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Kursuska

Kursusoversigt
Her kan du se, hvornår vi har hvilke kurser, og hvor du kan læse om de enkelte kurser i kataloget. Priserne under hvert
kursus er ved indkvartering på dobbeltværelse. Vil du have enkeltværelse, skal du lægge 400 kr. oveni på 1-uges
kurserne og 800 kr. på 2-uges kurserne.

JANUAR/FEBRUAR

JULI

Hold 6: 1 uge fra 24/3 til 30/3

Hold 10: 2 uger fra 19/5 til 1/6

a) Musicalen længe leve (s. 17)

a) Haven på altanen (s. 26)

Hold 1: 1 uge fra 27/1 til 2/2

b) Kor – for ikke sangere (s. 16)

Hold 14: 2 uger fra 30/6 til 13/7

a) Højskole classic (s. 11)

c) Hold hjernen frisk (s. 11)

b) Vi synger fra Højskolesangbogen (s. 18)

Pris: 4400 kr.

d) Håndværk og Design (s. 26)

c) På opdagelse i sproget
(s. 21)

Pris: 6100 kr.

På dette kursus deltager en gruppe
fra Ældre Sagen i Hvidovre.

Pris: 4400 kr.

APRIL
Hold 2: 2 uger fra 3/2 til 16/2
Hold 7: 2 uger fra 31/3 til 13/4

b) Farver i vand (s. 14)

a) Fugleliv og fuglestemmer
(s. 8)

d) Velkommen på nettet (s. 7)
Pris: 5800 kr.

b) Europa i flammer (s. 10)
c) Visesang (s. 18)
d) Fortæl med dine billeder
(s. 14)

Hold 3: 2 uger fra 17/2 til 2/3
a) Det store filmhold – finalen
(s. 8)
b) Genbrugsguld (s. 25)

Pris: 6200 kr.

JUNI

a) Få gang i skriveriet (s. 21)

c) Dansk politik lige nu (s. 20)

d) Patchwork (s. 26)

Pris: 5800 kr.

Hold 11: 1 eller 2 uger fra 2/6
til 15/6
a) Lolland rundt på cykel (s. 23)

JULI/AUGUST

a) Strejftog på Sydhavsøerne
(s. 24)

Pris for 2 uger: 6000 kr.
Tillæg på golf: 750 kr. pr. uge.

a) Højskole classic (s. 11)

Vælg hold 11-1 for perioden
2/6 til 8/6

Pris: 5800 kr.

b) Fluefiskeri på Sydhavsøerne
(s. 22)

Vælg hold 11-2 for perioden
9/6 til 15/6

Pris for Højskole classic:
4400 kr.

Vælg hold 11-3 for hele
perioden 2/6 til 15/6

Pris for Fluefiskeri: 5200 kr.

Pris: 4800 kr.
På dette kursus deltager en gruppe
fra Jyderup/Mørkøv

Hold 17: 2 uger fra 4/8 til 17/8
a) Seniordans (s. 6)
b) Naturvandringer – Falster 		
rundt! (s. 24)
c) Digital foto og billedbehandling (s. 7)
d) Skulpturhold (s. 27)

På Højskole classic deltager en
gruppe fra Gladsaxe kommune.

Hold 12: 1 uge fra 16/6 til 22/6

Hold 9: 2 uger fra 5/5 til 18/5

Pris: 4800 kr.

Hold 18: 1 uge fra 18/8 til 24/8

a) Bridge (s. 11)

På dette kursus deltager en gruppe
fra Ældre Sagen i Albertslund

a) Senior med stil (s. 15)

Hold 13: 1 uge fra 23/6 til 29/6

c) Storm P – på scenen, i skrift
og i streg (s. 10)

Pris: 4400 kr.
På dette kursus deltager en gruppe
fra Gladsaxe kommune.

Pris: 6100 kr.

d) Linedance (s. 6)

d) Lær at spille guitar (s. 16)

a) Højskole classic (s. 11)

a) Sommer på Marielyst (s. 12)

Hold 16: 1 uge fra 28/7 til 3/8

Hold 8: 1 uge fra 28/4 til 4/5

Hold 4: 1 uge fra 3/3 til 9/3

Hold 15: 2 uger fra 14/7 til 27/7

c) Golf (s. 9)

c) Fra ursuppe til algesuppe
(s. 18)

MARTS

På dette kursus deltager en gruppe
fra Solgården i Kastrup

b) Vandrehold (s. 24)

Pris for 1 uge: 4600 kr.

APRIL/MAJ

a) Sommer på Marielyst (s. 12)

a) Strejftog på Sydhavsøerne 		
(s. 24)

Pris: 5800 kr.

Hold 5: 2 uger fra 10/3 til 23/3

b) Det store fuglesangkursus
(s. 8)

a) Romantik i den tredje alder
(s. 13)

c) Bliv fortrolig med din Ipad 		
(s. 7)

b) Kor (s. 16)

d) Håndværk og Design (s. 26)

a) Strejftog på Sydhavsøerne 		
(s. 24)

c) Store videnskabsfolk (s. 10)

Pris: 5800 kr.

Pris: 4800 kr.

e) Smykker af sølv (s. 27)

På dette kursus deltager en gruppe
fra OK Klubben i Kastrup

Pris: 4900 kr.

d) Pileflet (s. 27)
e) Smykker af sølv (s. 27)

b) Sydhavsøerne rundt på 		
motorcykel (s. 24)

d) Lær at ro kajak (s. 23)

Pris: 5800 kr.

Fotos i kataloget: Alex Christensen, Shutterstock, PH Bergmann, Frank van’t Veen, medarbejdere
på højskolen med flere.
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AUGUST/SEPTEMBER
Hold 19: 2 uger fra 25/8 til 7/9
a) Bliv fortrolig med din Ipad 		
(s. 7)
b) Naturperler på Sydhavsøerne (s. 23)
c) Ind i jazzen (s. 16)

Hold 23: 2 uger fra 6/10 til 19/10
a) Naturen i maleriet – maleriet
i naturen (s. 14)
b) Din musik – min musik
(s. 15)
c) Dansk politik lige nu (s. 20)

Hold 28-1: 1 uge fra 21/12 til 27/12
a) Jul på Marielyst (s. 12)
Pris: 5300 kr.

d) Velkommen på nettet (s. 7)
Pris: 5800 kr.

Hold 28-2: 1 uge fra 28/12 til 3/1
a) Nytår på Marielyst (s. 12)

d) Slægtsforskning (s. 21)
Pris: 5800 kr.

DECEMBER/JANUAR

Hold 24: 1 uge fra 20/10 til 26/10

Pris: 5300 kr.

a) Højskole classic (s. 11)
Hold 20: 1 uge fra 8/9 til 14/9

b) Jagt og vildt (s. 22)

Hold 28-3: 2 uger fra 21/12 til 3/1

a) FN’s verdensmål (s. 20)

Pris for Højskole classic:
4400 kr.

a) Jul og nytår på Marielyst (s. 12)

b) Yoga for seniorer (s. 13)
c) Tilbage til 60’erne (s. 10)

Pris: 8700 kr.

Pris for Jagt og vildt: 5200 kr.

Pris: 4600 kr.

På Højskole classic deltager en
gruppe fra Gladsaxe kommune

Hold 20-1: 2 uger fra 8/9 til 20/9

OKTOBER/NOVEMBER

a) Rejse til Armenien: 5 dage
på højskole + 8 dage på
rejse (s. 19)

Hold 25: 2 uger fra 27/10 til 9/11

Dans ......................................................................... s. 6

a) På jagt efter danskheden
(s. 20)

Digital ...................................................................... s. 7

Pris på dobbeltværelse:
15.700 kr.
Pris på enkeltværelse:
17.600 kr.

Velkommen til Marielyst ........................................ s. 4

b) Fra barok til wienerklassik 		
(s. 16)
c) Glas og sølv (s. 25)

Hold 21: 1 uge fra 15/9 til 21/9
a) Mad på Marielyst (s. 9)

d) På svampejagt (s. 24)
Pris: 5800 kr.

b) Musik på Marielyst (s. 17)
Pris: 4800 kr.

Hold 26: 2 uger fra 10/11 til 23/11
a) Murens fald 30 år (s. 10)

SEPTEMBER/OKTOBER
Hold 22: 2 uger fra 22/9 til 5/10
a) Det store trækfuglekursus
(s. 8)
b) Bliv fortrolig med din Ipad 		
(s. 7)
c) Rock’n’roll for gamle drenge
og piger (s. 17)
d) Håndværk og Design (s. 26)
e) Danmarks Digtere (s. 13)
Pris: 5800 kr.

Indholdsfortegnelse

b) Få gang i skriveriet (s. 21)
c) Os, der lytter til klassisk 		
musik (s. 18)
d) Pileflet (s. 27)
Pris: 5800 kr.

Hold 27: 1 uge fra 24/11 til 30/11
a) Højskole classic med bl.a. 		
julegavefremstilling (s. 11)
Pris: 4400 kr.
På dette kursus deltager grupper
fra Gladsaxe kommune og Ældre
Sagen Høje Tåstrup

Film .......................................................................... s. 8
Fugle ........................................................................ s. 8
Gastronomi .............................................................. s. 9
Golf .......................................................................... s. 9
Historie ................................................................. s. 10
Hjernetræning ...................................................... s. 11
Højskole classic .................................................... s. 11
Jul, nytår og sommer ........................................... s. 12
Kroppen ................................................................ s. 13
Kærlighed ............................................................. s. 13
Litteratur ............................................................... s. 13
Maleri og tegning ................................................ s. 14
Mode . ................................................................... s. 15
Musik og sang ...................................................... s. 15
Naturvidenskab .................................................... s. 18
Rejse ..................................................................... s. 19
Samfund ............................................................... s. 20
Slægtsforskning ................................................... s. 21
Sprog og skrivning ................................................ s.21
Ud i naturen på Sydhavsøerne ............................ s. 22
Værksted .............................................................. s. 25
Alt om tilmelding, pris og transport ................... s. 28
Skolens lærere . .................................................... s. 30
Tilmeldingsblanket .............................................. s. 31
En dag på højskolen . ........................................... s. 32

Du bliver aldrig for gammel til at komme på højskole hos os
Der er forhold i livet, som man skal have en vis alder, livserfaring og modenhed for at have glæde af. Et af dem er
at tage på seniorhøjskole. Højskolen Marielyst på Sydfalster
er den eneste folkehøjskole for seniorer øst for Storebælt,
og her kan man sagtens være for ung til at komme, men
aldrig for gammel!
Hos os kommer seniorer fra hele Danmark fra 60 år og
opefter. Nogle har lige sluppet arbejdsmarkedet, for andre
er det 30 år siden. Men for alle gælder, at de er 100%
selvhjulpne, nysgerrige på livet og opsat på at føre en
aktiv tilværelse i samvær med andre. Derfor kalder vi os
højskole for aktive seniorer.
Året rundt har vi kurser på 1 eller 2 uger inden for en
meget bred vifte af fag. Det er korte kurser som på alle
andre folkehøjskoler i Danmark, hvor et højt fagligt niveau
går hånd i hånd med masser af samvær og debat, musik
og sang.

