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Mange mennesker mener, at der er 
”mere mellem himmel og jord”. Som 
talemåde betyder det, at man ikke skal 
afvise det tilsyneladende uforklarlige, 
blot fordi man ikke kan fatte det med 
sin begrænsede forstand.  
 
På dette kursus skal vi på opdagelses-
rejse i de helt store spørgsmål om, 
hvordan universet er blevet til, har ud-
viklet sig, og om der er liv i rummet? 
 
Vi skal høre om menneskets kosmiske 
oprindelse set fra et naturvidenskabe-
ligt synspunkt, men vi lærer også om 
guds- og menneskeopfattelser i religiø-
se traditioner.  
 
Filosofiens og litteraturens behandling 
af spørgsmålet om meningen med livet 
indgår tillige i dette kursus om den på 
mange måder gådefulde eksistens.  
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e kursusprogrammet. 

Tilrettelæggelse 
Morten Dyssel 
 
  
 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 13. februar 2022 
Kl. 16.00: Ankomst og indkvartering 
Kl. 19.30-21.00: Introduktion v. Morten 
Dyssel og Jørgen Stormgaard 
 
Mandag 14. februar 2022 
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling 
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Møder med 
Gud v. Jesper Tang Nielsen 
Kl. 14.30-16.30: Foredrag: Himmel og hel-
vede i et eksistenspsykologisk lys v. Ulrik 
Houlind Rasmussen 
Kl. 19.30-21.30: Foredrag: Kan vi tro på 
det evige liv? Og hvornår begynder det? v. 
Niels Henrik Gregersen 
 
Tirsdag 15. februar 2022 
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling 
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Gud og Djæve-
len. Karen Blixens Babettes Gæstebud v. 
Jørgen Stormgaard 
Kl. 14.30-16.30: Foredrag: Fortællingen 
om universet. Fra Big Bang til mennesket i 
dag v. Tina Ibsen 
Kl. 19.30-21.30: Oplæg til samtaler i grup-
per v. Morten Dyssel og Jørgen Storm-
gaard 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onsdag 16. februar 2022 
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling 
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Den gudløse 
verden. Ateisme og antireligion i en 
postkristen æra v. Lars Sandbeck 
Kl. 13.30-16.30: Byvandring i Slagelse 
Kl. 19.30-21.30: Foredrag: Mellem lidel-
se og glæde. Peter Brandes’ kirkekunst 
v. Birgitte Bech 
 
Torsdag 17. februar 2022 
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling 
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Michel Hou-
ellebecqs menneskebillede i bibelsk 
belysning v. Morten Dyssel 
Kl. 14.30-16.30: Fællessang v. Lene 
Kristiansen 
Kl. 19.30-21.30: Filmaften 
 
Fredag 18. februar 2022 
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling 
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Gunnar Eke-
löf – en moderne mystiker v. Neal 
Ashley Conrad Thing 
Kl. 14.30-16.30: Oplæg til samtaler i 
grupper v. Morten Dyssel og Jørgen 
Stormgaard 
Kl. 19.30-21.30: Afslutningsaften 
 
Lørdag 19. februar 2022 
Kl. 09.30: Afrejse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



På dette kursus møder du 

Jesper Tang Nielsen 
Jesper Tang Nielsen er cand.theol. og 
ph.d. fra Aarhus Universitet og tidlige-
re lektor i Det Nye Testamentes ekse-
gese ved Københavns Universitet. 
Siden 2020 valgmenighedspræst ved 
Københavns og Vartov Valgmenighed. 
Han har senest udgivet bogen Møder 
med Gud (2021). 
 
Ulrik Houlind Rasmussen 
Ulrik Houlind Rasmussen er cand.mag. 
og ph.d. i filosofi fra Københavns Uni-
versitet. Han er lektor i videnskabsteo-
ri, etik og metode samt mental sund-
hed og mindfulness ved Københavns 
Professionshøjskole. Han er desuden 
praktiserende ID-psykoterapeut. 
 
Niels Henrik Gregersen 
Niels Henrik Gregersen er ph.d. i teo-
logi fra Aarhus Universitet og har siden 
2004 været professor i systematisk 
teologi med fokus på dogmatik og 
samtidsteologi ved Københavns Uni-
versitet. Senest har han udgivet bogen 
Ind i fællesskabet. En samtidsteologi 
om gudsriget og det evige liv (2021). 
 
Tina Ibsen 
Tina Ibsen er uddannet astrofysiker fra 
Københavns Universitet. Hun skaber 
kreativ formidling om universet og står 
bl.a. bag podcasten RumSnak. Hun 
har senest skrevet bøgerne Fortællin-
gen om universet. Fra Big Bang til 
mennesket i dag (2019) og Nordlys. En 
rejse fra Solens indre til Jordens atmo-
sfære (2020). 
 
Lars Sandbeck 
Lars Sandbeck er cand.theol. og ph.d. 
fra Københavns Universitet. Siden 
2016 har han været lektor i teologi og 
kirkelig voksenundervisning ved Folke-
kirkens Uddannelses- og Videnscen-
ter. Hans seneste bog er Den gudløse 
verden. Ateisme og antireligion i en 
postkristen æra (2020). 
 
 
 

 

 

 

 
Birgitte Bech 
Birgitte Bech er cand.theol. og 
cand.mag. Hun har arbejdet som folke-
kirkepræst, lektor, kirkeguide, kursus-
leder og fagbogsforfatter. Hun er en 
erfaren formidler af først og fremmest 
dansk kirkekunst og landskabsmaleri. 
 
Neal Ashley Conrad Thing 
Neal Ashley Conrad Thing er mag.art. i 
nordisk litteratur og ph.d. i litteraturvi-
denskab. Han har 25 års undervis-
ningserfaring, er forfatter, foredrags-
holder, konsulent og kunstnerisk leder. 
Han har skrevet bøger om Marcel 
Proust, Søren Ulrik Thomsen, Gunnar 
Ekelöf og Bruce Springsteen. 
 
Morten Dyssel 
Morten Dyssel er forstander for Lise-
lund Højskole, hvor han underviser i 
litterære, filosofiske, idé- og kulturhi-
storiske emner. Han er cand.mag. i 
tysk og filosofi og har gennem mange 
år undervist og forelæst på Køben-
havns Universitet og Folkeuniversite-
tet. Han har udgivet og oversat en 
række bøger.  
 
Jørgen Stormgaard 
Jørgen Stormgaard er cand.mag. i 
fransk og engelsk. Han er timelærer på 
Liselund Højskole og er desuden en 
flittig foredragsholder og underviser i 
andre sammenhænge. Han har specia-
liseret sig i Karen Blixens forfatterskab, 
som han har skrevet flere bøger om. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


