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Kursusoversigt
Her kan du se i kronologisk orden, hvornår vi har hvilke kurser. Efter hvert kursus er der i en parentes angivet
et ”s.” plus et tal. Tallet henviser til den side, hvor du kan læse om kurset.

FEBRUAR

JUNI

APRIL

Hold 1*: 1 uge fra 30/1 til 5/2

Hold 7: 1 uge fra 24/4 til 30/4

Hold 11: 2 uger fra 29/5 til 11/6

Højskole Classic med masser af
højskolesang (s. 8)

a) Mad på Marielyst (s. 11)

a) Seniordans (s. 17)

b) Ørkenkrigen (s. 23)

b) Lær 50 nye højskolesange (s. 8)

c) Digital fotografering (s. 9)

c) Kunstskole a la Bauhaus (s. 14)

					
Hold 2: 2 uger fra 6/2 til 19/2
a) Filmkursus (s. 18)
b) Lyt, se og lær klassisk musik (s. 7)

d) Sydhavsøerne på cykel (s. 20)
Hold 7-1: 2 uger fra 24/4 til 7/5
Rejse til Grækenland (s. 13)

c) Bliv dus med din iPad (s. 9)

a) Strejftog på Sydhavsøerne (s. 26)

d) Smykkeværksted (s. 14)

b) Kajak (s. 20)

		

MAJ

Hold 3: 2 uger fra 20/2 til 5/3
a) Korsang (s. 6)
b) Sociale medier (s. 9)
c) Vinterens nye fænomener (s. 22)
d) Akvarelmaling (s. 14)

Hold 12*: 1 uge fra 12/6 til 18/6

c) Golf (s. 20)

Hold 8*: 1 uge fra 1/5 til 7/5

Hold 13*: 1 uge fra 19/6 til 25/6

Sydhavsøernes industrihistorie (s. 24)

a) Strejftog på Sydhavsøerne (s. 26)
b) Kajak (s. 20)

Hold 9: 2 uger fra 8/5 til 21/5

c) Golf (s. 20)

a) Kirker og kalkmalerier (s. 24)
b) Få gang i skriveriet (s. 18)

MARTS
Hold 4: 1 uge fra 6/3 til 12/3
a) Evolution! (s. 25)
b) Humor (s. 19)
c) Visesang (s. 6)
d) Hjerteløber (s. 11)
e) Tekstil-smykker (s. 16)

Hold 5: 2 uger fra 13/3 til 26/3
a) Dansk politik – lige nu (s. 10)

c) Fuglene synger igen (s. 22)

JULI

d) Slægtsforskning (s. 25)
e) Gro selv (s. 16)

Hold 14*: 2 uger fra 26/6 til 9/7

f) Tekstil-genbrug (s. 15)

Sommer på Marielyst (s. 26)

Hold 10: 1 uge fra 22/5 til 28/5

Hold 15*: 2 uger fra 10/7 til 23/7

a) Yoga for seniorer (s. 17)

Sommer på Marielyst (s. 26)

b) Romantik i den tredje alder (s. 12)
c) Sydhavsøerne på motorcykel (s. 20)

Hold 16: 2 uger fra 24/7 til 6/8

d) Ø-hop – til fods (s. 21)

Sommer på Marielyst (s. 26)
På dette kursus deltager du den 27.
og 28. juli i Seniorfestivalen 2022

b) Få gang i skriveriet (s. 18)
c) Bliv dus med din iPad (s. 9)
d) Formsprog (s. 15)

Hold 6: 2 uger fra 27/3 til 9/4
a) Nordisk folkemusik (s. 7)
b) Klog på sprog (s. 19)
c) Klimaklog (s. 10)
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AUGUST

OKTOBER

DECEMBER

Hold 17: 1 uge 7/8 til 13/8

HOLD 23: 1 uge fra 2/10 til 8/10

Hold 29: 1 uge 21/12 til 27/12

Sport på Marielyst (s. 17)

a) Yoga for seniorer (s. 17)