Men i modsætning til de almindelige folkehøjskoler har vi
sørget for, at de fysiske rammer er tilpasset seniorer. Alt er
i et plan (undtagen administrationen, som sidder på 1. sal),
vi har teleslynge i mange lokaler, og alle vores værelser
har eget bad og toilet.
Og så er det vores klare erfaring, at rigtig mange seniorer
sætter pris på at være i et miljø, hvor livserfaring værdsættes, og hvor man kan finde nye legekammerater på
ens egen alder og som man umiddelbart går i samklang
med i kraft af at have de samme kollektive erindringer.
Lyder Højskolen Marielyst som noget for dig? Så gå på
opdagelse her i kataloget – vi er sikre på, at du finder
mindst et kursus, som har din interesse.
Vi ser frem til at byde dig velkommen på Marielyst.

Jannie Lehmann og Christian Schou
forstanderpar
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Oplev Danmarks sydligste hjørne
Et kursus på Højskolen Marielyst er også en tur til et helt
særligt hjørne af Danmark. Vi ligger på Sydfalster og har
kun 300 meter til Østersøen og Danmarks bedste badestrand med 6 kilometer af det fineste sand. Mod syd er
der 15 kilometer til Sydstenen, Danmarks sydligste punkt
og mod nord ligger nogle af Danmarks mest velbevarede
skove med en overflod af stendysser og gravhøje.
Forår og efterår passerer over 250 millioner trækfugle
Falster. Uanset årstiden byder Falster på masser af gode
naturoplevelser.

STEMNING AF

gammelt BADEHOTEL

Højskolens kerne er en gammel firlænget bondegård, som
i 1906 blev til badehotel – og hvor vi hæger om at bevare
stemningen fra badehotellets storhedstid i 20’erne og
30’erne. Fx stammer møblementet i skolens spisesal fra
badehotellets storhedstid for 100 år siden.
I midten af gården er der en lukket gårdhave, og omkring
højskolen er der en dejlig park med egen sø. Det giver
mulighed for altid at finde et sted med læ og enten sol
eller skygge at sidde i.
Alt er i et plan (undtagen kontoret, som ligger på 1. sal)
og der er trådløst netværk (wifi) overalt på skolen og teleslynge i spisesal, undervisningslokaler og koncerthuset.

Højskole SIDEN 1971
Her har været seniorhøjskole siden 1971, da det gamle
badehotel lukkede. I 70’erne blev der bygget fire moderne

værelsesfløje til og i 2007 fik skolen eget koncerthus med
en fantastisk akustik og plads til over 200 gæster.
Alle værelser har eget bad og toilet. Vi har 60 værelser,
fordelt på fire værelsesfløje med plads til i alt 84 kursister.

plus

FAGLIG FORDYBELSE
BRED ALMEN UNDERVISNING
Som kursist på højskolen får du naturligvis mulighed for
at fordybe dig i det fag, du har valgt at komme for. Men
du får også undervisning af bred almen karakter, som det
hedder i lov om folkehøjskoler. Loven dikterer, at halvdelen
af de 21 undervisningstimer, du skal have om ugen, skal
være af bred almen karakter. Det betyder hos os, at du
hver formiddag får 2-3 timers undervisning i det fag, du
har tilmeldt dig – og at resten af dagens undervisning går
på tværs og har bred almen karakter.

5

dans
LINEDANCE
For første gang har vi linedance på programmet på
højskolen med en instruktør, som er kendt i det danske
linedance-miljø, nemlig Annie Muxoll fra Happy Feet
Linedance i Vordingborg. Annie Muxoll har danset linedance
siden 2003 og er en instruktør, som brænder for at give
danseglæden videre til andre.
Mange forbinder linedance med cowboys, der danser i
ternede skjorter og cowboyhatte. Men dansen opstod
faktisk slet ikke på prærien. Linedance startede nemlig i
England og blev først senere emigreret til det Vilde Vest
- og resten af verden.
Men uanset historien bag dansen forbinder de fleste
mennesker i dag linedance med country. Og det er da
også rigtigt, at meget linedance foregår til countrymusik.
Men man kan sagtens dyrke linedance til meget andet
musik – fra pop over folk til rock. Alle musikgenrer vil blive
brugt på kurset.
Linedance danses på rækker - altså lines på engelsk. Heraf
navnet. Og man har ikke brug for en fast partner at danse
med, fordi alle i princippet danser solo. Og alle, som kan
flytte fødderne og tælle til otte, kan deltage! Det vil dog
være en fordel, hvis man har kendskab til de mest basale
grundtrin i linedance.
Vi danser som regel 2 timer formiddag og 2 timer eftermiddag eller aften, mens den øvrige tid er helliget foredrag,
udflugter, musik og sang.
Du kan deltage 1 eller 2 uger i perioden fra 2. til 15. juni
2019.
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HOLD 11-1: 1 UGE FRA 2/6 - 8/6
HOLD 11-2: 1 UGE FRA 9/6 - 15/6
HOLD 11-3: 2 UGER 2/6 - 15/6
PRIS FOR 1 UGE: 4600 KR.
PRIS FOR 2 UGER: 6000 KR.

SENIORDANS
I seniordans ser man stort på, hvordan man traditionelt
danser – og har opfundet sine egne danse, hvor man ikke
danser mand og dame, men i stedet rød og blå. Derfor
er seniordans populært hos kvinder og mænd uden fast
dansepartner.
På kurset skubber vi stolene til side i højskolens koncerthus
og danser til kendte og iørefaldende melodier. Somme
tider tager dansene udgangspunkt i kendte standard- eller
folkedanse. Andre gange er der tale om spændende nye
danse, der er udviklet særligt til seniordans.
Alle kan deltage – eneste forudsætning er glæden ved at
røre sig til musik. Vi danser som regel 2 timer formiddag
og 2 timer eftermiddag, mens den øvrige tid er helliget
foredrag, udflugter, musik og sang. Instruktører er Lene
Damkjær og Eva Schmidt fra Dansk Senior Dans.

HOLD 17: 2 UGER FRA 4/8 TIL 17/8
PRIS: 5800 KR.

Digital
BLIV FORTROLIG MED DIN IPAD

VELKOMMEN PÅ NETTET

En Ipad er Apples bud på en tablet – de små tynde tavle-computere, som har vundet stor udbredelse de sidste
5 år. De kan det samme som større computere og er tit
nemmere at komme i gang med end computere. Der er
mange forskellige tablets på markedet, men på dette
kursus arbejder vi med Ipad – og lærer fra bunden, hvordan
man bruger den til både stort og småt. Medbring din egen
Ipad til kurset. Max. 12 deltagere. Lærer er Jan Borre.

Finder du det svært at færdes på internettet, er dette
kursus for dig. Vi går frem skridt for skridt, så du bliver
tryg ved alle trin af at bruge en computer/tablet til at
udforske nettet – fra at tænde computeren, logge dig på,
åbne netbank og e-boks til at søge informationer om rejsetider, billetkøb, vejret etc. og gå på Facebook. Du vil også
lære, hvordan du opsætter, sender og modtager e-mails.
Max. 12 deltagere. Lærer er Jan Borre.

HOLD 9: 2 UGER FRA 5/5 TIL 18/5

HOLD 2: 2 UGER FRA 3/2 TIL 16/2

HOLD 19: 2 UGER FRA 25/8 TIL 7/9

HOLD 23: 2 UGER 6/10 TIL 19/10

HOLD 22: 2 UGER FRA 22/9 TIL 5/10

PRIS: 5800 Kr.

PRIS: 5800 KR.

DIGITAL FOTO OG BILLEDBEHANDLING
Med digitale kameraer tager vi fotos som aldrig før – og
oftest med knappen stillet på automatik. Men dine fotos
kan blive både skarpere og klarere med blot en smule
indsigt i, hvordan du bruger dit digitale kameras mange
funktioner. På kurset lærer du om billedkomposition og
kameraindstillinger i felten, og hvordan du efter endt
fotografering kan beskære og farvekorrigere dine fotos.
Endelig kommer vi også rundt om, hvordan du bedst lagrer
dem. Max. 12 deltagere. Lærer er Jan Borre.

HOLD 17: 2 UGER FRA 4/8 TIL 17/8
PRIS: 5800 KR.
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Film

da ikke alle trækfugle er ankommet, bliver undervisningen
i sangstemmer suppleret med mere almen undervisning
i fugleliv, som fx feltkendetegn, forekomster, tips til trækobservationer og fuglenes jizz, hvilket omhandler disciplinen at kende en fugl på dens adfærd. Undervisningen
foregår både ude og inde. Lærer er Simon Vikstrøm.

HOLD 7: 2 UGER FRA 31/3 TIL 13/4
PRIS: 5800 KR.

DET STORE FUGLESANGKURSUS
DET STORE FILMHOLD – FINALEN
For 10. og sidste gang inviterer højskolens tidligere forstander, Hans Jørgen Møller filminteresserede kursister med ind
i mørket til ’Det store filmhold’.
Gennem årene er det blevet til næsten 200 film og et
halvt hundrede foredrag om film, skuespillere, instruktører,
festivaler m.m. Diskussionerne har været mange og engagerede undervejs. Og heldigvis er mange kursister vendt
tilbage til filmholdet år efter år. Men efter i år er det altså
slut med Hans Jørgen som operatør.
Det sker med et rigtigt jubilæumsprogram, hvor vi går
tilbage og ser nogle af de bedste film fra de tidligere år.
Vi skal genopleve de bedste foredrag og i det hele taget
svælge i gode filmoplevelser.
Men der vil også blive vist et par nye filmperler undervejs.
Kurset henvender sig til såvel ’gamle’ filmvenner som nye,
der blot ønsker at få filmoplevelser ud over det sædvanlige.

HOLD 3: 2 UGER FRA 17/2 TIL 2/3
PRIS: 5800 KR.

I starten af maj er næsten alle trækfuglene ankommet,
så der vil være et intenst kor af fuglestemmer at fordybe
sig i. På kurset vil du lære at få styr på de mere almindelige sangfugles stemmer og lade de øvrige indgå som
”krydderier”. Vi vil også bevæge os væk fra højskolen og
opsøge andre naturtyper for både at høre og se fuglene
i disse områder.

HOLD 9: 2 UGER FRA 5/5 TIL 18/5
PRIS: 5800 KR.

DET STORE TRÆKFUGLEKURSUS
Sydfalster byder på fantastiske fuglelokaliteter, der om
efteråret udviser imponerende mængder af trækkende og
rastende fugle! På dette kursus satser vi på godt udevejr,
for vi skal rundt til de gode fuglelokaliteter, observere
fuglene og lære om deres liv og adfærd. Vi skal besøge
Gedser Fuglestation (ringmærkning af fugle), Gedser Odde
(havfugletræk) og så selvfølgelig Bøtø Nor Fuglereservat,
hvor der næsten altid er noget spændende at hente, som
fx havørne, traner, gæs af mange arter og vadefugle. På
dage med dårligt vejr bliver vi indendørs og får styr på
fugleteorierne. Lærer er Simon Vikstrøm.

Fugle
FUGLELIV OG FUGLESTEMMER
Lyt og lær. I april og maj synger fuglene på højtryk, og
mange sangfugle er på vej til Danmark fra de varme lande.
På dette kursus får du sandsynligvis lov til at byde løvsangeren velkommen hjem og lære at skelne dens lyd fra de
mange andre sangfugle, som du kommer til at kende. Men
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HOLD 22: 2 UGER FRA 22/9 TIL 5/10
PRIS: 5800 KR.

2018 gav de karakteren 4,8 (på en skala fra 1-5) til vores
køkken for alle de lækkerier, de havde nydt.

