os spændende historier om
området, kan vi nyde udsigten til smuk natur langs fjorden og
senere den gamle købstad Skælskør, som grundet sit gode vejr
har fået tilnavnet ”Solskinsbyen”.
Kl. 15.00 - 17.00

Oplev Keramikfestivalen i Skælskør på egen hånd
Én gang om året hylder Skælskør leret og kunsthåndværket
med Keramikfestivalen. Det er en begivenhed for både professionelle keramikere og keramikglade gæster, hvor man kan
opleve det bedste af dansk og international keramik. Man vil
kunne finde keramiske udstillinger over hele byen, men en stor
del af udstillingerne kan opleves på kajen langs kanalen side
om side med de gamle huse og sejlbåde. Ud over udstillinger
er der lotteri, shuttle i veteranbusser og workshop på kajen,
hvor man kan være med til at skabe en keramisk folkegave til
Skælskør.
Kl. 19.30 - 21.30

Aftenen til egen disposition
Torsdag den 15. juli 2021
Kl. 10.00 - 17.00

Bustur i det vestsjællandske madlandskab
Det vestsjællandske madlandskab byder på mange forskellige
madoplevelser baseret på lokale råvarer. Fx muliggør mange
solskinstimer jordbærproduktion på Skælskøregnen. På
Glænø opleves det glade, dansende økologiske kvæg. Andre
producerer velsmagende drikkevarer. De egnsunikke produkter beriger både lokale spisesteder og spisesteder i resten af
landet. Vi tager på bustur til nogle af fødevareproducenterne,
hvor vi besøger og hører om deres produktion, og måske kan vi
få et par kulinariske prøver på ”smagen af Vestsjælland”.
Kl. 19.30 - 21.30

Sangaften med højskolelærer Lene Kristiansen med tekster af bl.a. Kim Larsen og Halfdan Rasmussen

Lene Kristiansen er lærer
på Liselund Højskole.

Fredag den 16. juli 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Morten Dyssel: Vestsjælland i litteratur og malerkunst
Nogle af dansk litteraturhistories største navne slog deres
folder forskellige steder på Vestsjælland. Vi skal i dette foredrag på en litterær lystvandring i fodsporene på Baggesen,
Ingemann, Andersen og Bang – for med disse digtere som
vores vejførere at få et bedre billede af det ejendommelige ved
den vestsjællandske egn. Forfatternes ord ledsages af land
skabsmalerier, som illustrerer, hvordan markante billedkunst
nere har set og skildret et særligt stykke af Danmark.
Kl. 14.00 - 15.30

Omvisning i Ludvig Holberg Museet på Tersløsegaard
Tersløsegaard er en mindre barokherregård, som var Ludvig
Holbergs hjem fra 1745 til hans død i 1754. I dag er der ind
rettet museum for den kendte forfatter, men på Holbergs tid
var det et stort gods, som blev ophøjet til ”Baroniet Holberg”.
Museets guide vil føre os gennem mindestuerne – blandt andet
Holbergs autentiske stuer – og fortælle om Holberg og hans liv
på Tersløsegaard. Til museet er der også en stor park, som vi
får forevist.
Kl. 18.00 - 21.00

Afslutningsaften
Lørdag den 17. juli 2021
Kl. 09.30

Afrejse

Morten Dyssel er lærer på
Liselund Højskole.

Praktisk information
Priser

Framelding

Ophold (værelse, forplejning, undervisning)
betales forud.

Ved framelding senest 3 uger før kursusstart
refunderes kursusbetalingen (minus
tilmeldingsgebyret på 500 kr.).

Indbetaling
Indbetalingskort fremsendes.

Ved senere framelding refunderes
kursusbetalingen ikke.

Indkvartering

Tilmelding

Ny afdeling med bad og toilet på værelset:
Enkeltværelse

Kr. 5.255, -

½ dobbeltværelse

Kr. 4.655, -

Gammel afdeling med vaskekumme på
værelset og bad og toilet på gangen:
Enkeltværelse

Kr. 4.655, -

½ dobbeltværelse

Kr. 4.055, -

Hjemmeboende: Inklusive alle foredrag,
udflugter og måltider Kr. 3.730, -

Når du er tilmeldt, modtager du en
bekræftelse fra Liselund med reservations-nr.,
indbetalingskort og betalingsfrister.
Vi anbefaler, at du læser vores
Persondatapolitik.
NB: Ønske om særlige kosthensyn bedes
meddelt ved tilmelding og senest 3 uger før
kursusstart.

Afbestillingsforsikring

Tilmeldingsgebyr

Liselund har indgået samarbejdsaftale med
Europæiske Rejseforsikring.

Kr. 500,- pr. deltager, betales når Liselund har
bekræftet tilmeldingen.

Find linket til Europæiske Rejseforsikring på
vores hjemmeside.

Tilmeldingsgebyret fratrækkes senere i
kursusbetalingen.
Refunderes ikke ved framelding.

Slotsalléen 44, 4200 Slagelse
Telefon: 5852 3120
Læs mere på www.liselund.dk

