
Skriv dit liv 

24. - 30. januar 2022  



Drømmer du om at få nedfældet vigtige 
episoder fra dit eget liv – eller om at 
skrive fiktion med udgangspunkt i dine 
erindringer?  
 
På kurset vil du få en masse inspiration 
samt kyndig hjælp til at finde din egen 
stil og tone. I løbet af ugen laver vi små 
skriveøvelser til at sætte gang i skriveri-
et. Det kan være med udgangspunkt i 
et foto, et stykke musik, et stikord, en 
genstand eller en tur ud i det fri.  
 
Vi skal også læse brudstykker af skøn-
litterære tekster og tale om, hvilke vir-
kemidler der er brugt. Du vil tilegne dig 
vigtige skrivetekniske redskaber, som 
du kan få glæde af, både når du skriver 
og læser. Underviser på skriveværkste-
det er forfatter Ida-Marie Rendtorff.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liselund Højskole  
Slotsalleen 44 
4200 Slagelse  
5852 3120  
Mail: liselund@liselund.dk  
Web: www.liselund.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

e kursusprogrammet. 

Tilrettelæggelse 
 Lene Kristiansen 
 
  
 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 
 
Mandag 24. januar: 
Kl. 16.00: Ankomst og indkvartering 
Kl. 19.30-21.00: Introduktion v. Lene Kristi-
ansen og Ida-Marie Rendtorff 
 
Tirsdag 25. januar: 
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling 
Kl. 10.00-12.00: Skriveværksted v. Ida-
Marie Rendtorff 
Kl. 14.30-16.30: Skriveværksted v. Ida-
Marie Rendtorff 
Kl. 19.30-21.30: Sangaften v. Lene Kristian-
sen 
 
Onsdag 26. januar: 
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling 
Kl. 10.00-12.00: Skriveværksted v. Ida-
Marie Rendtorff 
Kl. 14.30-16.30: Skriveværksted v. Ida-
Marie Rendtorff 
Kl. 19.30-21.30: Foredrag v. Ida-Marie 
Rendtorff 
 
Torsdag 27. januar: 
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling 
Kl. 10.00-12.00: Skriveværksted v. Ida-
Marie Rendtorff 
Kl. 13.30-16.30: Historisk vandring i Slagel-
se v. Naja Nørgaard og Rigmor Mehlsen 
Kl. 19.30-21.30: Aftenyoga v. Karen Loy 
Aronson 
 
Fredag 28. januar: 
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling 
Kl. 10.00-12.00: Skriveværksted v. Ida-
Marie Rendtorff 
Kl. 14.30-16.30: Skriveværksted v. Ida-
Marie Rendtorff 
Kl. 19.30-21.30: Foredrag v. Morten Dyssel 
 
Lørdag 29. januar: 
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling 
Kl. 10.00-12.00: Skriveværksted v. Ida-
Marie Rendtorff 
Kl. 14.30-16.30: Skriveværksted v. Ida-
Marie Rendtorff 
Kl. 19.30-21.30: Festaften v. Lene Kristian-
sen 
 
Søndag 30. januar: 
Kl. 09.30: Afrejse 

 
 
 
 

 



På dette kursus møder du 
 
Ida-Marie Rendtorff  
Ida-Marie Rendtorff debuterede med 
ungdomsbogen Strømsvigt (2004). 
Siden da er fulgt en lang række roma-
ner. Hun har bl.a. skrevet den klimaak-
tuelle trilogi Kloden under vand (2012-
14) og er aktuel med fremtidsthrilleren 
Himlen over i morgen (2021). Hun har 
desuden skrevet manuskripter, bl.a. til 
tv-serien Hotellet. Ida-Marie Rendtorff 
har undervist børn, unge og voksne i 
fiktionsskrivning siden 1998. Sidste år 
underviste hun med stor succes i erin-
dringsskrivning på Liselund Højskole. 
 
Lene Kristiansen 
Lene Kristiansen er lærer på Liselund 
Højskole, hvor hun blandt andet un-
derviser i musik og sang. Hun er ud-
dannet musikpædagog fra Danmarks 
Pædagogiske Universitet og prælimi-
nær organist fra Sjællands Kirkemu-
sikskole. Hun underviser desuden i 
sang og klaver for voksne begyndere. 
 
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 
museer. Naja tilrettelægger kurser og 
foredrag i emner inden for historie og 
kultur gerne med en forbindelse til 
lokalområdet. 
 
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.  
 
 
 
 
 

 

Rigmor Hofmann Mehlsen 
Rigmor Hofmann Mehlsen er uddannet 
lærer og har arbejdet på folkeskoler i 
Vestsjælland. Derudover har hun erfa-
ring med pilgrimsvandring og vandring 
i øvrigt bl.a. som kursusleder på Lise-
lund Højskole. Som bosiddende på 
Vestsjælland gennem en årrække har 
hun et stort kendskab til lokalområdet.  

Karen Loy Aronson  
Karen Loy Aronson er uddannet Hatha 
Yoga-lærer, Holistic Lifestyle Coach og 
terapeut. Hun har over 30 års erfaring 
fra sundhedsbranchen. Det er hendes 
passion at give simple redskaber til at 
mærke større vitalitet og velvære hos 
den enkelte i hverdagen. Hun vil gerne 
inspirere andre til at hvile i sig selv, 
passe bedre på sig selv og lære sig 
selv bedre at kende. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