Gastronomi
MAD PÅ MARIELYST
En hel uge, hvor det hele handler om mad. På alle mulige
måder. Vi introducerede kurset i 2018, og det blev så stor
en succes, at vi udbyder det igen i 2019.
På kurset skal vi spise ekstra godt. Både morgen, middag
og aften. Vi skal prøve nye råvarer og opskrifter. Vi skal
have vine og øl til maden, der matcher dagens menu (ikke
inkluderet i prisen). Da kursisterne tog hjem fra kurset i

Men vi skal ikke kun nyde god mad. Vi skal også rundt på
Sydhavsøerne og besøge nogle af de mange innovative og
kreative fødevareproducenter, som øerne blomstrer med
netop i disse år. Og så skal vi tale om mad og blive klogere
på mad og diskutere mad: Er der en modsætning mellem
velsmag og sundhed? Hvordan holder man den slanke linje
uden at blive kostforagter? Hvilken vej går madudviklingen
i disse år? Er dansk vin værd at drikke? Vi skal også se på
mad i billedkunst, litteratur og musik.
Kurset afvikles sammen med ”Musik på Marielyst”, så
bliver du mæt af madsnakken, er der gode muligheder
for i stedet at folde ørerne ud og lytte til musikholdets
udfoldelser.
Kursusleder: Køkkenchef Kasper Brink.

HOLD 21: 1 UGE FRA 15/9 TIL 21/9
PRIS: 4800 KR.

Er du rutineret, handicapregistreret spiller, får du undervisning på netop dit niveau i alle spillets sofistikerede
aspekter og bliver coachet omkring svingteknik, kort spil,
køller og puttning.
Vi spiller på Falsters tre bedste baner: Marielyst Golfklub,
Falster Golfklub og Storstrømmens Golfklub.

Golf
ENESTE HØJSKOLE ØST FOR STOREBÆLT
MED GOLF-KURSER
For både begyndere og rutinerede golfspillere har vi golf
på programmet i starten af juni. Du bestemmer selv om
du vil deltage 1 eller 2 uger.
Er du begynder, får du undervisning i golfens grundteknik
og regler. Du spiller på en rigtig golfbane, men i et mindre
format, så udfordringerne ikke bliver større, end du kan
magte. Det er muligt at låne et golf-sæt til lejligheden.

Du skal selvfølgelig ikke spille golf hele dagen, men også
nyde godt af alle de andre aktiviteter, vi har på højskolen:
Masser af sang, musikalsk underholdning og spændende
foredrag.
Du kan deltage 1 eller 2 uger i perioden fra 2. til 15. juni
2019.
Lærere er Peter Søvad og Pernille Fenger.

HOLD 11-1: 1 UGE FRA 2/6 TIL 8/6
HOLD 11-2: 1 UGE FRA 9/6 TIL 15/6
HOLD 11-3: 2 UGER FRA 2/6 TIL 15/6

PRIS FOR 1 UGE: 4600 KR.
PRIS FOR 2 UGER: 6000 KR.
TILLÆG PÅ GOLF: 750 KR. PR. UGE
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Historie
EUROPA I FLAMMER
For Europa var perioden 1914-1945 i realiteten en lang krig
med en våbenhvile i midten. Set i bakspejlet var både 1.
og 2. verdenskrig uundgåelige og forudsigelige. Vi dykker
ned i et Europa i flammer og finder de røde tråde fra den
ene krig til den næste – og ser hvordan afslutningen på de
to krige stadig præger Europa i dag. Lærer er Peter Søvad.

PRIS: 5800 KR.
HOLD 7: 2 UGER FRA 31/3 TIL 13/4

MURENS FALD 30 ÅR
2019 er 30-året for en af de største begivenheder i vores
levetid, nemlig Murens fald. For os, der voksede op under
den kolde krig, blev der pludselig vendt op og ned på
verden. Fra den ene dag til den anden var kommunismen
og atomtruslen forsvundet og Europakortet fuldkommen
forandret. Men hvad skete der egentlig dengang, og hvilken betydning fik det for os? Journalist og historiker Ole
Retsbo fortæller om de store og dramatiske omvæltninger,
som han oplevede på første hånd som udsendt reporter,
først for TV 2 og senere TV–Avisen.

HOLD 26: 2 UGER FRA 10/11 TIL 23/11
PRIS: 5800 KR.

STORE VIDENSKABSFOLK
Ørsted, Einstein, Curie, Newton, Linné, Krogh, Maxwell,
Brahe, Kopernikus, Dalton, Steensen. Hvad er det nu de
hedder til fornavn, og hvorfor er det nu, de er så berømte?
Svaret får du på dette hold. Lærer er Simon Vikstrøm, der
har gravet i videnskabsfolkenes liv og levned og fortæller
om deres bidrag til nutidens samfund – og også de sjove
og spændende historier bag berømthederne.

HOLD 5: 2 UGER FRA 10/3 TIL 23/3
PRIS: 5800 KR.
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STORM P - PÅ SCENEN, I SKRIFT
OG I STREG
“Det er svært at være menneske! Jo - men prøv alligevel!”,
lader Storm P to personer sige til hinanden på en af de
tusindvis af vittighedstegninger, der i dag udgør hans mest
kendte tilskud til dansk kultur.
Det dækker på mange måder præcis det, som tegneren,
skuespilleren, maleren og forfatteren Robert Storm Petersens værker tilbyder: En måde hvor man på én gang kan
erkende livets facetter, både de sjove og de triste, og hente
mod til at grine af det, der er svært.
Kurset forfølger, hvordan humor, komik, satire og karikatur
i såvel tegninger og maleri som tekst og scenekunst bliver
brugt som den optik på verden, Storm Ps unikke værker
tilbyder. Og hvorfor netop dét syn stadig har så meget at
sige os, næsten 70 år efter hans død.
Lærere: Michael Eigtved, tidl. direktør for Storm P-museet
og Kåre Lind

HOLD 18: 1 UGE FRA 18/8 TIL 24/8
PRIS: 4900 KR.

TILBAGE TIL 60’ERNE
Set med eftertidens øjne var 1960’erne et årti med fest,
farver og stor økonomisk vækst i den vestlige verden. Mennesket landede på månen, ungdommen eksperimenterede
med stoffer, sex, musik og tøj, og den brede befolkning fik
råd til at flytte i eget hus og plante ligusterhæk. ”De glade
60’ere” er årtiet senere blevet døbt, men var 60’erne nu så
glade endda? På dette kursus rejser vi tilbage til 60’erne
og gennemgår nøgternt årtiet og anskuer det gennem de
kulturelle udtryk, som det gav sig i film, musik og bøger.
Lærer er Peter Søvad, der lægger op til at inddrage deltagernes egne historier og erfaringer fra dengang.

HOLD 20: 1 UGE FRA 8/9 TIL 14/9
PRIS: 4600 KR.

hjernetræning
BRIDGE – VERDENS SVÆRESTE
TANKESPORT
At spille bridge er en fornøjelse, som aldrig bliver kedelig,
og glæden ved spillet overlever både alderdom og fysiske skavanker. Derfor spiller stadig flere seniorer bridge.
Bridgekurset på Marielyst henvender sig både til dig, der
aldrig har prøvet spillet og til dig, der allerede mestrer det.
For nybegynderne er der hver formiddag undervisning i
spillets regler og finesser, så du efter kursets to uger er så
godt inde i spillet, at du kan begå dig ved et bridgebord
og fx melde dig ind i en klub. Om eftermiddagen kan
du vælge mellem at arbejde på vores værksted eller
følge dagens eftermiddagsforedrag. For de rutinerede
er der hver eftermiddag bridgeturnering, mens de om
formiddagen følger et af de andre kurser på hold 9: Det
store fuglesangskursus, Bliv fortrolig med din Ipad eller
Håndværk & Design. Bridgelærer: Lis Svendsen.

HOLD HJERNEN FRISK
Hjernen er ikke en muskel, men den skal trænes ligesom
musklerne. Ny forskning viser, at man kan danne nye
hjerneceller hele livet, og at man kan danne nye kredsløb
mellem hjernecellerne. Og ny forskning viser også, at
man kan forsinke udviklingen af demens, hvis man holder
hjernen i gang med intellektuelle sysler som at læse og
løse sudoku og krydsogtværs. Det får samspillet mellem
nerverne i hjernen til at fungere mere effektivt.
På dette kursus arbejder vi målrettet med at stimulere din
hjerne med en blanding af oplæg/foredrag om den nyeste
hjerneforskning og øvelser, der tager sigte på at aktivere så
mange hjerneceller som muligt. Men vi nøjes ikke med de
stillesiddende sysler. Motion er også vigtig, når det gælder
om at stimulere hjernen – for motion har en direkte effekt
i forhold til at øge ens stresstærskel, styrke kreativiteten
og forbedre hukommelsen. Så på dette kursus får du både
rørt hjernen og kroppen.
Lærer er Pernille Fenger, som er uddannet skolelærer og
psykoterapeut MPF.

HOLD 9: 2 UGER FRA 5/5 TIL 18/5

HOLD 6: 1 UGE FRA 24/3 TIL 30/3

PRIS: 5800 KR.

PRIS: 4400 KR.

højskole classic
1 UGE MED MUSIK, HISTORIE OG AKTUELLE SAMFUNDSANLIGGENDER
Fem gange hen over året afvikler vi et 1-uges kursus,
som på mange måder er helt klassisk højskole, som vor
åndelige stamfædre, N.F.S Grundtvig og Kresten Kold definerede højskolen tilbage til dens start i 1840’erne. For især
Grundtvig var højskolen et middel til folkelig dannelse ved
at give almindelige mennesker indsigt i historie, litteratur
og samfundsforhold, men uden at han angav nogen klar
læseplan, heller ikke for den højskole han selv grundlagde
i 1856. Skolen måtte tegnes af de mennesker, der drev
den, mente han.
For os på Marielyst betyder det, at vi har udviklet en
højskoleuge med vægt på musik, historie og aktuelle
samfundsanliggender. Det bliver en uge, hvor alle skolens
lærere bidrager med hver deres spidskompetencer i en

stribe udfordrende foredrag. Men der bliver også lejlighed
til at synge masser af sange fra Højskolesangbogen og
høre koncerter med skolens eget orkester, Maries Mænd og
musikalske gæster udefra. Skolens store kreative værksted
har åbent ugen igennem, og vi skal også på en heldagsudflugt og opleve nogle af de spændende, ukendte sider
af Sydhavsøerne. På det sidste kursus (hold 27 fra 24/11
til 30/11) er der tillige fokus på julen og mulighed for at
fremstille hjemmelavede julegaver på vores værksted.
På alle 5 kurser er en del af pladserne forhåndsreserveret
til grupper.

HOLD 1 FRA 27/1 TIL 2/2
HOLD 4 FRA 3/3 TIL 9/3
HOLD 8 FRA 28/4 TIL 4/5
HOLD 24 FRA 20/10 TIL 26/10
HOLD 27 FRA 24/11 TIL 30/11
PRIS: 4400 KR.
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Jul, nytår og sommer
JUL PÅ MARIELYST

JUL OG NYTÅR PÅ MARIELYST

Jul på Marielyst er vores absolut mest populære hold. Hvis
du vil med, skal du være hurtigt ude. Som regel er alle
pladser besat et år i forvejen. På dette hold står det meste
i julens tegn. Vi byder på julegudstjeneste, dans om træet
juleaften og stor julefrokost 2. juledag. Og ind imellem
byder vi på masser af gløgg og hyggeligt samvær, hvor
vi hører julens historier – både de kirkelige og de mange
folkeeventyr, som julen har kastet af sig gennem tiderne.
For ikke at forglemme, at skolen som altid vil genlyde af

Er du i tvivl om du skal vælge at holde jul eller nytår, kan du
med en klækkelig rabat vælge begge hold på én gang. Du
beholder samme værelse i begge uger. Erfaringsmæssigt
vælger rigtig mange både jul og nytår på Marielyst, så hvis
du vil sikre dig plads, gælder det om at melde hurtigt til.

musik og sang. Hele højskolens personale er med og er
opsatte på at kræse ekstra om dig her i højtiden, så alle
kan mærke den ægte julestemning på den gamle gård.

