
Daghøjskole 2020       
 

Bor du i nærheden af Højskolen Marielyst?  

Så er tilbuddet om Daghøjskole måske noget for dig. 

 

Daghøjskole betyder at du deltager i alle højskolens aktiviteter og 

måltider fra kl. 8.00 til 17.15. 

Det får du:  

Morgenbuffet, morgensamling, undervisning, frokost (ofte 2 retter), 

eftermiddagsarrangementer, værkstedsaktiviteter, eftermiddagskaffe. 

   

Her i folderen kan du læse mere om at være dagskursist og finde en 

kursusoversigt samt priser.  

På vores hjemmeside og i vores kursuskatalog 2020 kan du finde alle 

vores kurser beskrevet.  

 



Kursusoversigt og priser 

 

Hold 1 d. 2/2 – 15/2 2 uger vælg mellem 4 valgfag / 3.000,- kr. 
De 5 onde år - Få gang i skriveriet* - Dirigentpodiets 
mastodonter - Malekursus: Farvernes verden 

Hold 2 d. 16/2 – 29/2 2 uger vælg mellem 4 valgfag / 3.000,- kr. 
Filmkursus - Kopernikus, Einstein, gammastråler og 
atomer - Velkommen på nettet* - Håndværk og 
Design* 

Hold 3 d. 1/3 – 7/3 1 uge med Højskole classic / 1.500,- kr. 
Blandede foredrag og åbent værksted 

Hold 4 d. 8/3 – 21/3 2 uger vælg mellem 4 valgfag / 3.000,- kr. 
Det store kor - På opdagelse i sproget - Nordisk 
mytologi – Pileflet* 

Hold 5 d. 22/3 – 4/4 2 uger vælg mellem 4 valgfag / 3.000,- kr. 
Dansk politik lige nu - Få gang i skriveriet* - Naturen 
vågner - Engelsk 

Hold 6 d. 19/4 – 25/4 1 uge om Sydhavsøernes industrihistorie / 2.000,- kr. 
Foredrag og udflugter om Falster og Lollands industri 

Hold 7 d. 26/4 – 2/5 1 uge med Højskole classic / 1.500,- kr. 
Blandede foredrag og åbent værksted 

Hold 8 d. 3/5 – 9/5 1 uge vælg mellem 4 valgfag / 1.500,- kr. 
Højskolens DNA – Romantik i den 3. alder – Slægts-
forskning i lægdsruller* - Vandrehold 

Hold 9 d. 10/5 – 23/5 2 uger vælg mellem 4 valgfag / 3.000,- kr. 
60’ernes musik – Det store fugleinferno – Velkommen 
på nettet* - Bridge 

Hold 10 d. 24/5 – 30/5 1 uge vælg mellem 3 valgfag / 3.000,- kr. 
Strejftog på Sydhavsøerne – Lær at ro kajak* - 
Fluefiskeri* 

Hold 11 d. 31/5 – 13/6 2 uger vælg mellem 4 valgfag / 3.000,- kr. 
De gæve pedal Atleter – Din musik, min musik – Bliv 
dus med din iPad* - Patchwork* 

Hold 12 d. 14/6 – 20/6 1 uge med Strejftog på Sydhavsøerne / 3.000,- kr. 
Foredrag om og udflugter til Sydhavsøerne 

Hold 13 d. 21/6 – 4/7 2 ugers Sommerhøjskole / 3.000,- kr. 
Hold 14 d. 5/7 – 18/7 2 ugers Sommerhøjskole / 3.000,- kr. 