Jul på Marielyst (s. 27)

b) Den kolde krig (s. 24)
Hold 18*: 1 uge fra 14/8 til 20/8

c) Romantik i den tredje alder (s. 12)

Hold 30: 1 uge fra 28/12 til 3/1

a) Strejftog på Sydhavsøerne (s. 26)

d) Historisk værksted (s. 25)

Nytår på Marielyst (s. 27)

b) Kajak (s. 20)

e) Akvarelmaling (s. 14)
Hold 31: 2 uger fra 21/12 til 3/1

c) Vandring på pilgrimsruten (s. 21)
Hold 24: 2 uger fra 9/10 til 22/10
Hold 19: 1 uge fra 21/8 til 27/8

a) 60’ernes musik (s. 8)

a) Kunstrunden (s. 18)

b) Vikingernes myter og kult (s. 23)

b) Sydhavsøerne på motorcykel (s. 20)

c) Fugletræk på Falster (s. 22)

c) Yoga for seniorer (s. 17)

d) Byg en båd (s. 16)

d) Med biologen på arbejde (s. 22)

Jul og nytår på Marielyst (s. 27)

På hold markeret med * deltager grupper fra fx en forening eller kommune
Fotos i kataloget:

Hold 25: 1 uge fra 23/10 til 29/10
a) Dans, dans, dans (s. 17)

SEPTEMBER

b) Den ukendte H.C. Andersen (s. 19)
c) Hjerteløber (s. 11)

Hold 20: 2 uger fra 28/8 til 10/9

d) Bliv dus med din iPad (s. 9)

a) De gode, gamle sange (s. 7)

e) Tegning (s. 15)

og højskolens medarbejdere og kursister.

b) Arkitektur (s. 11)
c) Slægtsforskning (s. 25)
d) Patchwork (s. 15)

NOVEMBER

e) Vandring i naturen (s. 21)
Hold 26: 2 uger fra 30/10 til 12/11
Hold 21: 1 uge fra 11/9 til 17/9

a) Dansk politik – lige nu (s. 10)

a) Hjernetræning (s. 12)

b) Få gang i skriveriet (s. 18)

b) Lær at flyve droner (s. 9)

c) Kirke og kalkmalerier 2.0 (s. 24)

c) Senior med stil (s. 12)

d) Filtning (s. 15)
e) Rytmisk sammenspil (s. 7)

Hold 21-1: 2 uger fra 11/9 til 24/9
Rejse til Umbrien (s. 13)

Hold 27: 2 uger fra 13/11 til 26/11
a) Lyt, se og lær klassisk musik (s. 7)

Hold 22: 2 uger fra 18/9 til 1/10

b) Klog på sprog (s. 19)

a) Fugletræk med sort sol-tur (s. 22)

c) Lær 50 nye højskolesange (s. 8)

b) Få gang i skriveriet (s. 18)

d) Broderi (s. 14)

c) Eksistens – filosofisk salon (s. 18)

e) Selvbiografien som litterær genre
(s. 19)

d) Byg et hus (s. 16)

Hold 28*: 1 uge fra 27/11 til 3/12
Højskole Classic med masser af
højskolesang og juleværksted (s. 8)

3

TJEK SELV, OM VI ER
KOMMET I MÅL
I mere end 50 år har der været højskole i Marielyst. Vi