HOLD 28-1: 1 UGE FRA 21/12 TIL 27/12
PRIS: 5300 KR.

NYTÅR PÅ MARIELYST
Kom til Marielyst og sig farvel til det gamle år og goddag
til det nye i selskab med andre kursister og højskolens
personale. Vi fejrer selve nytårsaften på traditionel vis med
champagne, tre retters festmenu, ”90 års fødselsdagen”
og fyrværkeri. I dagene op til varmer vi op med masser af
tilbageblik på året, der gik. Efter nytårsaften ser vi frem på
det nye år, og hvad vi kan forvente af det. Og under hele
forløbet byder skolens lærere på foredrag om alverdens
emner og masser af syng-med-arrangementer.

HOLD 28-3: 2 UGER FRA 21/12 TIL 3/1
PRIS: 8700 KR.

SOMMER PÅ MARIELYST
Når sommeren forhåbentlig viser sig fra sin bedste side,
holder vi sommerhøjskole på Marielyst. Det er to uger
med alt det bedste fra højskolen: Inspirerende foredrag
om en bred vifte af emner og masser af sang og musik.
Delikat sommermad. Spændende udflugter. Og ikke mindst
masser af samvær med inspirerende samtaler og befriende
grin. Vi satser også på, at vejrguderne er os mildt stemt og
planlægger masser af udendørsaktiviteter – fra morgensvømning i Østersøen over petanque og krolf i parken til
gode traveture i nærområdet. Alt i alt skal det gerne blive
to uger, hvor du både kan nyde sommeren på Marielyst
og blive inspireret på mange måder til et fortsat aktivt
seniorliv. Af erfaring ved vi, at hurtig tilmelding tilrådes.

HOLD 14: 2 UGER FRA 30/6 TIL 13/7
HOLD 15: 2 UGER FRA 14/7 TIL 27/7

HOLD 28-2: 1 UGE FRA 28/12 TIL 3/1
PRIS: 5300 KR.
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PRIS: 6100 KR.

kroppen
YOGA FOR SENIORER
Der er god grund til, at rigtig mange seniorer er blevet
begejstrede for at dyrke yoga. For yoga træner både krop
og sind. Yoga påvirker muskler, led, organer og kirtler og
giver smidighed, styrke og kropsbevidsthed. Og som bonus
får man øget koncentration, ro og mentalt overskud.
I 2018 havde vi for første gang yoga på programmet – og
det blev så stor en succes, at vi selvfølgelig også har det
med i 2019.
Lærer er – som i 2018 - Marianne Ek, der fører dig ind i yogaens verden med skyldig hensyntagen til dine fysiske begrænsninger. Alle yogatimer afsluttes med dybdemeditation, hvor hjernen og kroppen slapper helt af og giver hvile på
en måde, som søvnen sjældent gør. Sanserne skærpes, og
du føler dig meget veloplagt, glad og bevægelig bagefter –
klar til at møde dagens udfordringer. Marianne Ek er uddannet gymnastik- og aerobiclærer fra Institut Bjarnov og har
udøvet og undervist i yoga siden 1970. Max. 16 deltagere.

kærlighed
ROMANTIK I DEN 3. ALDER
Stadig flere seniorer finder en ny kæreste, når livspartneren er gået bort. Men for mange er det bestemt ikke uden
udfordringer, ikke mindst i relation til familien. På dette
kursus taler vi i fortrolighed om, hvad kærligheden til livspartneren har betydet og stadig betyder for den enkelte.
Hvilke udfordringer er der, når man i den tredje alder gerne
vil have en ny kærlighedsrelation? Hvordan sætter man
grænser og beskytter sig selv? Og hvordan tackler man,
hvis ens nye kærlighed har helt andre forventninger til
forholdet end en selv? Hvordan finder man i det hele taget
en ny kæreste? Og tager det første skridt, når man møder
en potentiel kandidat? Kurset ledes af Pernille Fenger,
skolelærer og psykoterapeut MPF. For optimalt udbytte
fordres det, at kursisterne er indstillede på at bidrage med
egne erfaringer og ønsker til kærligheden.

HOLD 20: 1 UGE FRA 8/9 TIL 14/9
PRIS: 4600 KR.

litteratur
DANMARKS DIGTERE
Er du vild med poesi? Så tag med på 2 uger, hvor vi sætter
fokus på danske digtere. I fortid og nutid. Vi får besøg af
en række digtere. Du vil høre koncerter med digte af Tove
Ditlevsen, Benny Andersen og Emil Aarestrup. Vi tager også
på udflugt til Aarestrups Hus i Nysted. Du vil få mulighed
for selv at skrive digte eller selv at læse digte op. Har du
lyst til at forberede dig, vil du på højskolens hjemmeside
kunne se en litteraturliste to måneder før. Ellers mød bare
op til 14 sensommerduftende poesidage.
Lærer: Kåre Lind

HOLD 22: 2 UGER FRA 22/9 TIL 5/10
PRIS: 5800 KR.

HOLD 5: 2 UGER FRA 10/3 TIL 23/3
PRIS: 5800 KR.
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maleri & tegning
FARVER I VAND
Akvarelkursus. På dette akvarelhold vil du møde de grundlæggende akvarelteknikker. Vådt på tørt, vådt i vådt og
så videre. Du vil høre om akvarellens historie og se film
om akvarel. Er du øvet – eller har du bare mod derpå – vil
du også få mulighed for at prøve mange sjove akvareleksperimenter.
Max. 16 deltagere. Lærer: Kåre Lind.

HOLD 2: TO UGER FRA 3/2 TIL 16/2
PRIS: 5800 KR.

FORTÆL MED DINE BILLEDER
På dette kursus får du en almen indføring i maleteknikker:
Akvarel, akryl, blyant, kul og tusch. Men vi vil først og
fremmest arbejde med billeder, der på den ene eller anden
måde fortæller historier. Vi skal prøve at male erindringer,
illustrere digte og fortællinger, male hverdagshistorier,
male historiske begivenheder, male fantasier – og se
på billedkunstnere, der fortæller historier. Et kursus for
uøvede og øvede. Max. 16 deltagere. Lærer: Kåre Lind.

HOLD 7: 2 UGER FRA 31/3 TIL 13/4
PRIS: 5800 KR.
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NATUREN I MALERIET
– MALERIET I NATUREN
På dette malerkursus vil vi dyrke naturen, landskabet og
lyset omkring Marielyst, når efteråret viser sig fra sin mest
farverige side. Er det dårligt vejr, vil vi tage naturen ind i
tegnelokalet. Du vil møde mange tilgange til naturen – og
mange tilgange til maleri og tegning. Du vil kunne arbejde
med akryl, tegning, oliepastel, akvarel – og lave landart
med naturens materialer. Gæstelærer undervejs vil være
Dorthe Wolff Sørensen.
Max. 16 deltagere. Lærer: Kåre Lind

HOLD 23: 2 UGER FRA 6/10 TIL 19/10
PRIS: 5800 KR.

Mode
SENIOR MED STIL
Dette er kursus er for dig, der går op i dit udseende og
din fremtræden. Og som bruger tid og penge på jævnlige
tøjkøb og frisørbesøg.
Lærer er stylingcoach Gitte M. Jensen, som vil tage dig
med på en rejse ind i tidens mode. Hun vil bl.a. hjælpe dig
til at finde din stilkerne, for når du har fundet ind til den,
får du let ved altid at kombinere dit tøj, så du får præcis
den følelse og det udtryk, du ønsker dig. Du får også styr
på tøjsnit og kropsformer, så du ved, hvilke tøjsnit der
klæder din krop. Og sidst på kurset får du en individuel

styling og make-over med efterfølgende fotografering. Du
skal medbringe 4-5 sæt af dit ynglingstøj, sko og tilbehør.

HOLD 18: 1 UGE FRA 18/8 TIL 24/8
PRIS: 4900 KR.

musik & sang
DIN MUSIK – MIN MUSIK
Musiksmag kan ikke diskuteres, siger mange. Men det er
præcis, hvad vi skal på dette kursus.
Du skal møde op med eksempler på musik (CD, DVD eller
på internettet), som du kan lide og være parat til over for
de øvrige kursister at forklare hvorfor. Sammen hører vi
musikken og taler om, hvorvidt vi kan lide det eller ikke.
Og ikke mindst hvorfor. En samtale, som også fører os til

at dykke ned i historiske og/eller tekniske detaljer om
komponist/musiker og musikkens indhold.
Ideen er at blive skarpere på de mange forskellige elementer et stykke musik består af og som er med til at
afgøre, om du kan lide det eller ej. Ideen er også at åbne
sindet og prøve at finde kvaliteterne i musik, som du ikke
umiddelbart kan lide og få strukket ørerne!
Ordstyrer og musikresearcher: Peter Søvad

HOLD 23: 2 UGER FRA 6/10 TIL 19/10
PRIS: 5800 KR.
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FRA BAROK TIL WIENERKLASSIK
I vore dage kan vi have musik i ørerne døgnet rundt og
alle vegne. Sådan har det ikke altid været.
I løbet af dette kursus skal vi gennemgå musikkens historie
fra før Johann Sebastian Bach, hvor musik for menigmand
var en sjældenhed, frem til wienerklassik.
Lærer: Peter Søvad

HOLD 25: 2 UGER 27/10 TIL 9/11
PRIS: 5800 KR.

IND I JAZZEN
Jazz er improvisationens kunst. Fra sin opståen i de amerikanske sydstater i slutningen af det 19. århundrede har den
bredt sig til hele verden. Vi skal se på jazzens musikalske
udvikling igennem det 20. århundrede og høre om nogle
af jazzens store personligheder. Og vi skal selvfølgelig høre
en masse jazz – bl.a. kursusdeltagernes ”lytterønsker”.
Lærer: Peter Søvad

HOLD 19: 2 UGER 25/8 TIL 7/9
PRIS: 5800 KR.

KOR
Kom og syng sammen med andre begejstrede sangere!
Vi tager fat på korsatser, der for det meste er 2- og
3-stemmige, og fremfor alt giver hele koret glæden ved at
arbejde med det musikalske stof i fællesskab med andre.
Det er ikke nødvendigt på forhånd at kunne læse noder.
Det lærer vi undervejs. Alle kan være med!
Lærere: Peter Søvad og Jan Borre

HOLD 5: 2 UGER FRA 10/3 TIL 23/3
PRIS: 5800 KR.

KOR FOR IKKE-SANGERE
Nogle af os har det skidt med at synge, oftest fordi vi tilbage i barndommen fik at vide, vi sang falsk og fik besked
om at tie stille, når der skulle synges i fællesskab. Det er
synd, for det er dejligt at synge! Og alle kan lære at synge.
Derfor dette kursus, som er tænkt til dig, der gerne vil, men
ikke tør synge med, når der bydes op til fællessang. Her
behøver du ikke skamme dig over din ”grimme” stemme,
for vi er mange, der synger sammen, og der sker ikke
noget, hvis vi ind i mellem synger en falsk tone - eller et
par stykker.
Vi vil fortrinsvis synge glade danske sange, men vil nok
også vove os ud i en enkelt engelsksproget sang eller to.
Og vi skal også prøve at synge flerstemmigt.
Lærer er Peter Søvad.

