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                             November 2019 

Kære medlem af Venneforeningen 

 

Så er der nyt fra højskolen! 

Forårets og sommerens helt store arbejdsopgave var at forberede, planlægge og afvikle 

Danmarks første seniorfestival d. 24. og 25. juli – og den blev en stor succes. 

Højskolen kom i den grad på Danmarkskortet fordi festivalen var unik i både indhold og 

form og vi kan også se, at festivalen er med til at trække nye kursister til højskolens 

kurser. Med andre ord har vores satsning på 2 intensive dage for landets seniorer givet 

pote på den lange bane. 

Mange af jer var med både som publikum og som frivillige hjælpere – stor tak for jeres 

opbakning og indsats! 

 

  

 

Det har I via Venneforeningen doneret til højskolen i 2018/2019 

Hvert år har Venneforeningens bestyrelse doneret et beløb til højskolen, som skal 

komme jer kursister til gode – enten inde eller ude. 



De senere år har bestyrelsen hvert år yderligere afsat 15.000,- på en opsparingskonto til 

højskolens 50 års fødselsdag i efteråret 2021. Samlet bliver summen 75.000,- kr. som 

skal bruges til at markere 50 års fødselsdagen. 

Donationerne har været på ca. 30.000,- kr. årligt. I 2018 gik donationen bl.a. til en ny 

motionscykel og tilskud til de nye træskulpturer der er kommet i parken omkring søen i 

dette forår. På bestyrelsesmødet i Venneforeningen her i oktober besluttede 

bestyrelsen sammen med forstanderparret, at bruge donationen i 2019 til nye 

højskolesangbøger, som kommer om 1 års tid – det er nemlig en større udskrivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra 2020 overgår økonomien fra skolekredsen i højskolens samlede regnskab og vi vil 

forsat have fokus på, at der løbende prioriteres forbedringer inde og ude til gavn for 

kursister på højskolen. Læs mere om skolekredsen og hvad det kommer til at betyde for 

skolen og dig i det separate informationsark med dette nyhedsbrev. 

 

Personalenyt 

I år er der kommet nye fasansatte medarbejdere til højskolen i køkkenet og på kontoret.  

1. maj 2019 tiltrådte Jesper Ravn som køkkenchef og han var bl.a. med til at afvikle 

kurset ”Mad på Marielyst” i september sammen med Christian.  

På kontoret har vi fået ny bogholder og økonomimedarbejder d. 1. september. Hun 

hedder Tina Koch og kommer med bred økonomisk erfaring fra flere brancher. Pr. 1. 

november er Stine Ottosen tiltrådt som sekretær, hun kommer med bred 

kontorerfaring fra efterskoleverdenen. 

Vores tidligere bogholder Tina Stigsen stoppede pr. 1. september, da hun vil prøve 

lykken som selvstændig bogholder og Miriam Ahlqvist fratræder til januar, hvor hun går 

på efterløn. 

 

 



Kursusåret 2020 

Vi håber du har modtaget kursuskataloget for 2020 og måske allerede fundet et kursus 

eller to du skal deltage i. 

Som noget nyt har vi forbedret tilmeldingsproceduren på hjemmesiden så du med det 

samme får at vide, om der er plads.  

Forbedringerne betyder også, at du modtager en faktura med det samme – og dermed 

at betaling af depositum også sker meget hurtigere end tidligere. En anden nyhed er, at 

du også kan skrive dig på venteliste på hjemmesiden, hvis der er udsolgt. 

Da vi åbnede for tilmeldingerne d. 31. oktober gik der blot et par timer, før der var 

udsolgt på enkeltværelser til hold 15 ”Sommerhøjskole + Seniorfestivalen 2020”. 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeldingerne kommer stadig ind på kontoret og på flg. hold er der venteliste på nogle 

værelsestyper eller få ledige pladser tilbage: Det er på holdene 6, 10, 14, 15, 16, 18, 27, 28 

og 29. 

 

 

 

 

 

Seniorfestivalen i 2020 bliver d. 22. og 23. juli 

Vi holder fast i, at Seniorfestivalen afvikles onsdag og torsdag i uge 30, som vi gjorde i 

år. Og med samme koncept som i år dvs. med 3 scener og mere end 60 events over de 2 

dage. Med os tager vi alle erfaringerne fra medarbejdere, frivillige hjælpere og de 

mange tilbagemeldinger vi fik og noterede os undervejs og efter festivalen.  

Næste år har vi fået ÆldreSagen Nykøbing/Sydfalster med som arrangør udover Faglige 

Seniorer og Danske Seniorer, som var med i år. Det er så glædeligt, at de 3 store 

seniororganisationer i Danmark bakker op om vores idé og initiativ. 

På hjemmesiden kan du nu også 

tilmelde dig som dagskursist og 

med det samme se, om der er plads 

på det ønskede fag. 

Som dagskursist deltager du i 

højskoleprogrammet fra 

morgenbuffeten kl. 8.00 til 

undervisningen slutter kl. 17.15. 



Billetprisen i 2020 er 200,- kr. for en 1-dags billet og 350,- kr. for en 2 dages billet plus et 

billetgebyr på max. 10,- kr. Du kan også købe returbillet til bus med afgang fra Sjælør og 

Køge Nord. 

Alt er udsolgt på hold 15 og pt. er ventelisten på over 50 personer til et enkeltværelse på 

Sommerhøjskolen, hvor vi har Seniorfestival. Vil du deltage og skal finde overnatning i 

nærheden, har vi lagt flere muligheder på seniorfestivalens hjemmeside. Du kan følge 

med i planlægningen, købe billetter og læse mere på Seniorfestivalens hjemmeside: 

www.hsmarielyst.dk/seniorfestval. 

 

Udflugt til højskolen 

Hvert år får vi besøg af foreninger eller klubber, der vælger at tage en dag på udflugt til 

højskolen. De kommer typisk fra Sjælland og Storkøbenhavn og ankommer i bus ved 10- 

tiden og er med os og kursisterne på højskolen til efter eftermiddagskaffen.  

Måske tager din forening også på udflugter. Derfor er du velkommen til at kontakte os, 

hvis I vil lave en tur til os på højskolen. 

 

 

 

God jul og godt nytår! 

Kursusåret 2019 nærmer sig snart sin afslutning og vi ser frem til at fejre jul og nytår 

med over 70 kursister hen over jul og nytår. I januar holder vi lukket og skal renovere, 

gøre hovedrent og lave vedligeholdelsesopgaver på den gamle gård. 

Til slut vil vi ønske dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår – og på gensyn i 2020. 

 

Mange hilsener fra alle medarbejdere på Højskolen Marielyst 