VELKOMMEN TIL EN LIVLIG
BADEBY

er en folkehøjskole som de cirka 70 andre højskoler,

Med et kursus på Højskolen Marielyst kommer du til en af Dan-

der er i Danmark. Men i modsætning til de fleste
andre højskoler har vi fokus på at skabe kurser for
seniorer, ikke for de unge.
Det gør vi så godt, at hvert år vælger små 2000
seniorer fra hele landet at tage på kursus hos os. De
yngste er kun lige fyldt 50 år. De ældste er oppe i
90’erne.
Fælles for alle gælder, at de er selvhjulpne, nysger-

marks mest livlige badebyer. Om sommeren er der masser af liv
lige uden for højskolen. Om vinteren er der ro og stilhed. Begge
dele har sin charme.
Fra skolen er der kun 300 meter til områdets attraktion, den
17 kilometer lange strand med det fineste sand og det klareste
vand. Og lige ved siden af højskolen ligger Marielyst Torv med
mange cafeer og restauranter – og hvoraf flere af restaurationerne har åbent året rundt.

rige på livet og opsatte på i en uge eller to at lære
nyt eller få genopfrisket gammel viden. Fælles for
alle gælder også, at de er opsatte på at indgå i et
fællesskab med andre seniorer og være i et miljø,
hvor livserfaring værdsættes, og hvor man kan få nye
jævnaldrende legekammerater, som man let klinger

BO PÅ ET GAMMELT
BADEHOTEL

sammen med i kraft af de samme kollektive erin-

Højskolens kerne er en gammel firlænget bondegård, som i

dringer.

1906 blev til badehotel, og hvor vi i dag stadig kan fornemme

Med programmet for 2022 har vi bestræbt os på at
udvide vores i forvejen brede palette af kurser. Faktisk er der inden for næsten alle temakategorier et
eller to nye kurser, som vi har udviklet til 2022. Vores
klare intention er, at enhver dansk senior her i kata-

stemningen af gammelt badehotel. I midten af den gamle gård
er der en skøn lukket gårdhave, og omkring højskolen er der en
smuk park med gode muligheder for udfoldelse på vores petanque- eller krolf-bane. Vi har også en lille sø, hvor der hvert år
er et andepar, som opdrætter sine ællinger.

loget kan finde mindst ét kursus, som har hans eller
hendes store interesse.
Men gå nu selv på opdagelse i kataloget og tjek, om
det er lykkedes for os. Du har hele 74 forskellige kurser
at vælge mellem!

Jannie Lehmann og Christian Schou
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ALT I ET PLAN
Man kan sagtens være en åndsfrisk senior, selv om hørelsen,
synet og bentøjet ikke er, hvad det har været. Derfor er alt i ét
plan (undtagen skolens kontor, som er på 1. sal), vi har teleslynge i mange lokaler, og alle vores værelser har eget bad og toilet.

middagsarrangement eller mulighed for på visse hold at gå på
værkstedet og beskæftige sig selv.
Kl. 19:30 er der alle dage et obligatorisk aftenarrangement, som
kan være et foredrag, en koncert eller fællessang.
På nogle få hold (Højskole Classic, Sydhavsøernes Industrihistorie, Sport på Marielyst, Strejftog på Sydhavsøerne, Sommer på
Marielyst og vores jule- og nytårshold) følger alle det samme

KOM TIL SYDEN

forløb.

Vi ligger på Sydfalster, 15 kilometer nord for Gedser, hvor Dan-

timers undervisning om ugen. Det er kravet i lovgivningen om

marks sydligste punkt Sydstenen står. Længere sydpå kommer

folkehøjskoler.

Uanset hvilket type kursus du vælger, skal du minimum følge 21

du ikke inden for rigets grænser. Med overdrivelsens forståelse
plejer vi at byde velkommen til subtroperne – vi har i hvert fald
statistisk set flere solskinsdage og færre regnvejrsdage end gennemsnittet i Danmark.