Hold 15 d. 19/7 – 1/8 2 ugers Sommerhøjskole + Seniorfestival 22. og 23. 
juli 2020 / 3.200,- kr.                          OBS: Kun få pladser 

Hold 16 d. 2/8 – 8/8 1 uge vælg mellem 2 valgfag / 3.000,- kr. 
Strejftog på Sydhavsøerne – Lær at ro kajak* 



Hold 17 d. 9/8 – 22/8 2 uger vælg mellem 4 valgfag / 3.000,- kr. 
Seniordans – Med Sherlock Holmes i naturen – Digital 
foto* - Akvarel for alle 

Hold 18 d. 23/8 – 29/8 1 uge vælg mellem 5 valgfag / 2.000,- kr. 
Mad på marielyst – Kor, for ikke-sangere – 
Hjernetræning - Yoga for seniorer - Motorcykelkursus 

Hold 19 d. 30/8 – 12/9 2 uger vælg mellem 4 valgfag / 3.000,- kr. 
Evergreens – I naturens fodspor – Europæisk 
idehistorie – Drama, vi spiller teater 

Hold 20 d. 13/9 – 19/9 1 uge vælg mellem 4 valgfag / 1.500,- kr. 
Visesang – Holbergs univers – Homoseksuel, før og nu 
– Senior med stil* 

Hold 21 d. 20/9 – 3/10 2 uger vælg mellem 4 valgfag / 3.000,- kr. 
Få gang i skrivetiet* - Havørne, traner og fugletræk – 
Bliv du med din iPad* - Basale maleteknikker 

Hold 22 d. 4/10 – 17/10 2 uger vælg mellem 4 valgfag / 3.000,- kr. 
Spil med: Folkemusik – Bliv en god fortæller – 
Slægtsforskning* - Pileflet* 

Hold 23 d. 18/10 – 24/10 1 uge med Højskole classic / 1.500,- kr. 
Blandede foredrag og åbent værksted 

Hold 24 d. 25/10 – 7/11 2 uger vælg mellem 4 valgfag / 3.000,- kr. 
Dansk politik lige nu – Spil med: Rytmisk musik – 
Dansk for indfødte – Det legende malekursus 

Hold 25 d. 8/11 – 21/11 2 uger vælg mellem 4 valgfag / 3.000,- kr. 
Få gang i skriveriet* - Dirigentpodiets mastodonter – 
Skulptur og beton* - Humor og revy 

Hold 26 d. 22/11 – 28/11 1 uge med Højskole classic ”jul” / 1.500,- kr. 
Blandede foredrag og åbent værksted 

Hold 27 d. 21/12 – 27/12 1 uge Jul på Marielyst / 2.500,- kr. 
Incl. juleaften                                   OBS: Kun få pladser 

Hold 28 d. 28/12 – 3/1 1 uge Nytår på Marielyst / 2.500,- kr. 
Incl. Nytårsaften                             OBS: Kun få pladser 

Hold 29 d. 21/12 – 3/1 2 uger Jul og Nytår på Marielyst / 5.000,- kr. 
Incl. juleaften og nytårsaften     OBS: Kun få pladser 

* betyder, at der er et begrænset antal pladser på valgfaget. 

 

Du kan altid vælge at tilkøbe aftensmad og aftenarrangementer eller 

f.eks. festmiddagen med 3 retters lækker festmenu, underholdning og 

hyggeligt samvær. 

  



Du deltager i de mange aktiviteter der er på højskolen både inde og ude.  

Entré til museer er altid inkluderet i prisen, så det eneste du skal betale 

ud over kursusprisen er drikkevarer, hvis du vil have vin, øl eller 

sodavand til maden på højskolen eller de restauranter vi besøger. 

Materialer på værkstedet er heller ikke inkluderet i kursusprisen. 

 

  

 

 

 

Tilmelding 

Bestil og betal Daghøjskole-kurser direkte på vores hjemmeside. Du kan 

også ringe til højskolens kontor på 54 13 63 61. Princippet for tilmelding 

er først-til-mølle. 

Har du klaret det hele selv på hjemmesiden hører du så først fra os ca. 5. 

uger før kursusstart, hvor du modtager det helt konkrete program for 

holdet. Her står hvad der sker dagen igennem fra kl. 7.00 – 21.30. 

 

Glæd dig til samvær, fordybelse, musik og dejlig mad! 
 

Højskolens faste lærerstab er alle musikere, 

så vi byder også på masser af musik, sang 

og musikalske foredrag. Og så er der alt 

den dejlige mad fra vores dygtige kolleger i 

køkkenet! 

Vi glæder os til at byde dig indenfor. 
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