
Danmarksfortællinger 
Din, min og vores historie 

20. - 26. februar 2022  



Alle bærer vi på en personlig livshisto-

rie, som væver sig sammen med an-

dres personlige historier såvel som 

med den større Danmarkshistorie.  

Historie har det ofte med at blive til 

fortællinger – om os som individer og 

som samfund. Fortællinger, som vi bru-

ger til at blive klogere på os selv og 

vores tilværelse i lyset af vores samtid.  

På dette kursus beskæftiger vi os med 

et udpluk af levende Danmarksfortæl-

linger – fra de små hverdagshistorier til 

den store fortælling om det, der binder 

os sammen som nation.  

Hvilke fortællinger har vi om os selv? 

Hvad gør vi ved fortællingerne, og hvad 

gør de ved os? 
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e kursusprogrammet. 

Tilrettelæggelse 
Naja Nørgaard 
  
 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


Søndag 20/2: 

Kl. 16.00-17.00 Ankomst 

Kl. 19.30-21.00 Velkomst og introduktion 

v/Naja Nørgaard. 

 

Mandag 21/2: Slagelse og omegn - de 

lokale vidnesbyrd 

Kl. 10.00-12.00 Foredrag: ‘‘Oh Slagelse’’ – 

erindringer fra en barndom og ungdom i 

Slagelse v/ Eva Meile. 

Kl. 14.30-16.30 Byvandring i Slagelse: Og 

vi satte en sten v/ Naja Nørgaard. 

Kl. 19.30-21.30 Sangaften v/Lene Kristian-

sen. 

 

Tirsdag 22/2: Historie og fiktion 

Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Danmarksfor-

tællinger i skønlitteraturen v/Morten Dys-

sel. 

Kl. 14.30-16.30 Foredrag: Virkelighed på 

film v/Naja Nørgaard.    

Kl. 19.30-21.30 Foredrag: Matador og be-

sættelsestiden v/Christian Aagaard.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 23/2: UNESCO og kulturarv 

Kl. 10.00-12.00 Foredrag: En fælles 

arv? Kulturarv i enighed og kamp v/

Naja Nørgaard. 

Kl. 14.30-17.00 Tur til Vikingeborgen 

Trelleborg.    

Kl. 19.30-21.30 Sangaften v/Lene Kri-

stiansen. 

 

Torsdag 24/2: Når ting kan huske 

Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Er min per-

sonlige historie interessant for andre 

end mig selv? v/Erik Kann. 

Kl. 14.30-16.30 Foredrag: Glemmer du, 

så husker jeg det ord for ord v/Henning 

Lindberg. 

Kl. 19.30-21.30 Foredrag: Livet er i det 

mindste en historie værd. Om kunsten 

at gøre livet til en god fortælling v/Erik 

Lindsø. 

 

Fredag 25/2: Den personlige historie 

Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Den personli-

ge historie v/Margaret Lindhardt. 

Kl. 14.30-16.30 Workshop: Dine egne 

livserindringer v/Margaret Lindhardt. 

Kl. 18.00-20.30 Syng, spis og snak v/

Musica Ficta. 

Kl. 20.30-21.00: Afrunding på kurset v/

Naja Nørgaard. 

 

Lørdag 26/2:  

Kl. 9.30 Afrejse. 



På dette kursus møder du 
 
Eva Meile er pianist og cand.theol. 
Efter sin klaverdebut havde hun en 
omfattende koncertvirksomhed og 
underviste i klaver på konservatoriet. 
Hun har været sognepræst i Sct. An-
dreas Kirke og Lutherkirken. Hun er 
forfatter til bøger om teologiske emner 
bl.a. Romerbrevet fortolket (1989) og 
Det tabte hjerte (1991). 
 
Christian Aagaard er cand.mag. i 
historie, museumsinspektør, forfatter 
og foredragsholder. Til daglig har han 
sin gang på Museum Amager, hvor 
han blandt andet arbejder med de 
danske jøders flugt i 1943. Han har 
skrevet bøgerne Nazismens Danske 
Ansigt (2017) og Bombemål Shellhu-
set (2020). 
 
Erik Kann er cand.mag. i historie og 
pædagogik. Han har været ansat i 
Statens Arkiver. Fra 1990 har han ar-
bejdet med registrering af familier med 
arvelige øjensygdomme på Rigshospi-
talet. Han holder foredrag om emner 
indenfor slægtsforskning. Han har spe-
cialiseret sig i formidling af historisk 
stof. 
 
Henning Lindberg er lærer, forfatter 
og afdelingsleder i Den Gamle By i 
Aarhus. Her er han idémand bag mu-
seets erindringsformidling og fungerer 
som daglig leder for dette område. 
Han er forfatter til en række historiske 
skuespil og forskellige fagbøger. 
 
Erik Lindsø er forfatter, foredragshol-
der og højskolelærer tilknyttet Rødding 
Højskole. Tidligere højskoleforstander, 
programmedarbejder i DR, redaktør af 
Højskolebladet og Magasinet Græn-
sen. Han senest udgivet bøgerne Der 
er nu noget ved livet, man ikke finder 
andre steder og Livet er i det mindste 
en historie værd. 
 
 
 

 
 
Margaret F. Lindhardt er uddannet 
lærer, tidl. radiovært i DR, stemme-
coach og foredragsholder. I 36 år har 
hun været en kendt stemme i radioen i 
bl.a. Giro 413. Hun har fortalt flere 
hundrede historier i P1-programmet 
Danmark kort og har siden 2006 un-
dervist i stemmebrug og formidling. 
Hun er forfatter til bogen En julekalen-
der – 24 nedslag på Decembervej
(2019). 
 
Musica Ficta er et professionelt vokal-
ensemble, der blev dannet i 1996 af 
komponist og dirigent Bo Holten. Koret 
favner et bredt repertoire og turnerer 
hvert år rundt i landet for at udbrede 
kendskabet til den danske sangskat. I 
foråret 2022 er anledningen 100-året 
for den første melodibog til Højskole-
sangbogen. 
 
Morten Dyssel er forstander for Lise-
lund Højskole, hvor han også undervi-
ser i litterære, filosofiske, idé- og kul-
turhistoriske emner. Han er cand.mag. 
i tysk og filosofi og har gennem mange 
år undervist og forelæst i flere fag på 
Københavns Universitet og Folkeuni-
versitetet. Han har udgivet og oversat 
en række bøger. 
 
Naja Nørgaard er lærer på Liselund 
Højskole og uddannet cand.mag. i 
europæisk etnologi og kulturformid-
ling. Hun har derudover formidlingser-
faring fra folkeskole, efterskole og mu-
seer. Naja tilrettelægger kurser og 
foredrag i emner inden for historie og 
kultur gerne med en forbindelse til 
Vestsjællands lokalliv.  
 
Lene Kristiansen er lærer på Liselund 
Højskole, hvor hun blandt andet under-
viser i musik og sang. Hun er uddannet 
musikpædagog fra Danmarks Pæda-
gogiske Universitet og præliminær 
organist fra Sjællands Kirkemusiksko-
le. Hun underviser desuden i sang og 
klaver for voksne begyndere. 
 
 
 
 
 
 