VI HAR SOM REGEL 3 TIL 5
KURSER SAMTIDIG
På langt de fleste af vores hold har vi – som du kan se i over-

60 værelser,
Højskolen har
bad og toilet
alle med eget

sigten på det forrige opslag – tre til fem forskellige kurser/fag
samtidig.
Gennem hele forløbet følger du det valgte kursus 3 timer om
dagen. Det betyder, at du på et 1 uges hold vil få 15 timers
undervisning i det valgte fag. På et 2 ugers hold bliver det til 27
timers undervisning. Første onsdag på 2 ugers holdene bruges
til fælles undervisning i almene emner på tværs af de enkelte
kursusforløb.
Morgensamling og undervisning i det valgte fag er obligatorisk
og fylder dagen fra kl. 9 til 15. Bagefter er der et frivilligt efter-
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Sang musik

KORSANG

VISESANG

En tilbagevendende succes på Højskolen Marielyst er

Viser er bestemt ikke gået af mode – de trives i bedste

årets kor-kursus, hvor vi knokler, sveder, griner og indøver

velgående, og på dette kursus dykker vi ned i samlingen

et repertoire, som vi synger for resten af højskolen og

af nyere danske viser. Du får mulighed for både at høre

evt. udefrakommende gæster på kursets sidste dag. Vi

andre synge, selv synge med eller solo fremføre en vise

synger fortrinsvis 2- og 3-stemmige satser og fortrinsvis

over for holdets øvrige deltagere. For en vise bliver ikke

på dansk, men enkelte ting på andre sprog (fx engelsk)

nødvendigvis sunget, men fremført, og man behøver der-

kan snige sig ind. Det er ikke nødvendigt at kunne synge

for ikke have en stor stemme for at kunne gøre sig som

efter noder – det lærer vi undervejs. Kom og nyd 2 aktive

visesanger – det vigtigste er at fremføre visen med sjæl

uger sammen med andre sangglade mennesker. Alle kan

og nerve. Du er også velkommen til at medbringe egne

være med. Lærere: Jan Borre og Thomas Bjerre.

tekster (og evt. instrument), som vi kan arbejde med. Lærer: Jan Borre.

HOLD 3: 2 UGER FRA 20/2 TIL 5/3
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.

HOLD 4: 1 UGE FRA 6/3 TIL 12/3
.
ENKELTVÆRELSE: 5200 KR.

DAGSKURSIST: 5200 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 9600 KR.
DAGSKURSIST: 3600 KR.

6
th
Koncer

uset en

sm

m er a
uk som

ften

Musika

lsk leds
agels
flaghejs e til dagens
ning

s
T h o ma
Mikkel stmiddag
g
o
d
in
il fe
Kåre L
ler op t
en spil
s
n
e
t
is
Chr

DE GODE GAMLE SANGE

VI SPILLER NORDISK FOLKEMUSIK

Her er kurset for alle, der foretrækker det gode gamle

Den nordiske folkemusik har de seneste år fået en ny op-

repertoire i højskolesangbogen frem for de nyeste sange.

blomstring. De unge er vilde med det, og på dette kursus

Det meste af tiden synger vi bare løs, men vi lærer også

får vi seniorer chancen for at udleve vores passion for den

noder til husbehov og leger hver dag lidt med rytmer, rap,

glade, dansevenlige nordiske musik med udgangspunkt i

kor og sangteknik (men ikke solosang). Vi får også tid til

den danske spillemandstradition. Tag dit instrument med.

at snakke om sangteksterne og om digterne og komponi-

Alle melodiinstrumenter er velkomne. Vi danner et eller

sterne. Vi spænder altså buen lidt i forhold til de normale

to spillemandsorkestre og giver os i kast med hopsa, pol-

morgensamlinger og sangaftener men på en musikglad,

ka, vals og schottis. Medbring gerne egne noder. Oplys

afslappet og frem for alt humørfyldt måde. Lærer: Thomas

om dit instrument ved tilmelding. Lærere: Jan Borre og

Bjerre.

Simon Vikstrøm.

HOLD 20: 2 UGER FRA 28/8 TIL 10/9
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.

HOLD 6: 2 UGER FRA 27/3 TIL 9/4
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.

DAGSKURSIST: 5200 KR.

DAGSKURSIST: 5200 KR.

