
Vi stemmer 
sindet til jul
Julekursus
8. — 10. december 2021



Vi stemmer sindet til jul. 3 dage med billedforedrag om ny og 
gammel kunst, legender og højtlæsning, hygge, fællessang 
og decemberklange. Hertil føjer vi en ekskursion til julekirker 
med kalkmalerier, træskærerkunst og Maja Lisa Engelhardts 
glaskunst og messehagel ’Den yndigste rose’.

Medvirkende. Birgitte Bech, Claus Jensen, Lars 
Bom, Nikolaj Skaaning og Lisbeth Nielsen.

Kursustilrettelæggere. Birgitte Bech og Claus 
Jensen.

Kursusleder. 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

Esben Hanefelt Kristensen



Onsdag den 8. december 2021

Kl. 14.00 - 15.00
Ankomst og kaffe

Kl. 16.00 - 17.30
Birgitte Bech: Om bebu-
delsens og julens motiver 
i dansk kirkekunst
Ingen scener er skildret 
med større ynde og fryd end 
de, der knytter sig til julen. 
I billedforedraget følger vi 
de skønneste motiver fra 
middelalderkirkens gedigne 
manifestationer over-
renæssancens suveræne 
træskærerkunst, guldalder-
ens italienske inspiration, Carl 
Blochs kønne ’glansbilleder’, Skovgaardkredsens dekorative 
bibelhistorie, Havsteen Mikkelsens kraftfulde modernisme — 
og helt frem til det mest overraskende og undertiden provok-
erende nye. I nyere fortolkninger står det ofte klart, at glæden 
ved det sårbare barn må leve på trods af en fjendtlig verdens 
mørke.

Kl. 19.30 - 21.00
Claus Jensen: De Hellige 
Tre Konger — hellige, tre 
og konger?
De jordiske rester af De 
Hellige Tre Konger befinder 
sig angiveligt i et pragtfuldt 
gyldent helgenskrin, som 
siden 1100-tallet har stået 
på højalteret i Kølns Dom-
kirke. Men hvordan havnede 
kongerne dér? Med ud-
gangspunkt i såvel Mathæu-
sevangeliet som mere farverige middelalderlegender følger 
billedforedraget De Hellige Tre Konger på deres rejse — først 
til Bethlehem og siden til Køln. Vi skal endvidere se eksempler 
på, hvordan de vise tre er forsøgt inddraget i magtpolitisk sam-
menhæng – alt belyst ved et utal af herlige kunstværker.

Præsentation af foredrag 
og foredragsholdere

Birgitte Bech har arbejd- 
et som folkekirkepræst 
og lektor, fagbogs-for-
fatter, kursusleder og 
kirkeguide. Hun holder 
billedforedrag og kirke- 
ekskursioner.

Claus Jensen er fhv. lek-
tor ved Hasseris Gymna-
sium, Aalborg. Han har 
mange års erfaring som 
foredragsholder og som 
arrangør i ind- og udland 
af tværfaglige kurser for 
undervisere. 

Sigrun Gunnarsdottir: ”Den førstefødte”

Helligtrekongerskrinet i Kölner Dom



Torsdag den 9. december 2021

Kl. 10.00 - 14.30
På tur i bus med madpakke i de lyse timer
Ekskursion til tre dejlige kirker med julemotiver: I Mørkøv Kirke 
skal vi ’læse’ julens mange fortællinger i livfulde kalkmalerier. I 
julepyntede Kalundborg besøger vi den historiske femtårnede 
Vor Frue Kirke, hvor billedskærer Lorentz Jørgensen har skåret 
Hyrdernes tilbedelse i sin altertavle. Og i Raklev Kirke skal vi 
se både gammelt og nyt. Her finder vi Maja Lisa Engelhardts 
glasmosaikkunst samt messehagler med ’Den yndigste rose’ 
som motiv.

Kl. 15.30
Hjem til mørkning og de-
cemberhygge med kaffe 
og gløgg.
Skuespiller Lars Bom har 
arbejdet med Selma Lager-
löfs sprog og giver nyt liv til 
Selma Lagerlöfs Legenden 
om juleroserne. Lars Boms 
højtlæsning akkompagneres 
på lærredet af Esben 
Hanefelt Kristensens poet-
iske illustrationer.

Kl. 19.30 - 21.00
Musik og sang med Nikolaj Skaaning
Den alsidigt professionelle musiker Nikolaj Skaaning skaber 
stemning og sangglæde med velkendte og nye december- 
klange.

Fredag den 10. december 2021

Kl. 10.00 - 12.00
Birgitte Bech: Ikonernes 
symbolverden og teologi
I østkirkens billedstrid er 
det bibelske forbud mod 
at afbilde Gud kommet på 
højkant, og tanken om Guds 
skjulthed udfordrer stadig 
kirkekunstnere. Billed- 
foredraget præsenterer 
de vigtigste ikontyper, og 
interessen samler sig om 

Skuespiller Lars Bom 
er uddannet på Statens 
Teaterskole fra 1982-
1985, og har siden haft en 
stribe markante roller på 
forskellige danske teatre. 

Nikolaj Skaaning er 
organist og udøvende 
musiker med primært kla-
ver, orgel og sang. Ansat 
som organist i Hårlev / 
Varpelev Kirker på  Stevns. 
Underviser på Køge 
Musikskole.

Esben Hanefelt Kristensen: 
Biskop Absalon modtager julerosen



jule-ikoner og ’Gudsmoder-ikoner’ med Maria og barn. En en-
kelt helgen tager vi også med, nemlig Nikolaos, forløberen for 
julemanden. Der har i dagens Danmark bredt sig en interesse 
for ikonernes egenartede tidløshed. Hvori består deres særlige 
appel?

Kl. 14.00 – 16.00
Billedforedrag ved billedhugger Lisbeth Nielsen
I kontrast til østkirkens kropsfjerne ikonsprog møder vi som 
vores sidste programpunkt en aktuel dansk fortolker af mor- 
barn motivet med en livsnær fremstilling af moderskabet, som 
vi kan identificere os med: Vi får besøg af billedhugger Lis-
beth Nielsen, den moder-
nistiske klassiker, som er 
kaldt nutidens Thorvaldsen. 
Lisbeth Nielsen er særligt 
kendt for sine bronze-og 
keramikskulpturer i Em-
mauskirken på Frederiks-
berg, hvor hun bl.a. har 
skabt en følsom Maria med 
barn. Lisbeth Nielsens 
skulpturer repræsenterer 
en levende og udtryksfuld 
kropslighed, som giver os 
en overbevisende oplevelse 
af nærvær i rummet.

Kl. 16.30
Afrunding og glædelig jul

Billedhugger Lisbeth 
Nielsen er medlem af 
Kunstnersamfundet og 
B.K.F. Har senest udstillet 
bl.a. i Galleri Trap (2018). 
Udfører bronzeskulpturer, 
der kan sammenlignes 
med før-klassicistisk 
billedhuggerkunst i et 
 naturalistisk formsprog.

Maria med barn, af Lisbeth Nielsen



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

Indbetaling
Indbetalingskort fremsendes.

Indkvartering
Ny afdeling med bad og toilet på værelset:

Enkeltværelse           Kr. 2.795, -

½ dobbeltværelse    Kr. 2.195, -

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

Enkeltværelse           Kr.  2.195, -

½ dobbeltværelse    Kr.  1.395, -

Hjemmeboende: Inklusive alle foredrag, 
udflugter og måltider Kr. 1.250, -

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 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
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


