
Nytår på Liselund
Årsskifte i højskolerammer
27. december 2021  — 2. januar 2022



Nytår på Liselund. Et år nærmer sig sin afslutning og et nyt 
tager sin begyndelse. Det giver stof til eftertanke om såvel 
glæder som udfordringer. Med spændende foredrag ser vi til
bage på det gamle år, men også fremad mod det nye, der skal 
komme. På Liselund Højskole fejrer vi nytår med manér i de 
festlige rammer, som hører nytåret til. Vi indleder nytårsaften 
med dronningens nytårstale, hvorefter vi sætter os til et fest
ligt nytårsbord. Senere fejres aftenen med sang, lancier og 
fyrværkeri. Den første dag i det nye år sætter vi tempoet ned 
med en tur til Sorø, hvor vi går til nytårsgudstjeneste i Sorø 
Klosterkirke. 

Medvirkende. Naja Zascha Nørgaard, Thomas 
C. Krohn, Lene Kristiansen, Puk Kirkeskov 
Hvistendal, Henrik Jandorf, Morten Dyssel, Jacob 
Birkler, Mogens Hemmingsen og Pernille Hviid.

Kursustilrettelægger. Naja Zascha Nørgaard.

Kursusleder. Naja Zascha Nørgaard.

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



Mandag 27. december 2021: Velkommen

Kl. 16.00  17.00
Ankomst og indkvartering

Kl. 19.30  21.00
Introduktion til Liselund og kurset ved Naja Nørgaard og 
Morten Dyssel

Tirsdag 28. december: Corona – farvel og tak?!

Kl. 10.00  12.00
Naja Nørgaard: Her kommer mutter med kost og spand
Corona har givet anledning til, at hygiejnen er kommet på 
samfundets fælles dagsorden i en grad, så selv Dronning Mar
grethe har mindet os om at vaske vores hænder. At vores hy
giejne bliver et fælles samfundsanliggende, er ikke noget nyt. 
Vi tager nogle dyk ned i vores kulturhistorie i det 20. århundre
de og ser på, hvilken rolle og betydning hygiejne har haft lige 
fra den lille kernefamilies trivsel til det store samfunds beståen 
og udvikling. 

Kl. 14.30  16.30
Thomas C. Krohn: Skal du frygte den næste pandemi?
En pandemi er med coronavirussen skyllet over verden, men 
heldigvis i en form, som ikke er dødbringende i stor stil, og som 
kan kontrolleres med forskellige tiltag. Udbruddet med corona
virus har været en god generalprøve på, hvad der kan vente os, 
når en mere alvorlig pandemi rammer verden. For det er ikke et 
spørgsmål om hvis, men hvornår. Bliv klogere på, hvad en pan
demi er, og om du skal frygte pandemier i fremtiden og ikke 
mindst, hvordan vi beskytter os mod en fremtidig pandemi? 
Hvad har vi lært af coronavirus og Covid19?

Kl. 19.30  21.30
Fællessang ved Lene Kristiansen

Præsentation af foredrag 
og foredragsholdere

Naja Nørgaard er lærer på 
Liselund Højskole.

Thomas C. Krohn er 
neurobiolog, ph.d. og 
forfatter.

Lene Kristiansen er lærer 
på Liselund Højskole.



Onsdag 29. december: Lokalt stof i 2022

Kl. 10.00  12.00
Puk Kirkeskov Hvistendal: Touren over Broen
Når Tour de France 1.3. juli i 2022 kommer til Danmark, går 
første etape efter prologen i København fra Roskilde til Ny
borg. Christian Prudhomme fra ASO har udtalt, at det mest 
interessante punkt på ruten er, når rytterne kører på Store
bæltsbroen. Puk Kirkeskov Hvistendal fortæller om, hvordan 
man gør sig klar til, at verdens største begivenhed kommer 
til området, og hvordan man får gearet en hel kommune til at 
kunne rumme det.

Kl. 14.30  16.30
Naja Nørgaard: Da Carmen kom til provinsen
”En ny kvinde på 10 minutter med Carmen Curlers”. Sådan lød 
sloganet på et af de glade 60’eres mange forbrugsgoder, som 
i 2022 er inspiration til en ny dramaserie på DR. Men hvem 
er Carmen? Det ser vi nærmere på i dette foredrag, hvor Naja 
Nørgaard vil give indblik i den kulturhistorie, Carmen Curlers 
er en del af. Det er historien om en god idé på rette sted og tid. 
Om en mand med store armbevægelser og gåpåmod i Kalund
borg. Men det er også historien om kvindeliv og skønhed i tid
en mellem 1950’ernes husmor og 1970’ernes frigjorte kvinde.

Kl. 19.30  21.30
Henrik Jandorf: Holberg – Et liv
Holberg har fået udgangstilladelse fra Sorø Klosterkirke for 
denne aften at fortælle om sit ganske usædvanlige liv. Hvordan 
håndterede han den kendsgerning at blive forældreløs som 10
årig og af genetiske årsager aldrig blive kønsmoden? Hvordan 
kunne han tage to store embedseksaminer, i filosofi og teologi, 
på Københavns Universitet som 19årig? Vandre til fods fra 
Rom til Paris og skrive 27 komedier på 6 år? Henrik Jandorf 
giver et indblik i Holbergs liv, som kun de færreste ved noget 
om.

Torsdag 30. december: Mennesket anno 2021/2022

Kl. 10.00  12.00
Morten Dyssel: Håb for menneskeheden? 
Videnskabsfolk af forskellig faglig observans taler om, at 
mennesket har ændret kloden så fundamentalt, at vi er trådt 
ind i en ny geologisk æra ved navn ’antropocæn’. Begrebet har 
både givet næring til en pessimistisk idé om, at mennesket er 
grundlæggende egoistisk, og til en optimistisk idé om det mod
satte: at tilskyndelsen til at samarbejde med og udvise tillid til 
hinanden er tæt forbundet med den menneskelige evolutions

Puk Kirkeskov Hvistendal 
er projektchef på Slagelse 
Kommunes del af Tour de 
Franceruten.