RYTMISK SAMMENSPIL

LYT, SE OG LÆR KLASSISK MUSIK

Behersker du et instrument, men savner nogle at spille

Vores kurser med klassisk musik er stærkt efterspurgte i

sammen med? Så har du chancen på vores rytmiske sam-

de mørke måneder, og derfor gennemfører vi dette kur-

menspilskursus, hvor du skal møde op sammen med dit

sus både i februar og i november. På kurset bliver du præ-

instrument. Vi spiller rytmisk musik med udgangspunkt

senteret for et bredt udvalg af både kendte og mindre

i de sidste årtiers populærmusik og kommer rundt i de

kendte værker og komponister fra den klassiske musiks

mest kendte stilarter: Blues, rock og pop. Er der stemning

verden. Værkerne bliver alle vist på storskærm, så vi både

for det på holdet, arbejder vi os frem mod at give koncert

hører musikken og ser musikerne opføre den. Værkerne

sidste fredag på kurset. Oplys om dit instrument ved til-

er primært fra barokken, wienerklassikken og den roman-

melding. Lærer: Jan Borre.

tiske periode. For hvert værk vil komponist, orkester og
dirigent blive præsenteret, og der vil være rig lejlighed

HOLD 26: 2 UGER FRA 30/10 TIL 12/11
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.

til at stille spørgsmål undervejs og diskutere værkerne og
fremførelsen af dem. Lærer: Simon Vikstrøm.
HOLD 2: 2 UGER FRA 6/2 TIL 19/2
HOLD 27: 2 UGER FRA 13/11 TIL 26/11
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.
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HØJSKOLE CLASSIC MED
MASSER AF SANG
Højskole Classic er et 1 uges kursus, som er god gammeldags højskole, hvor vi byder på en pose blandede bolsjer
inden for skolens kerneområder: Sang og musik, historie og aktuelle samfundsanliggender og med mulighed
for kreativ udfoldelse på værkstedet. Ikke mindst synger
vi lystigt fra den nye højskolesangbog. Værkstedet har
åbent om eftermiddagen, og vi tager også på en heldagsudflugt til et spændende hjørne af Sydhavsøerne. På det
sidste kursus (hold 28) bliver der mulighed for at fremstille julepynt og julegaver på værkstedet. På begge kurser
deltager grupper. Kursusleder: Christian Schou.
HOLD 1: 1 UGE FRA 30/1 TIL 5/2
HOLD 28: 1 UGE FRA 27/11 TIL 3/12
ENKELTVÆRELSE: 5200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 9600 KR.
DAGSKURSIST: 3600 KR.

60’ERNES MUSIK

LÆR 50 NYE HØJSKOLESANGE

Kan man på en højskole, hvor hovedparten af kursister-

Den nye højskolesangbog, der udkom i november 2020,

ne var unge i 60’erne, komme uden om et kursus om

indeholder 150 nye sange, hvoraf 120 er HELT nye. Og der

60’ernes musik? Nej, vel. Tag med på en rejse gennem

er virkelig mange gode imellem. Fra dette kursus bliver

60’ernes musik med Peter Søvad som den kompetente

du bogstavelig talt sendt hjem med mindst 50 nye sange i

rejsefører. Vi kommer til at høre om The Beatles (naturlig-

hovedet. Sangene bliver grundigt indlært over flere dage,

vis) og The Rolling Stones (der dengang blev præsenteret

og vi diskuterer teksterne og hører om digterne og kom-

som det mørke modstykke til The Beatles). Men vi kom-

ponisterne. Som afslapning synger vi ind imellem selv-

mer også rundt om mange andre navne. Undervejs vil vi

følgelig også de gode gamle velkendte sange fra bogen.

foretage et strejftog gennem 60’ernes Danmark. Hvad var

Lærer: Thomas Bjerre.

det egentlig for et årti, musikken blev til i? Kursusdeltagerne vil blive inviteret til selv at komme med musikalske

HOLD 11: 2 UGER FRA 29/5 TIL 11/6

60’er-ønsker, så vi kan få en god dialog om, hvad vi synes,

HOLD 27: 2 UGER FRA 13/11 TIL 26/11

var godt og skidt. Og ikke mindst hvorfor. Lærer: Peter

.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.