HOLD 6: 1 UGE FRA 24/3 TIL 30/3
PRIS: 4400 KR.

LÆR AT SPILLE GUITAR
Det er aldrig for sent at lære at spille guitar. Det er sjovt at
spille guitar, og det er nemmere, end du tror at komme i
gang. På to uger kommer du gennem guitarens anatomi,
hvordan du holder guitaren og bruger dine fingre og et
plekter. Når du har godt greb om guitaren, lærer du at spille
de mest grundlæggende akkorder, så du kan vende hjem
og spille din første sang for familien. Medbring selv guitar.
Lærer: Jan Borre.

HOLD 3: 2 UGER 17/2 TIL 2/3
PRIS: 5800 KR.
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MUSICALEN LÆNGE LEVE!
Musicals er populært som aldrig før – fx har 750.000 set
Phantom of The Opera på det Ny Teater i København!
På dette kursus dykker vi ned i musicalens historie – fra
dens ophav i europæiske operetter over den første rigtige
musical i New York i 1927 til Andrew Lloyd Webbers store
succeser. Vi ser på, hvordan dramaet er opbygget, musikken konstrueret, karaktererne skabt, og hvilken betydning
hele det visuelle udtryk har. Alt sammen krydret med
eksempler fra en række flot filmede musicals.
Lærer er musicaleksperten Michael Eigtved, lektor, Ph.D.
på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns
universitet.

HOLD 6: 1 UGE FRA 24/3 TIL 30/3
PRIS: 4400 KR.

ROCK’N’ROLL FOR GAMLE
DRENGE OG PIGER
Kursisterne på Højskolen Marielyst var typisk børn eller
unge, da rock’n’roll så sin begyndelse i 50’erne. Derfor
bliver dette kursus også en tur ned af mindernes vej, når
vi opruller rockens historie fra 50’erne og frem.
Vi skal høre om rockens oprindelse i andre amerikanske
musikstilarter som jazz, blues og country, og vi skal møde
rockens vigtigste kunstnere fra perioden 1955 – 1970.
Og så skal vi forsøge at sidde stille på stolene, mens vi
hører ægte uforfalsket rock and roll!
Lærer: Peter Søvad

HOLD 22: 2 UGER 22/9 TIL 5/10
PRIS: 5800 KR.

MUSIK PÅ MARIELYST
1 uge hvor højskolen emmer af musik i næsten alle døgnets
24 timer! Tag dit instrument med og nyd sammenspillets
glæder. Vi deler deltagerne ind efter instrumenter og
musikpræferencer, og det har de forrige år resulteret i,
at der bliver grupper med rytmisk musik og grupper med
klassisk, herunder folkemusik.
Hver gruppe arbejder om formiddagen med at indøve
numre til kursets afsluttende koncert. Mens vi om eftermiddagen slipper gækken mere løs og forsøger os med
sammenspil på kryds og tværs. Og så skal vi selvfølgelig
synge en hel masse!
I modsætning til de forrige år, hvor vi har afviklet ”Musik på
Marielyst”, har vi IKKE i 2019 en lang række musikforedrag
samtidigt. Men samtidig med musik-holdet har vi kurset
”Mad på Marielyst” (se side 9), hvor alt handler om mad. På
madkurset er der skruet op for de kulinariske udfoldelser,
og det kommer også dig på musikkurset til gode, ligesom
du som deltager på musikkurset også kan vælge at høre
nogle af foredragene på mad-kurset.
Alle skolens faste lærere er med på Musik på Marielyst.

HOLD 21: 1 UGE FRA 15/9 TIL 21/9
PRIS: 4800 KR.
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OS, DER ELSKER KLASSISK MUSIK
Hvis du hører til dem, der bare elsker at lytte til klassisk
musik, så får du muligheden på dette kursus, hvor du vil
blive præsenteret for et overflødighedshorn af værker
og besætninger inden for klassisk musik af både ældre
og nyere dato. Din musikalske guide på holdet er Simon
Vikstrøm, der selv spiller violin.

HOLD 26: 2 UGER FRA 10/11 TIL 23/11
PRIS: 5800 KR.

VI SYNGER FRA HØJSKOLESANGBOGEN
Et kursus for dig, der elsker at synge sammen med andre
og mærke sangens kraft. Vi dykker dybt ned i højskolesangbogens skattekiste og får nye øjne og ører på mindst
50 af de smukkeste nyere melodier og tekster i bogen.
Undervejs bliver der tid til snak om teksterne, forfatterne
og komponisterne, og vi forsømmer heller ikke hverken
opvarmning, god sangteknik eller flerstemmighed.

Maries Mænd eller Mary’s Men?
Her har du højskolens eget og meget alsidige husorkester med højskolens faste lærerstab. Fra venstre er det
Jan Borre, der spiller guitar og klaver, Simon Vikstrøm
på violin, Kåre Lind på alverdens fløjter og Peter Søvad
på kontrabas. De mestrer både klassisk, jazz, swing,

folkemusik og pop. Oftest kalder de sig Maries Mænd,
men på deres seneste CD er navnet ændret til Mary’s
Men, da CD’en består af glad irsk folkemusik.

Lærer: Thomas Bjerre.

HOLD 10: 2 UGER 19/5 TIL 1/6
PRIS: 6200 KR.

naturvidenskab

VISESANG

FRA URSUPPE TIL ALGESUPPE

Kan du lide at lytte til viser? Og synge med? Har du lyst til
at optræde med en vise? Eller lyst til at akkompagnere til
visesang? Eller måske ligefrem lyst til at forsøge dig med
selv at skrive en vise? Så er dette kursus noget for dig.

Det er en forunderlig udvikling, som livet på kloden har
været igennem fra tidernes morgen til i dag. På dette
kursus fokuserer vi på især dyrelivets udvikling fra livets
begyndelse og dykker ned i hvilke kræfter, der er med til
at drive evolutionen. Vi vil især inddrage Darwins lære og
supplere med andre store tænkere (Lamarc, Wallace m.fl.).
Vi skal også høre om livets opbygning i form af celler og
dna, og endelig vil vi prøve at se frem i tiden og gøre os
forestillinger om den videre evolution. Kurset er opbygget
som foredrag, suppleret med filmklip, men der er også
åbent for diskussioner undervejs.

På kurset arbejder vi med en lang række forskellige former
og typer for viser (folkevise, skillingsvise, revyvise etc.) fra
middelalderen til i dag. Der bliver mulighed for at høre
andre synge viser og prøve at synge og fremføre en vise
over for andre. For en vise bliver ikke nødvendigvis sunget,
men først og fremmest fremført, og man behøver derfor
ikke have en stor stemme for at blive en fremragende
vise-fortolker – det vigtigste er at fremføre visen med sjæl
og nerve. Medbring gerne egne tekster og evt. instrument.
Lærer er Jan Borre.

Lærer: Simon Vikstrøm

HOLD 3: 2 UGER FRA 17/2 TIL 2/3
PRIS: 5800 KR.

HOLD 7: 2 UGER FRA 31/3 TIL 13/4
PRIS: 5800 KR.
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Fredag formiddag den 13. september kører vi afsted i bus
fra højskolen til Københavns lufthavn og flyver til Armeniens hovedstad, Yerevan, hvor vi ankommer ud på natten.
Rejsen varer 8 dage med besøg i hovedstaden og rundt
i det bjergrige og naturskønne område i det sydøstlige
Armenien. For optimalt udbytte af rejsen bør du IKKE være
gangbesværet.
Der vil max. være 20 deltagere på kurset og rejsen.

Rejse
TAG MED HØJSKOLEN TIL ARMENIEN
Armenien er et naturskønt og bjergrigt land, der grænser
op til Georgien i nord, Aserbajdsjan i øst og Iran og Tyrkiet
mod syd og vest.
Her er enestående landskaber med ældgamle kirker og
klostre på randen af dybe kløfter. Og når det gælder
kultur, historie og ikke mindst mad, er Armenien et sandt
overflødighedshorn.
Det er landet, som var først med rigtig meget. Det var den
første stat, som tog kristendommen til sig som statsreligion. Armenierne er fx i besiddelse af det spyd, som en
romersk soldat prikkede til Jesus med under korsfæstelsen.
Det er det første land, som begyndte at producere vin. Om
armenierne også var de første til at lave sandaler ved man
ikke, men verdens ældste sandal er fundet i Armenien.
Hovedstaden er Yerevan, der er en livlig by, der klæber
sig op ad bjergsiderne fra 900 til 1200 meters højde over
havet.

For detaljeret rejseplan – se vores hjemmeside
www.hsmarielyst.dk

REJSEN ER ARRANGERET
AF VIKTORS FARMOR
Arrangør af rejsen til Armenien er rejsebureaet Viktors
Farmor, som har stor erfaring i rejser for seniorer til nye
og spændende rejsemål som Armenien.
Bureauet har 22 år på bagen og er stiftet af etnograf Kirsten
Gynther Holm, der netop var blevet farmor til lille Viktor,
da hun etablerede bureauet, deraf navnet. I dag arbejder
hele Kirstens familie med i bureauet, der arrangerer rejser
til mere end 80 lande.
På rejsen stiller Viktors Farmor med en professionel, engelsktalende guide og fra højskolen deltager viceforstander,
Jannie Lehmann.
PRISEN INKLUDERER:
•

Ophold med undervisning og forplejning på højskolen søndag til fredag

•

Bustransport til Københavns
lufthavn fredag

•

Fly København - Yerevan retur

•

Hoteller

•

Halvpension undtagen dag 4. Frokosterne indtages
gerne på små lokale restauranter

•

Helpension dag 4

•

Alle entréer og udflugter nævnt i programmet

•

Kørsel med kabelbane i Tatev

•

Drikkepenge til lokalguide og chauffør

5 DAGE PÅ HØJSKOLE + 8 DAGES REJSE
Rejsen til Armenien indledes med 5 dage på højskolen,
hvor vi dykker ned i Armeniens historie og kultur, så vi
er klædt på til at få mest muligt ud af de steder, vi skal
besøge på rejsen til Armenien.

HOLD 20-1: 2 UGER FRA 8/9 TIL 20/9
PRIS PÅ DOBBELTVÆRELSE: 15.700 KR.
PRIS PÅ ENEVÆRELSE: 17.600 KR.
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Samfund

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som
forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe
fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god
uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og
mere bæredygtig økonomisk vækst.

DANSK POLITIK LIGE NU

På dette kursus dykker vi ned i Verdensmålene for at blive
klogere på, hvad der skal til for, at vi som borgere kan
understøtte en bæredygtig udvikling af kloden.

Fra den politiske sæson begyndte efter sommerferien i
2018 har de politiske partier været stærkt optagede af at
få sig positioneret til det næste valg, som kommer senest
i juni 2019.
”Dansk politik lige nu” er et nyt kursus på højskolen og
som vi afvikler to gange i 2019.
På kurset i februar dykker vi ned i den helt aktuelle politiske dagsform og studerer, hvad partierne satser på som
vindersager til valget, og hvordan sagerne matcher på
den ene side tidens udfordringer og på den anden side
folkestemningen. Vi får besøg af en række politikere, og
går dem på klingen på deres løfter til vælgerne. Er valget
afviklet i februar, bliver indholdet som på kurset i oktober.
På kurset i oktober er valget overstået, og den nye regering
har netop åbnet Folketinget for det kommende år og har
fremlagt sine planer.