Henrik Jandorf er 
skuespiller.

Morten Dyssel er for
stander på Liselund 
Højskole.



historie. Vi skal høre om, hvorfor der – i en tid, hvor klimakrisen 
og andre globale kriser truer os – kan hævdes at være håb for 
menneskeheden og for menneskeligheden.

Kl. 14.30  16.30
Jacob Birkler: Menneskesyn til eftersyn
Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag 
finder vi et menneskesyn i forandring. Den største udfordring 
er dermed ikke økonomisk, men etisk. Flere penge kan gøre 
meget, men etik angår vores optik og dermed blik for menne
sket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod stærkt, er det 
nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslutninger 
og valg. Den primære hjælp, vi tilbyder hinanden, er første
hjælp som erstatning for næstehjælp. Men hvordan ser der ud i 
linse sliberiet, hvor synet på mennesket udvikles?

Kl. 19.30  21.30
Filmforevisning: Thomas Vinterbergs Druk  
Thomas Vinterbergs film Druk vandt en Oscar for bedste 
internationale film i 2021. Med Mads Mikkelsen, Lars Ranthe, 
Thomas Bo Larsen og Magnus Millang i hovedrollerne er vi vid
ner til fire gymnasielæreres forsøg på at genvinde livsglæden 
ved at afprøve en psykiaters teori om, at vi er født med en 
halv promille for lidt i blodet. Ifølge teorien vil en halv promille 
alkohol i blodet åbne sindet for omverdenen og få kreativitet
en til at stige. Filmen tager pulsen på danskernes hverdag og 
livsglæde (eller mangel på samme) anno 2021.

Fredag 31. december: Godt Nytår!!!

Kl. 10.00  12.00
Mogens Hemmingsen: Et tilbageblik på året, der gik
Nytåret er det naturlige tidspunkt på året at spørge hinanden 
om, hvad der fik stor betydning i vores personlige liv og i sam
fundslivet i det år, der nu rinder ud. Men også at turde sætte 
ord på, hvad vi drømmer om og er parate til at sætte personlige 
kræfter ind på at virkeliggøre i året, der kommer. 

Kl. 14.00  16.00
Pernille Hviid: Danseundervisning
Les Lanciers er en fransk selskabsdans fra midten af 1800tal
let, som nu ofte bliver danset i Danmark på gym nasier til fester 
og baller. Uanset om du aldrig har prøvet det før eller mindes 
tilbage til din gymnasietid, er det en skøn og sjov selskabs
dans, som alle kan være med til. Du får lært trinene til alle 5 
ture, tilsat med små anekdoter fra Sorø Akademi, hvor Les 
Lanciers bliver danset til alle festlige lejligheder.

Mogens Hemmingsen er 
tidligere forstander på 
Liselund Højskole.

Pernille Hviid er dansein
struktør.

Jacob Birkler er filosof, 
ph.d. og fhv. formand for 
Etisk Råd.



Kl. 18.00
Dronningens nytårstale

Kl. 18.30
Festmiddag

Kl. 24.00
Godt nytår! Fyrværkeri, champagne og kransekage. 
 Natmad

Lørdag 1. januar: Fordybelse og ro

Kl. 9.00
Lettere morgenmad for de tidligt vågne

Fri formiddag
Kl. 11.00  12.30

Brunch
Kl. 13.00  13.45

Middagssamling ved Naja Nørgaard 
Kl. 14.00

Tur til Sorø ved Naja Nørgaard
Blot 20 minutters kørsel fra Slagelse ligger den smukke gamle 
købstad Sorø. Byens centrum bærer i høj grad præg af dens 
historie bl.a. som uddannelsesby for lærde og højtstående 
på Sorø Akademi. Vi begiver os til fods rundt i Sorø by og går 
selvfølgelig også en tur i Akademihaven.

Kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste i Sorø Klosterkirke
Klosterkirken er en af de største kirker fra middelalderen og 
blev oprindeligt opført som gravkirke for Hviderne – en rig 
stormandsslægt, hvor den berømteste er Biskop Absalon. Vi 
deltager i Klosterkirkens Nytårsgudstjeneste.

Kl. 19.30  21.00
Fællessang ved Lene Kristiansen

Søndag 2. januar: Tak for denne gang

Kl. 9.00
Afrunding af kurset ved Naja Nørgaard

Kl. 10.00
Afrejse



Priser
Ophold (værelse, forplejning, undervisning) 
betales forud.

Indbetaling
Indbetalingskort fremsendes.

Indkvartering
Ny afdeling med bad og toilet på værelset:

Enkeltværelse           Kr. 5.855, 

½ dobbeltværelse    Kr. 5.255, 

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

Enkeltværelse           Kr.  5.255, 

½ dobbeltværelse    Kr.  4.655, 

Hjemmeboende: Inklusive alle foredrag, 
udflugter og måltider Kr. 4.330, 

Tilmeldingsgebyr
Kr. 500, pr. deltager, betales når Liselund 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 500 kr.).

Ved senere framelding refunderes 
kursusbetalingen ikke.

Tilmelding
Når du er tilmeldt, modtager du en 
bekræftelse fra Liselund med reservationsnr., 
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
Liselund har indgået samarbejdsaftale med 
Europæiske Rejseforsikring.

Find linket til Europæiske Rejseforsikring på 
vores hjemmeside.

Praktisk information

Slotsalléen 44, 4200 Slagelse
Telefon: 5852 3120

Læs mere på www.liselund.dk