Søvad.

DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.

HOLD 24: 2 UGER FRA 9/10 TIL 22/10
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.

DAGSKURSIST: 5200 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.
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Digitalt
BLIV DUS MED DIN IPAD
Tablets, de små tynde tavle-computere, 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 fra Apple – og
lærer fra bunden, hvordan man bruger den til både stort
og småt. En iPad er også velegnet til at føre video-samtaler på – det har mange forsøgt sig med under de to
corona-nedlukninger i 2020 og 2021. På kurset lærer du,
hvordan du kan video-chatte med programmerne FaceTime, Messenger og Skype. Medbring din egen iPad til
kurset. Max. 12 deltagere. Vi afvikler kurset 3 gange I

LÆR AT FLYVE DRONE
En drone er herligt legetøj for seniorer, der ønsker at se
verden ovenfra. Derfor har vi udviklet et begynderkursus
til dig, der vil flyve med en drone. På 1 uge får du både de
fornødne færdigheder til at styre en drone sikkert og de
nødvendige beviser for at flyve legalt med en drone på op
til 1,5 kg. Kurset består både af teori og praktisk træning.
Som bonus bliver du klogere på, hvad du skal gå ud og
købe af drone bagefter, hvis du bliver bidt af legen. Har du
allerede en drone, tager du den med. Ellers har højskolen
droner til træningsbrug. Lærer: Henning Mussegaard.

2022. Lærer: Jan Borre.

HOLD 21: 1 UGE FRA 11/9 TIL 17/9
.
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.

HOLD 2: 2 UGER FRA 6/2 TIL 19/2

DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.

HOLD 5: 2 UGER FRA 13/3 TIL 26/3

DAGSKURSIST: 4100 KR.

HOLD 25: 1 UGE FRA 23/10 TIL 29/10
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.

SOCIALE MEDIER
Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest.
De sociale medier – under ét kaldet SoMe - er over os.

DIGITAL FOTOGRAFERING

På godt og på ondt. For seniorer kan de være et herligt
værktøj til at holde kontakt med familie og venner – eller
til at deltage i tidens debatter. På kurset dykker vi ned i

Næsten alle har i dag et fotografiapparat på sig i form af

fordele og bagdele ved de forskellige sociale medier og

en smartphone, tablet eller et egentligt digitalt kamera.

lærer, hvordan man opsætter sine egne konti på dem og

Langt de fleste giver teknisk fine fotos med knappen stil-

betjener dem. Vi ser også på de samfundsmæssige kon-

let på automatik. Men et godt foto kræver mere end blot

sekvenser af de sociale mediers udbredelse: Er de blevet

at være skarpt. På kurset lærer du om billedkomposition,

det demokratiske gode, de blev spået til at være? Lærer:

og hvordan man med blot små forandringer i sin måde

Christian Schou.

at fotografere på kan tage fremragende fotos. Vi arbejder også med 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: Jan Borre.

HOLD 3: 2 UGER FRA 20/2 TIL 5/3
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.