Hvad kan og vil vi gøre for at bidrage til en bedre og mere
bæredygtig verden for vores klode, vores land og vores
børn og børnebørn?
Foredragsholdere vil på kurset introducere Verdensmålene
med fokus på udvalgte mål, ligesom lokale erfaringer vil
indgå i såvel oplæg som ekskursioner. Der bliver selvfølgelig også rig mulighed for refleksion og diskussion.
Kurset gennemføres i samarbejde med foreningen Globale
Seniorer og er åbent for alle.
Kursusleder: Christian Schou

HOLD 20: 1 UGE FRA 8/9 TIL 14/9
PRIS: 4600 KR.

Vi ser på valgkampens forløb og skal dykke ned i de
afgørende stunder, som altid opstår i en valgkamp, og
hvor valget reelt bliver afgjort. Vi skal også se på, om den
nye regerings planer harmonerer med, hvad den lovede i
valgkampen, eller om den allerede er på vild flugt fra sine
valgløfter. Som på kurset i februar får vi besøg af en række
politikere og skal sammen med dem studere kampen om
magten på Christiansborg.

PÅ JAGT EFTER DANSKHEDEN

Lærer: Christian Schou

På kurset skal vi dykke ned i danskheden som fænomen
og størrelse. Vi skal tilbage til fødslen af nationalstaten
og følge, hvordan mange af vores værdier har været til
diskussion op gennem den nyere Danmarkshistorie. Når vi
slutter efter 2 uger, skal vi prøve i fællesskab at definere,
hvad det vil sige at være ægte dansker i 2019.

HOLD 2: 2 UGER FRA 3/2 TIL 16/2
HOLD 23: 2 UGER FRA 6/10 TIL 19/10
PRIS: 5800 KR.

Danske normer og værdier er blevet nøgleord i den
politiske debat. Skik følge eller land fly, siger mange
politikere til vores indvandrere, og forlanger de lever i
overensstemmelse med danske værdier, som om det er
entydige størrelser. I hvert fald har vi de sidste 150 år i høj
grad diskuteret og forandret vores værdier.

Lærere: Kåre Lind og Christian Schou

FN’S VERDENSMÅL
I september 2015 vedtog verdens regeringsledere på
et FN-topmøde i New York en række Verdensmål for
bæredygtig udvikling. En ambitiøs plan, som alle lande,
inklusive Danmark, skal forsøge at opfylde inden 2030.
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HOLD 25: 2 UGER FRA 27/10 TIL 9/11
PRIS: 5800 KR.

plads til maksimalt 12 deltagere. Der er ingen krav til
hverken teknisk udstyr, erfaringer eller færdigheder.
Lærer: Hans Chr. Andersen

HOLD 2: 2 UGER FRA 3/2 TIL 16/2
HOLD 26: 2 UGER FRA 10/11 TIL 23/11
PRIS: 5800 KR.

Slægtforskning
SLÆGTSFORSKNING
Jo ældre man bliver, jo tydeligere bliver det for de fleste,
hvad de er rundet af. På kurset får du redskaberne til at
blive detektiv i dit eget liv – hvad enten du ønsker at finde
så mange oplysninger om dine forfædre som muligt, eller
om du leder efter nulevende slægtninge ud fra en fælles
forfader. Om formiddagen underviser Torben Albret Kristensen i, hvordan du kan søge oplysninger i diverse kilder,
hvordan du kommer fra en oplysning videre til den næste,
og hvordan du organiserer de fundne informationer. Og
om eftermiddagen giver Erik Skafte dig individuel hjælp.
Torben Albret Kristensen er cand. mag i historie og erfaren
slægtsforsker, mens Erik Skafte i mange år har assisteret
skolens kursister med deres private slægtsforskning. Kurset
har plads til max. 12 kursister.

HOLD 19: 2 UGER FRA 25/8 TIL 7/9
PRIS: 5800 KR.

sprog & skrivning

PÅ OPDAGELSE I SPROGET
At kunne tale og skrive er nok den vigtigste egenskab ved
os mennesker: Uden sprog ville vi ikke eksistere og have
den plads på planeten, som vi har – på godt og ondt. Med
en omskrivning af et kendt citat: Jeg taler, altså er jeg.
Kurset dykker ned i mange sider af sproget: Vi ser på sprogets oprindelse, på sproget i hjernen, på sprogslægtskab
og sprogfamilier, på det danske sprogs udvikling frem til
i dag. Vi tager pulsen på dagens dansk og dets forhold til
andre europæiske sprog: Er modersmålet i fare, eller vil
dansk bestå? Vi runder spørgsmålet om, hvorvidt dansk
er et svært sprog at lære, og går en række ord efter i
sømmene under devisen ’Hvorfor hedder det sådan’ og
’Tag ikke det enslydende for pålydende’. Undervejs vil der
være mulighed for at stille sprogspørgsmål af enhver art,
og vi vil indlede hver dag med at grave i et ord eller udtryk,
der er oppe i tiden.
Lærer er Ole Lauridsen, mag.art. i ældre tysk sprog. I ca. 30
år underviste han i moderne tysk og forskede i samspillet
mellem moderne dansk og tysk, før han gik over til at
arbejde med læring, især hjernen og læring. Fra 2000 til
2016 var han ankermand på P4’s korte formiddagsindslag
’Sproghjørnet’.

HOLD 10: 2 UGER FRA 19/5 TIL 1/6
PRIS: 6200 KR.

FÅ GANG I SKRIVERIET
Har du lyst til at nedskrive dine erindringer til glæde for
dig selv og dine efterkommere? Eller til at skrive digte og
noveller. Måske en roman? Flere og flere gør det og oplever
glæden, når ordene flyder, og ideer eller erindringer står
lyslevende på papir. På dette kursus får du hjælp til at
flytte tankerne fra hovedet til ord på papiret, og til at
gøre ordene på papiret levende. Du får også værktøjer
til at finde erindringerne frem fra glemslen. Kurset har
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FLUEFISKERI PÅ SYDHAVSØERNE
Vidste du, at det er muligt at fange stort set alle fisk med
flue? På Falster, Lolland og Møn har vi nogle af Danmarks
bedste kyststrækninger, når det gælder fiskeri med fluer.
Vi holder fluefiske-kursus, når april går over i maj og havet
omkring Sydhavsøerne byder på fladfisk, havørred, aborre,
gedder og hornfisk i store stimer. Og er det ikke nok, har
vi på Sydhavsøerne også fantastiske put and take vande
med fine bestande af ørreder og sågar stør!
På kurset starter vi med at binde de fluer, vi skal forsøge
os med senere ved kysten. Når fluerne er klar, bliver der
instruktion i fluekastningens svære kunst. Og så er det
ellers ud til kysten eller en put and take sø og forsøge sig.
Kurset er både for nybegyndere og garvede lystfiskere. Det
vil være muligt at købe fluebindingsudstyret, når kurset er
færdigt. Kursusprisen inkluderer alle udgifter og fiskelicens
for hele ugen.

Et kursus for både den øvede og den nyslåede jæger og
for dig, der gerne vil i gang med jagt.
Der vil også blive en del om buejagt, og det bliver muligt
at prøve at skyde med alle tre slags buer, ligesom du får
introduktion til, hvordan du kan lave din egen jagtkniv.
På kurset skal vi udfordres på skydebanen. Her vil du
få mulighed for at blive bedre med din egen riffel eller
prøve nye kalibre af. På samme måde skal vi udfordres af
lerduekasteren.
Med skydefærdighederne på plads skal vi på jagt. Vi har i
skrivende stund ikke fået aftalerne på plads endnu, men
vi satser på at få adgang til gode jagtrevirer, hvor vi både
kan gå på jagt med bøsse, riffel og bue. Inden hver jagttur
holder vi oplæg om de jagtformer, som vi skal på. Har vi
jagtbytte med os hjem, spiser vi det på højskolen – efter
at vi har set på forskellige måder at brække og partere
vildtet på.
Lærer: Jens Fogh

Er det muligt, så medbring eget udstyr. Ellers har vi et par
fluestænger du kan låne, hvis det skulle være nødvendigt.

HOLD 24: 1 UGE FRA 20/10 TIL 26/10

Lærer: Jens Fogh

PRIS: 5200 KR.

HOLD 8: 1 UGE FRA 28/4 TIL 4/5
PRIS: 5200 KR.
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JAGT OG VILDT

LOLLAND RUNDT – PÅ CYKEL
Find cyklen frem og tag den med på højskole. For på dette
cyklehold får du en cykel- og naturoplevelse ud over det
sædvanlige. Vores mål er at cykle Lolland rundt langs
kysten, samtidig med at vi bliver klogere på den kultur
og natur, vi møder undervejs.
Vi cykler i et adstadigt tempo og holder mange pauser
undervejs. Flere af dagene lader vi cyklerne overnatte på
slutdestinationen, og vi bliver fragtet frem og tilbage til
højskolen med bus eller tog.
Den samlede tur rundt om Lolland varer to uger, men du
kan vælge kun at deltage i 1 uge og bestemmer selv, om
det skal være den første eller anden uge af cykelturen.
Medbring egen cykel! Det er muligt at få sin cykel gratis
med højskolens bus fra/til København.
Turleder: Simon Vikstrøm

Af kursets 5 undervisningsdage bliver de tre på vandet
i Guldborgsund, mens de øvrige to undervisningsdage
bruges på kajak-teori og sikkerhed hjemme på højskolen.
Du vil lære at styre kajakken, og opdage hvor sikkert det
er at ro havkajak. Vi arbejder bl.a. med manøvreringsøvelser, lege og teknisk træning. Sikkerhed er en topprioritet,
og redningsøvelser indgår derfor som en naturlig del af
træningen. Du lærer fx at tømme kajakken for vand og
komme op i den igen, mens du ligger på vandet.

HOLD 11-1: 1 UGE FRA 2/6 TIL 8/6

Ugen sluttes af med en længere tur på vandet alt efter vejret – og måske udfordres du til at forsøge et grønlænderrul.

HOLD 11-2: 1 UGE FRA 9/6 TIL 15/6

Der er max. 6 deltagere på holdet.

HOLD 11-3: 2 UGER FRA 2/6 TIL 15/6

Lærer: Søren Kastrup

PRIS FOR 1 UGE: 4600 KR.
PRIS FOR 2 UGER: 6000 KR.

HOLD 18: 1 UGE FRA 18/8 TIL 24/8
PRIS: 4900 KR.

LÆR AT RO KAJAK
At ro kajak er blevet uhyre populært blandt seniorer de seneste år. Og når vi nu har et af Danmarks bedste farvande
til kajak-sejlads tæt på, nemlig Guldborgsund, er det oplagt
at udbyde et kajak-kursus for begyndere.
Kurset er arrangeret sammen med Søren Kastrup fra firmaet Hasselø Kajak, der stiller 6 havkajakker til rådighed for
kurset og står for kajak-undervisningen. Kajakkerne ligger
stabilt i vandet og er nemme at komme ned i og op af igen.

