
Vidunderlige Vestsjælland 

10. juli - 16. juli 2022  

 



Hver egn sin historie, sit liv, sin kultur, 
sine skatte, sin identitet. Vestsjælland 
favner et stort område, og her er man-
ge historier at fortælle.  
 
På kurset vil vi fordybe os i fire af de 
store byer på Vestsjælland – Slagelse, 
Sorø, Skælskør og Kalundborg.  
 
Gennem spændende foredrag og ture 
vil vi møde egnen gennem natur, kunst, 
historie, mad og sang. Hvilke personer, 
begivenheder, fortællinger osv. har 
betydning for egnens selvforståelse? 
Hvad har præget egnen? Og hvad 
præger Vestsjælland i dag, hvor det 
måske af mange forbindes med mær-
katet ”Udkantsdanmark”?  
 
Alt dette bliver vi klogere på, når vi i 
denne uge tager en bid af det vidun-
derlige Vestsjælland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liselund Højskole  
Slotsalleen 44 
4200 Slagelse  
5852 3120  
Mail: liselund@liselund.dk  
Web: www.liselund.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10/7 
Kl. 16.00-17.00 Ankomst 
Kl. 19.30-21.00 Velkomst og introduktion v/
Naja Nørgaard 
 
Mandag 11/7: I digternes fodspor - Sorø 
Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Forfatternes 
Vestsjælland v/Morten Dyssel 
Kl. 14.30-16.30 Byvandring i Sorø v/Naja 
Nørgaard 
Kl. 19.30-21.00 Aftentur til Antvorskov Ruin 
v/Naja Nørgaard 
 
Tirsdag 12/7: Der kom en kriger -  
Slagelse 
Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Viking, johanniter 
og gardehusar v/Naja Nørgaard 
Kl. 14.30-16.30 Besøg på Vikingeborgen 
Trelleborg 
Kl. 19.30-21.30 Film: Margrethe I 
 
Onsdag 13/7: Genfødt med kunsten - 
Skælskør 
Kl. 10.00-15.00 Tur til Skælskør med sej-
lads på Skælskør Fjord og besøg på Skæl-
skør Keramikfestival 
Kl. 19.30-21.30 Sangaften v/Lene Kristian-
sen 
 
Torsdag 14/7: Maddag – Kalundborg 
Kl. 9.30-17.00 Bustur i det vestsjællandske 
madlandskab med besøg hos Strids Mølle 
og Dyrehøj Vingård 
Kl. 19.30-21.30 Aftenen til egen disposition 
 
Fredag 15/7: Fortid, nutid og fremtid på 
Vestsjælland 
Kl. 10.00-12.00 Foredrag: Det er for dår-
ligt… v/Morten Hass Augustsen  
Kl. 14.30-16.30 Foredrag og debat: Vest-
sjælland i af- og udvikling? v/Naja Nørgaard 
Kl. 19.30-21.30 Festaften 
 
Lørdag 16/7 
Kl. 9.00-9.30 Afrejse 



På dette kursus møder du 

 

Morten Hass Augustsen 
Morten Hass Augustsen er projektle-
der med byudvikling i Kalundborg 
Kommune. Han er oprindelig udlært 
slagter og har været i Forsvaret. Han 
har et solidt kendskab til erhvervs- og 
foreningslivet i Slagelse som tidligere 
erhvervskonsulent i Slagelse Erhvervs-
center, 11 år som city- og festugechef 
samt to perioder i Slagelse Byråd. 
 
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. 
 
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 
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