HOLD 7: 1 UGE FRA 24/4 TIL 30/4
.
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.
DAGSKURSIST: 4100 KR.
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Samfund

KLIMAKLOG

DANSK POLITIK LIGE NU

Er du også bekymret for klimaforandringerne? Ønsker du

Et kursus for dig, som er politisk interesseret og levende

at kunne gennemskue debatten og give dit personlige bi-

følger med i de politiske slagsmål på Christiansborg. På

drag til en klode med et lavere CO2-udslip? Så er dette

kurset kommer du tæt på den politiske dagsorden, som

kursus for dig. Du vil lære om de alle de facts, der ligger

den ser ud lige, når kurset afvikles. Det sker med besøg

bag, at forskerne i dag for alvor slår alarm. Og du vil blive

af en stribe folketingsmedlemmer, som kommer én ad

bevidst om alle de klimahandlinger, som du kan foretage

gangen, og som vi i fællesskab udfritter om den aktuelle

i dit liv, alene eller sammen med andre. Kurset introdu-

situation, deres politiske manøvrer, krumspring og koven-

cerer fx en række bæredygtige ideer til en klimavenlig

dinger på Christiansborg. Det er fjerde år, at vi har kurset

levevis, bl.a. med arbejde på skolens kreative værksted.

på programmet, og i alle fire år er det lykkedes at lokke

Til slut runder vi kurset af med en visionsworkshop, hvor

fremtrædende politikere ned som gæster på kurset. Kur-

vi producerer en stribe plakater om, hvad vi seniorer især

set afvikles to gange. Lærer: Christian Schou.

kan bidrage med for at stoppe opvarmningen af kloden.
Lærere: Thomas Bjerre og Mikkel Thomas Christensen.

HOLD 5: 2 UGER FRA 13/3 TIL 26/3
HOLD 26: 2 UGER FRA 30/10 TIL 12/11

HOLD 6: 2 UGER FRA 27/3 TIL 9/4
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.
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ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.

MAD PÅ MARIELYST
Et kursus, hvor det hele handler om mad, men uden at
du selv skal svede over gryderne. Skolens gode køkken
indbyder til nye kulinariske oplevelser. Vi skal smage nye
råvarer og opskrifter. Og vi skal 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? Vi skal også på udflugter to
af dagene til restaurationer og fødevareproducenter på
Sydhavsøerne. Kursusleder: Jannie Lehmann.
HOLD 7: 1 UGE FRA 24/4 TIL 30/4
.
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.

HJERTELØBER

DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.
DAGSKURSIST: 4100 KR.

Her er kurset for dig, der i bogstavelig forstand vil gøre
en forskel. At være hjerteløber redder liv – og kræver
ikke, at du kan løbe 800 meter på tid. Det kræver først og
fremmest, at du kan smide, hvad du har i hænderne, når

ARKITEKTUR

alarmen lyder, og bevæge dig afsted i bil eller på cykel og
bringe en hjertestarter frem til den nødlidende. På kurset

Hvorfor ser en iPhone ud, som den gør? Og hvorfor maler

lærer du at yde kvalificeret førstehjælp til en person med

vi vores vægge hvide? På dette kursus dykker vi ned i

hjertestop: Hjertemassage, kunstigt åndedræt og brug af

den vestlige verdens moderne arkitektur og finder forbin-

hjertestarter. Du får rutinerne repeteret grundigt, så de

delseslinjerne mellem de forskellige strømninger i arki-

sidder på rygraden. Forløbet i en alarm bliver også trænet

tekturhistorien som fx Bauhausskolen i 1920’ernes Tysk-

grundigt. Desuden får de deltagere, der ønsker det, hjælp til

land og til nutidens udtryk. Kurset giver en introduktion

at tilmelde sig hjerteløberordningen. Lærer: Thomas Bjerre.

til stilhistoriens grundelementer, og hvordan de spiller en
særlig rolle i både byplaner, huse og i de designobjekter, vi omgiver os med. På to busture vil vi se nærmere
på udvalgte moderne arkitektoniske værker. Ligeledes vil

HOLD 4: 1 UGE FRA 6/3 TIL 12/3
HOLD 25: 1 UGE FRA 23/10 TIL 29/10

der være byvandringer i Marielyst, hvor vi ser på gode og

ENKELTVÆRELSE: 5200 KR.

dårlige eksempler på arkitekturen i det 20. og 21. århund-

DOBBELTVÆRELSE: 9600 KR.

rede. Lærer: Mikkel Thomas Christensen.

