Nyhedsbrev september 2021

Kære læsere af Nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev bliver det sidste fra min hånd.
Den 1. september giver jeg forstanderopgaven videre til Morten Dyssel. Jeg vil
fortsat frem til 30. november have nogen tilknytning til højskolen, men det
formelle ansvar skifter.

Tak for gaver, hilsner og det store fremmøde ved receptionen den 27. august.
Både Morten og jeg blev noget overvældet af de mange talere og de mange
varme ønsker for Liselund.

Tre af efterårets kurser fortjener særlig
opmærksomhed:
5.-11. september "Fortidens aftryk - Vestsjællands egnshistorie"
Vi har fået ca. 10 ledige pladser på kurset, da et forventet antal tilmeldinger fra
en samarbejdspartner har slået fejl.
Det er også muligt at deltage som hjemmeboende eller deltidskursist.

Du vil på kurset bl.a. få viden om klosterbyen Slagelse, akademibyen Sorø og
korstogsbyen Kalundborg. Høre om kendte digteres færden i området,
dialekter, om pigerne på Sprogø og B.S. Ingemann. Se noget af den
vestsjællandske natur på en guidet tur i Naturparken Åmosen. Boligminister
Kaare Dybvad Bek foredrager over 'opgøret med udkantsmyten'.

Vil du deltage på dette kursus, så ring på telefon 5852 3120.

26. september - 2. oktober "Meningen med menneskets væren i verden"
Dette udsatte kyndelmissekursus fra coronanedlukningen gennemføres næsten
uændret efter det oprindelige program.

Vi vil høre om en kristendom under forvandling, diskutere om 'Guds tid er
forbi?' og om arbejdet med modernisering af kirkens sprog og dogmer, så de
bliver forståelige for det nutidige menneske.

Vi vil også beskæftige os med tilværelsen ud fra en rent humanistisk vinkel og
samtale om det meningsfulde liv i medgang og modgang.

12.-18. december "Karen Blixen på Liselund"
Det udsatte Blixen-kursus fra coronanedlukningen gennemføres nu i en ændret
udgave i december.
Karen Blixens både berømte og berygtede pagt med den unge danske digter
Thorkild Bjørnvig har vakt fornyet interesse og opmærksomhed i kraft af Bille
Augusts anmelderroste og biografaktuelle spillefilm Pagten (2021).

På dette kursus bliver vi ikke blot klogere på det fatale forhold mellem to af de
helt store skikkelser i det 20. århundredes danske litteratur - vi hører også om
Blixens mange andre pagter og om de humoristiske 'maskespil', der er en fast
ingrediens i hendes forførende og fascinerende forfatterskab.
Vi hører foredrag af nogle af landets førende Karen Blixen-kendere, ser film om
den store storytellerske og får smagsprøver på hendes foretrukne musik, billedog kogekunst. Mød bl.a. Niels Barfoed, Jørgen Stormgaard, Elisabeth
Nøjgaard, Lasse Horne Kjældgaard, Ivan Z. Sørensen, Helle Solvang og Sune
de Souza Schmidt-Hansen.

Oprettelse af støttekreds
Vi har tidligere skrevet om oprettelse af støttekreds til højskolen - senest til
generalforsamlingen. Vi er nu i færd med at blive godkendt efter skattelovens
§8a.
Derfor udsender vi i den kommende uge opfordring om at ville støtte med en

gave i 2021. Vi skal bruge min. 100 tilkendegivelser på at ville give min. 200 kr.
Gaven skal indbetales efterfølgende og senest med udgangen af december
2021.

Se hele vores kursusprogram for 2021 på hjemmesiden
Det er muligt at deltage i enkelte foredrag og koncerter.
Der tages forbehold for udsolgte arrangementer.

Mogens Hemmingsen
højskoleforstander

Liselund Højskole er en seniorhøjskole beliggende i det skønne vestsjællandske
landskab.
Liselund Højskole
58 52 31 20

|

Slotsalleen 44
|

|

liselund@liselund

4200 Slagelse
|

|

liselund.dk

booking@liselund

Ændre dine oplysninger eller Afmeld nyhedsbrev