NATURPERLER PÅ SYDHAVSØERNE
På Lolland, Falster og Møn findes en lang række spændende og særprægede naturområder og naturseværdigheder, som vi vil besøge. Hvad indeholder de af flora og
fauna og andre naturkvaliteter, og hvad er formålet med
disse? Undervisningen foregår især udendørs på ture væk
fra højskolen. Der vil forekomme en del gåture, så medbring gode sko, samt evt. regntøj. Medbring gerne egen
kikkert og termokande. Nogle dage tager vi madpakke
med. (Det vil være velkomment, hvis du kan stille bil til
rådighed for kørsel nogle af dagene, og du vil få godtgjort
udgiften af højskolen).
Turleder: Simon Vikstrøm

HOLD 19: 2 UGER FRA 25/8 TIL 7/9
PRIS: 5800 KR.
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NATURVANDRINGER – FALSTER RUNDT!
På kurset vandrer vi Falster rundt langs kysten. Turene er
på 5 - 15 km i et let terræn, for det meste ad gode stier og
veje, både i skov og åbent land, samt på Falsters Dige. Vi vil
kigge nærmere på den natur, vi møder undervejs, og sandsynligvis vil du lære flere nye fugle og planter at kende.
På længere ture medbringer vi madpakke. Medbring egen
rygsæk, regntøj, godt humør og evt. vandflaske.
Turleder: Simon Vikstrøm.

To af dagene tager vi på heldagsudflugt til nogle af øernes
seværdigheder og får frokosten på gode spisesteder på
øerne. De øvrige dage dykker vi hjemme på højskolen ned
i øernes historie, litteratur, kultur og natur.
Der vil også være foredrag om andre emner i løbet af
ugen. Og så vil højskolen som altid genlyde af masser af
sang og musik.
På Strejftogene i 2019 har diverse grupper fra seniorklubber rundt i landet allerede lagt billet ind.

HOLD 17: 2 UGER FRA 4/8 TIL 17/8

HOLD 12: 1 UGE FRA 16/6 TIL 22/6

PRIS: 5800 KR.

HOLD 13: 1 UGE FRA 23/6 TIL 29/6
HOLD 16: 1 UGE FRA 28/7 TIL 3/8

SYDHAVSØERNE RUNDT PÅ MOTORCYKEL
Der var engang, hvor motorcykler tilhørte ungdommen.
Men tiderne skifter, og i dag ser man langt flere seniorer på
landets motorcykler end de helt unge. Derfor vil vi gerne
invitere dig til at tage din motorcykel med på højskole
og opleve glæden ved at køre i flok. Vi skal ud og se
Sydhavsøerne fra motorcykelsadlen og høre om øernes
historie, geografi og kultur. Vi kører ud hver formiddag til
et nyt hjørne af Sydhavsøerne og besøger også mc-klubber,
mc-museer og private motorcykelsamlere i området. Mellem køreturene taler vi hjemme på højskolen om teknik
og vedligeholdelse af motorcyklen.
Turguide: Jens Fogh

PRIS: 4800 KR.

SVAMPEJAGT!
Alle svampe kan spises - det er bare virkningen, der er
forskellig! Vi drager i felten og lærer kunsten at finde de
gode spisesvampe – og skelne dem fra de giftige. Bliver
man først grebet af denne verden, er den svær at slippe
igen. På kurset vil du også lære om svampenes værter,
træerne.
Lærer: Simon Vikstrøm
HOLD 25: 2 UGER FRA 27/10 TIL 9/11
PRIS: 5800 KR.

HOLD 18: 1 UGE FRA 18/8 TIL 24/8
PRIS: 4900 KR.

STREJFTOG PÅ SYDHAVSØERNE
Strejftog på Sydhavsøerne er et 1-uges kursus, hvor vi
sætter fokus på Sydhavsøerne, dvs. de tre store øer Lolland,
Falster og Møn og de omkringliggende småøer Fejø, Femø,
Askø, Bogø og Nyord.

VANDREHOLD
At vandre i flok er blevet populært, især i aldersgruppen
60+. På dette hold kører vi ud fra højskolen til de gode
vandrestier, der er rundt om på Lolland og Falster – og
mens vi traver dem tynde, får vi fortalt historierne om
de seværdigheder, huse og egne, vi passerer. Vi går i
jævnt tempo og max. 20 kilometer pr. dag. Husk tiltrådte
vandrestøvler! Du kan deltage 1 eller 2 uger i perioden
fra 2. til 15. juni 2019. Vandreguide og fortæller: Jan Borre

HOLD 11-1: 1 UGE FRA 2/6 TIL 8/6
HOLD 11-2: 1 UGE FRA 9/6 TIL 15/6
HOLD 11-3: 2 UGER FRA 2/6 TIL 15/6
PRIS FOR 1 UGE: 4600 KR.
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PRIS FOR 2 UGER: 6000 KR.

værksted
Det kan du lave på værkstedet:
Gitte

Kjær og Leif Thomsen

På Marielyst vægter vi håndens arbejde lige så højt som
åndens. Derfor har vi et stort kreativt værksted, hvor du
kan slå dig løs med dine hænder inden for et utal af forskellige håndværk. Værkstedet har åbent hver eftermiddag
på langt de fleste kurser. Og derudover har vi egentlige
værkstedskurser, som du kan læse om her på siderne.
Lærerne på værkstedet er Leif Thomsen og Gitte Kjær.

GENBRUGSGULD
Et kursus for dig, der elsker genbrugsting og at få tingene
til at skinne. På kurset tager vi rundt til genbrugsbutikker
og går på jagt efter unika, som vi kan se kan blive til funklende guld med en lille indsats på højskolens værksted. Du
køber selv de ting, du vil arbejde med (eller kan medbringe
dem hjemmefra) – og får dem selvfølgelig med hjem efter
kurset, når du har fået dem til at skinne. Vi tager også på
udflugter til kysterne omkring Falster og finder drivtømmer
og vraggods, vi kan gøre til guld.
Lærere: Gitte Kjær og Kåre Lind

HOLD 3: 2 UGER FRA 17/2 TIL 2/3
PRIS: 5800 KR.

•

Smykker af glas, sølv og sten

•

Smykker, kroge og figurer af gammelt bestik

•

Slibning af sten

•

Trædrejning

•

Fletning af pil til alverdens figurer, skåle, bure, 		
fade, kurve etc.

•

Stenhugning og stendekoration

•

Nålefilt og vådfiltning

•

Formgivning i cykelslange til smykker, tasker mm.

•

Udsmykning af fuglehuse

•

Silkemaling

GLAS OG SØLV
Glas er et fantastisk materiale,
som kan formes til næsten al
ting. På dette kursus kommer
du både til at arbejde med
glasset, når det er glohedt, og
når det er koldt. Men du kan
også arbejde med sølv på kurset.
Når det gælder glas som koldt
materiale, lærer du at skære, slibe og sammensætte glas i smukke farver og flotte mønstre.
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Vi starter med at skære glaspladerne ud med en diamantskærer og går derefter i gang med at sammensætte
mønstre og farver frit efter din fantasi. Glasstykkerne kan
tillige pyntes med tynde farvede glasstænger, glaspulver
samt små glasstumper, inden materialet smeltes sammen
i ovnen. Du vil kunne lave smykker og ophæng. Du kan
supplere arbejdet med glassmykker med også at lave
smykker af sølv.
Når det gælder glas som varmt materiale, kommer du
sammen med en medkursist på besøg en halv dag hos
vores lokale glaspuster, Line Boye Jacobsen i Stovby
Glaspusteri. Under hendes kyndige vejledning lærer du
at lave en julekugle eller en brevpresser af glohedt glas,
ligesom du skal prøve at blæse din egen glasballon!
Der er kun plads til 10 kursister, og der fyldes op efter
først-til-mølle princippet.
Lærer: Leif Thomsen

HÅNDVÆRK OG DESIGN
Har du lyst til at arbejde med dine hænder, men endnu ikke
fundet dit yndlingshåndværk? Eller vil du udfordre dig selv
og prøve andre former for håndværk end det du behersker
i forvejen? Så er Håndværk & Design skabt til dig. Her bliver
du introduceret til de forskellige håndværksdiscipliner, du
kan arbejde med på skolens værksted, og får mulighed for
at udfolde dig i den disciplin, du vælger. Vi afvikler kurset
tre gange i løbet af 2019 i både en 1-uges udgave og
2-ugers udgave. Max. 16 deltagere. Lærere: Leif Thomsen
og Gitte Kjær.

HOLD 6: 1 UGE FRA 24/3 TIL 30/3
HOLD 9: 2 UGER 5/5 TIL 18/5
HOLD 22: 2 UGER FRA 22/9 TIL 5/10
PRIS FOR 1 UGE: 4400 KR.
PRIS FOR 2 UGER: 5800 KR.

HOLD 25: 2 UGER FRA 27/10 TIL 9/11
PRIS: 5800 KR.

HAVEN PÅ ALTANEN
Har du grønne fingre, men ikke en stor have at rode i? På
kurset arbejder vi med, hvordan man alligevel kan få afløb
for sin trang til at rode med jord og planter, selv om man
kun har få m2 at gøre godt med. Vi ser på vækstmuligheder, krukker, altankasser, plantevægge og højbede, og
det uanset om man planter til pryd eller bordets glæder.
Vi tager på tur til spændende haver i lokalområdet, og vi
får besøg af en haveekspert. Medbring plantegning samt
fotografier af din altan/uderum og havehandsker.
Lærer: Jannie Lehmann

PATCHWORK
Patchwork er en fortryllende verden, hvor der kan sys og
trylles med mønster og farver, som giver et helt kunstværk.
På kurset vil vi lege med stof og spændende syteknikker.
Der bliver mulighed for sy et fælles projekt eller lige præcis
det, du har lyst til. Fællesprojekterne vil være tasker og
kurve, som kan bruges i hverdagen.
Du er velkommen til at tage noget med hjemmefra, som
du vil arbejde videre med.
Kurset henvender sig både til nybegyndere som let øvede.
Glæd dig til 14 dages kreativitet og til de fantastiske
kunstværker, der kan komme ud af det.
Lærer: Lis Djernæs

HOLD 10: 2 UGER FRA 19/5 TIL 1/6
PRIS: 6200 KR.

HOLD 10: 2 UGER FRA 19/5 TIL 1/6
PRIS: 6200 KR.
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selvstændigt værk. I løbet af kurset vil der blive vist film
og holdt små oplæg om forskellige kunstnere og om skulpturens historie og udvikling, til inspiration for det videre
arbejde.
Lærere: Gitte Kjær og Kåre Lind

HOLD 17: 2 UGER FRA 4/8 TIL 17/8

PILEFLET

PRIS: 5800 KR.

Tidligt forår og sent efterår inviterer vi til kursus i pileflet.
I det tidlige forår er der helt særlige muligheder, når det
gælder pil. På forårskurset former vi de sovende vidjer til
spændende flettede skulpturelle træer, som du kan plante
ud i krukke eller have, når du kommer hjem. Du lærer også
om pasning og pleje af dine nye flettede piletræer. Og så
arbejder vi naturligvis også med fletning af opblødt pil,
eksempelvis plantestativer, kurve, foderautomater, fade,
bakker mm.
På efterårskurset arbejder vi med opblødt pil og bark. Du
kan flette fuglefoderhuse, fuglefoderautomater, kurve,
bakker, hjerter, stjerner og meget andet. Desuden kan du
lære at strimle barken og flette små beholdere.

SMYKKER AF SØLV
På kurset lærer du at fremstille de flotteste smykker efter
dit eget design af sølv. Du behøver ikke spor erfaring med
smykkefremstilling, men bliver hjulpet gennem hele processen af kursets lærer, Leif Thomsen. Der er kun plads til
10 kursister, og der fyldes op efter først-til-mølle princippet.
HOLD 5: 2 UGER FRA 10/3 TIL 23/3
HOLD 18: 1 UGE FRA 18/8 TIL 24/8
PRIS FOR 1 UGE: 4900 KR.
PRIS FOR 2 UGER: 5800 KR.

