
Det latterrige liv 
Livsglædens og livskritikkens humor 

27. marts -  2. april 2022  

 



Latterrig eller latterlig? Humor optager 

os - det er en del af vores måde at 

kommunikere på, og det får ofte et 

skær af noget ”særligt dansk”.  

Humor kan både skabe fællesskab og 

afstand, når vi bruger humoren til at 

løsne stemningen i sociale sammen-

hænge, glatte ud på en fejl, camouflere 

en skarp kritik osv.  

Det er et vigtigt element for mange, når 

man taler om livsglæde, men indehol-

der ofte også en tristesse.  

På dette kursus vil vi beskæftige os 

med humorens væsen både før og nu, 

når vi sammen reflekterer over spørgs-

mål som ”Hvad griner vi af?”, ”Hvad 

må vi grine af?” og ”Hvilken rolle spiller 

humoren for det at være menneske?”. 
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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


Program: 

 
Søndag 27/3: Velkommen 

Kl. 16.00-17.00 Ankomst. 

Kl. 19.30-21.00 Velkomst og introduktion 

v/Naja Nørgaard. 

 

Mandag 28/3: Latter og humor 

Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Humor som 

medicin v/Erik Lindsø. 

Kl. 14.30-16.30 Foredrag: Fra hofnar til 

standup v/Naja Nørgaard. 

Kl. 19.30-21.30 Sangaften: Lys er den 

mørkeste flamme v/Lene Kristiansen. 

 

Tirsdag 29/3: Latter og livslyst 

Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Hellere forrykt 

end forgæves. Latter og livslyst hos Jo-

hannes Møllehave v/Morten Dyssel. 

Kl. 14.30-16.30 Foredrag: Lattergymnastik 

og ansigtsmimik v/Lene Kristiansen. 

Kl. 19.30-21.30 Foredrag: Humor og Lyst – 

Livets Salt. Historier og musik fra et intenst 

levet liv v/Carl Erik Lundgaard. 

 

Onsdag 30/3: Humor og samfund 

Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Revyernes gen-

syn med os selv v/Naja Nørgaard og Lene 

Kristiansen. 

Kl. 14.30-16.30 Foredrag: Satire og censur 

v/Dennis Meyhoff Brink. 

Kl. 19.30-21.30 Sangaften: Man kan ikke 

binde ånd. Musikalsk foredrag om Poul 

Henningsen v/Lene Kristiansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 31/3: Hvad må vi grine af? 

Kl. 10.00-12.00 Foredrag og fælles 

samtale: Nu er det ikke sjovt længere v/

Naja Nørgaard. 

Kl. 14.30-16.30 Eftermiddagen til egen 

disposition. 

Kl. 19.30-21.30 Film: De urørlige. 

 

Fredag 1/4: Sorrig og glæde 

Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Sorger og 

glæder i livet og litteraturen v/Morten 

Dyssel. 

Kl. 14.30-16.30 Foredrag: Komedie – 

lever du? v/ Peter Thieme. 

Kl. 19.30-21.30 Teaterforestilling - "Den 

Grønne Elevator”. 

 

Lørdag 2/4 

Kl. 9.00-9.30 Afrejse. 

 

 



På dette kursus møder du 
 
 
Erik Lindsø 
Erik Lindsø er forfatter, foredragsholder 
og højskolelærer tilknyttet Rødding Høj-
skole. Tidligere højskoleforstander, pro-
grammedarbejder i DR, redaktør af Høj-
skolebladet og Magasinet Grænsen. Han 
har senest udgivet bøgerne Der er nu 
noget ved livet, man ikke finder andre 
steder og Livet er i det mindste en histo-
rie værd. 
 
Carl Erik Lundgaard  
Carl Erik Lundgaard er historiefortæller, 
musiker, komponist og tidl. lektor på Det 
Fynske Musikkonservatorium. Han har 
modtaget flere priser bl.a. Danish Music 
Awards og komponistorganisationen 
DJBFA’s hæderspris. Han har spillet i 
både ind- og udland og blev i 2015 ud-
nævnt til Rigsspillemand i Danmark. 
 
Dennis Meyhoff Brink 
Dennis Meyhoff Brink har skrevet ph.d. 
om religionssatirens historie i Europa og 
forsker nu i forholdet mellem satire og 
censur ved Københavns Universitet og 
Museet Storm – Danmarks nye museum 
for humor og satire. 
 
Peter Thieme 
Peter Thieme er kunstnerisk direktør på 
Sjællands Teater og skuespiller. Han har 
arbejdet med film og teater i over 20 år – 
primært som skuespiller, men har efter-
hånden solid erfaring som instruktør. 
Teatret har præsenteret ham for de fleste 
genrer fra store musicals og højspændte 
dramaer til de elskede komedier.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Morten Dyssel 
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  
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  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