Begge kurser henvender sig både til begyndere og øvede.
Lærer er Gitte Kjær.

HOLD 5: 2 UGER FRA 10/3 TIL 23/3
HOLD 26: 2 UGER FRA 10/11 TIL 23/11
PRIS: 5800 KR.

SKULPTUR
Der eksperimenteres for alvor med skulptur og installation
i disse år, og det er slet ikke så svært, som mange tror at
lave sine egne skulpturer. På dette kursus kommer du på
to uger til at lære de grundlæggende teknikker, du har
brug for som skulptør.
Kurset består både af teori og praksis. Teorien handler bl.a.
om skulpturforståelse, og praksis er en række øvelser, der
på hver deres vis afprøver forskellige materialer og greb. Vi
arbejder både abstrakt og figurativt. Vi skal fx modellere
efter nøgenmodel samt kombinere forskellige materialer,
eksempelvis sten og ler.
De primære materialer er ler (raku) og fiberbeton, og
sidst på kurset får du mulighed for at udarbejde et eget,

Bemærk:
Værkstedet har åbent om eftermiddagen på følgende
hold: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28.
FORBRUG af materialer på værkstedet er IKKE
inkluderet i kursusprisen.
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SåDAN KOMMER

ud på hø jskole

DU KAN TILMELDE DIG ET KURSUS PÅ TRE MÅDER:
a)

Udfyld tilmeldingsblanketten på næste side og send den med posten til os.

b)
		

Gå ind på www.hsmarielyst.dk og tilmeld dig via siden.
Her får du med det samme besked om der er plads på det ønskede kursus.

c)
		
		
		

Ring til vores kontor på telefon 54 13 63 61 (se åbningstider på næste side).
Her kommer du til at tale med enten Miriam Ahlqvist
eller Tina Stigsen.
.

PRISEN DÆKKER NÆSTEN DET HELE
Det fremgår ved de enkelte kurser, hvad det koster at deltage ved indkvartering på dobbeltværelse med en
ven/bekendt/ægtefælle.
Ønsker du at bo på enkeltværelse, koster det 400 kr. ekstra på 1-uges kurserne og 800 kr. på 2-uges kurserne.
Prisen dækker næsten det hele
• Al undervisning
• Alle koncerter og foredrag i
koncerthuset

•
•

Alle måltider og mellemmåltider,
postevand, kaffe og te
Udflugter

•

Festmiddag

•

Et sæt sengelinned

•

2 stk. håndklæder pr. uge

Drikkevarer som sodavand, øl, vin og spiritus er IKKE inkluderet, heller ikke på udflugter.
Forbrug af materialer på værkstedet er heller IKKE inkluderet.
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5% RABAT, HVIS DU BETALER KURSET
MED DET SAMME
Skal du på kursus om mindre end en måned, skal du
betale hele beløbet ved tilmelding, og får derfor tilsendt
en opkrævning, når vi modtager din blanket. Tilmelder du
dig via vores hjemmeside, kan du betale med det samme
med Dankort.
Men er der mere end en måned til dit kursus, kan du slippe
med at betale 20% i depositum her og nu – og resten
1 måned forinden. Sammen med din bekræftelse får du
derfor 2 opkrævninger.
Men du kan også spare 5% på den samlede kursuspris,
hvis du betaler det hele nu. Husk at sætte kryds på tilmeldingsblanketten for, hvordan du vil betale.

AFBESTILLING
Det kan ske, at du bliver nødt til at afbestille dit kursus
hos os. Derfor anbefaler vi, at du tegner en afbestillingsforsikring hos eget forsikringsselskab eller hos Europæiske
Rejseforsikring. Melder du afbud MERE end 1 måned før
kursusstart og har betalt hele kursusprisen, får du beløbet
retur minus 15%. Har du kun betalt depositum, får du
400 kr. retur. Melder du afbud MINDRE end 1 måned før
kursusstart ydes ingen refusion.

KONTAKT
BUS TIL DØREN
Du kan køre med bus direkte til højskolen fra København,
når et kursus begynder og retur igen, når kurset er slut. Vi
har opsamling på Sjælør Station og Høje Tåstrup Station.
Pris: 380 kr. tur/retur. Ved hjemrejse kan du bruge bussen
gratis fra højskolen til Nykøbing F. Station.

Telefon: 54 13 63 61. Telefontid: Kl. 10-12
og kl. 13-15, dog kun til kl. 14 fredag.
Mail: kontor@hsmarielyst.dk
Post: Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse
Web: www.hsmarielyst.dk
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Højskolens

lærere

ANNIE MUXOLL

JANNIE LEHMANN

MICHAEL EIGTVED

Instruktør i linedance siden 2003 og
formand for foreningen Happy Feet
Linedance i Vordingborg.

Skolens viceforstander. Uddannet
bibliotekar og tidl. biblioteks- og
turistchef.

Lektor, Ph.D. ved Institut for Kunstog Kulturvidenskab, Københavns
Universitet. Tidl. direktør for Storm
P-museet.

CHRISTIAN SCHOU

JENS FOGH

Skolens forstander. Uddannet
journalist og med 25 år bag sig i DR,
senest som vært på P1 Debat.

Uddannet lærer med metal/træsløjd
som speciale.

MICHAEL MONDRUP
Cand. mag i musik og tysk og lærer på
højskolen siden 1986.

KÅRE LIND
ERIK SKAFTE
Skolens It-ansvarlige og underviser i
slægtsforskning.

Skolens litteratur-, kunst- og malelærer. Uddannet mag. art i litteratur.

LEIF THOMSEN
EVA SCHMIDT
Instruktør i seniordans med mange
års erfaring fra Dansk Senior Dans.

GITTE KJÆR
Skolens værkstedslærer med en
levende passion for kreativt håndarbejde, bl.a. pilefletning. Uddannet
cand.pæd.

GITTE M. JENSEN
Stylecoach og indehaver af firmaet
gitte-m.dk

HANS CHR. ANDERSEN
Journalist og tidl. chef i DR og med
øje for sprog og fortælling.

HANS JØRGEN MØLLER
Skolens tidl. forstander og journalist
med ekspertise i film.

JAN BORRE
Skolens it-lærer og musiklærer. Uddannet billedkunst- og musiklærer.

Skolens værkstedslærer med et
langt livs erfaring i hænderne.

OLE LAURIDSEN
Mag. art i ældre tysk sprog og med
30 år bag sig på Aarhus Universitet.
Indtil 2016 ankermand på P4’s korte
formiddagsindslag ’Sproghjørnet’.

OLE RETSBO

LENE DAMKJÆR

Cand. mag i historie og journalist i DR.

Instruktør i seniordans med mange
års erfaring fra Dansk Senior Dans.

PERNILLE FENGER

LINE BOYE JACOBSEN
Glaspuster, uddannet på Orreby
Glasskole i Sverige og indehaver af
Stovby Glaspusteri.

LIS DJERNÆS
Håndarbejdslærer og indehaver af
Chenille Patchwork.

LIS SVENDSEN
Bridgeunderviser og spiller i 2.
division for damehold.

MARIANNE EK
Uddannet gymnastik- og aerobiclærer og har udøvet og undervist i
yoga siden 1970.

Uddannet lærer og psykoterapeut
MPF.

PETER SØVAD
Skolens historie- og musiklærer.
Uddannet bibliotekar og konservatorieuddannet kontrabassist.

SIMON VIKSTRØM
Skolens naturfags- og musiklærer.
Uddannet cand. scient. i biologi.

SØREN KASTRUP
Instruktør i kajak-sejlads og indehaver af firmaet Hasselø Kajak.

THOMAS BJERRE
Uddannet cand. polyt. og med en
sidebeskæftigelse som gymnasielærer i kemi og matematik.

TORBEN ALBRET KRISTENSEN
Cand. mag i historie.
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✁

Ja tak! Jeg vil på kursus

på Højskolen Marielyst

(EVT. FOR DELTAGER NR. 2)

Navn 

Navn 

Adresse 

Adresse 

Postnr.

Postnr.

By 

By 

Mailadresse 

Mailadresse 
Mobil.

Mobil.

Fastnetelefon 

–

Cpr.nr.

Fastnetelefon 

Cpr.nr.

(Lovgivningen pålægger os at bede om dit cpr-nummer)

–

(Lovgivningen pålægger os at bede om dit cpr-nummer)

Jeg vil deltage i følgende kursus:
Holdnummer:

Kursusnavn:

Dato: Fra den

/

til den

/

Indkvartering:
■

Dobbeltværelse sammen med: 

■

Enkeltværelse (merpris på 400 kr. pr. uge)

Betaling:
■

Jeg vil spare 5% af kursusprisen og betale det hele med det samme. Send mig en opkrævning.

■

Jeg vil betale 20% i depositum nu og resten 1 måned forinden. Send mig to opkrævninger.

Vil du køre med skolens bus tur/retur fra Sjælør St. eller Høje Tåstrup St. for 380 kr.?
■

Nej tak

■

Ja tak. Jeg står på i:
■

Sjælør St.

■

Høje Tåstrup St.

Tre spørgsmål, som lovgivningen forlanger vi skal spørge dig om:
Må vi sætte dit navn på kursets deltagerliste, når du er her? Sæt kryds:
■

Ja

■

Nej

Må vi fremover sende dig information (med brev og elektronisk) om skolen, fx skolens årlige kursuskatalog?
■

Ja

■

Nej

Når du er her, tager vi måske et foto eller to, hvor du er med. Vil du give os lov til at bruge dem fx i skolens næste katalog
og på vores hjemmeside?
■

Ja

■

Nej

Du kan altid tilbagetrække dit samtykke til disse tre punkter.
Send blanketten til Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse.
Du kan også tilmelde dig via højskolens hjemmeside: www.hsmarielyst.dk
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EN T YPISK DAG PÅ H
ØJSKOLEN
KL. 7.30– 8.00: M
ORGENMOTION
Fri
villig morgenmo
tion for alle

KL. 8.00 – 9.00:
MORGENMAD
KL. 9.00 – 9.45:
MORGENSAMLING
Sang, dagens insp
iratio

n og informatio
n om dagens pro
gram

KL. 10.00 -12.00:
UNDERVISNING I
DE EN KELTE FAG
KL. 12.30 – 13.30
: MIDDAGSMAD
KL. 14.15 – 15.00
UNDERVISNING
og åben
t værksted

KL. 15.00: EF TER
MIDDAGSKAFFE/
-TE
KL. 15.30: EF TER
MIDDAGSARRANG
EMENT
Foredrag, vandre
tur o
g åbent værksted

KL. 18.00: AF TEN
SMAD
KL. 19.30: AF TEN
ARRANGEMENT
Fællessang,
foredrag eller k
oncert

KL. 20.30: AF TEN
KAFFE/- TE

Undervisning i d
e forskellige fag
foregår om form
hvor undervisnin
iddagen,
gen om eftermid
dagen har bred
almen karakter.
Om eftermiddag
en har værksted
også åbent på de
et
fleste hold. Om
formiddagen følg
du altså det fag
er
, du har tilmeld
t dig, mens du o
eftermiddagen k
m
an vælge mellem
at gå på værksted
eller følge under
et
visning af bred
almen karakter

Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse - Tel 54 13 63 61
Telefontid: Kl. 10-12 og 13-15, dog kun til kl. 14 fredag.
kontor@hsmarielyst.dk - www.hsmarielyst.dk

Skolens personale au

gust 2018