DAGSKURSIST: 3600 KR.

HOLD 20: 2 UGER FRA 28/8 TIL 10/9
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.
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PERSONLIG UDVIKLING
ROMANTIK I DEN TREDJE ALDER

HJERNETRÆNING

Stadig flere seniorer har mod på at indlede et nyt kære-

Hjernen er ikke en muskel, men den skal trænes lige-

steforhold i deres tredje alder, hvad enten ægtefællen er

som musklerne. Ny forskning viser, at man kan danne nye

død, man er blevet skilt eller har været single i mange år.

hjerneceller hele livet, og at man kan danne nye kredsløb

Men det er ofte ikke så let. Hvordan sætter man grænser

mellem hjernecellerne. På dette kursus arbejder vi mål-

og beskytter sig selv? Hvordan tackler man, hvis ens nye

rettet med at stimulere din hjerne med øvelser, der tager

kærlighed har helt andre forventninger til forholdet end

sigte på at aktivere så mange hjerneceller som muligt. Et

en selv? Og hvordan finder man i det hele taget en ny

effektivt værktøj er mindfulness og musik. Mindfulness

kæreste? Alt det arbejder vi med på kurset. Vi taler også

kan fremme koncentration, nærvær, accept samt tålmo-

om, hvad kærligheden til tidligere partnere har betydet,

dighed, og musik hjælper med at finde ind til ens indre,

og hvordan man hæger om sine minder, når man indgår

stille rum, hvor kreativiteten bor. På kurset får du effektive

i en ny kærlighedsrelation. For optimalt udbytte fordres

værktøjer til at bruge mindfulness og musik i din hverdag.

det, at kursisterne er indstillede på at bidrage med egne

Vi veksler mellem oplæg, øvelser og dialog. Der er oplæg

erfaringer og ønsker til kærligheden. Det er femte gang,

om hjernen, kroppen og nervesystemet og om den evi-

vi holder kurset, og da det var ekstraordinært populært

dens-baserede effekt af meditation og mindfulness. Og så

i 2021, udbyder vi det to gange i 2022. Kursusleder er

er der en række øvelser, hvor vi kombinerer mindfulness

parterapeut Bastian Larsen, der har stor erfaring med at

og rolige yoga-øvelser (hvor alle kan være med!) med

være coach for seniorer.

musik. Det træner din evne til ”at lytte”. Grundtesen er,
at man ved hjælp af en skærpet lytten kan fange stilhe-

HOLD 10: 1 UGE FRA 22/5 TIL 28/5

dens kreative rum. Lærere: Anne Marie Beck og Michala

HOLD 23: 1 UGE FRA 2/10 TIL 8/10

Østergaard-Nielsen.

ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.

HOLD 21: 1 UGE FRA 11/9 TIL 17/9
.
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.
DAGSKURSIST: 4100 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.
DAGSKURSIST: 4100 KR.

SENIOR MED STIL

så du ved hvilke tøjsnit der klæder din krop. Og sidst på

Her er kurset for dig, der går op i dit udseende og din

terfølgende fotografering. Du skal medbringe 4-5 sæt af

fremtræden. Og som bruger tid og penge på jævnlige

dit yndlingstøj, sko og tilbehør. Max: 12 deltagere. Lærer:

tøjkøb og frisørbesøg. Under ledelse af en stylingcoach

Gitte M. Jensen.

kurset får du en individuel styling og make-over med ef-

kommer du med på rejse ind i tidens mode. Coachen vil
ind til den, får du let ved altid at kombinere dit tøj på

HOLD 21: 1 UGE FRA 11/9 TIL 17/9
.
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.

nye måder. Du får også styr på tøjsnit og kropsformer,

DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.

hjælpe dig til at finde din stilkerne, for når du har fundet

DAGSKURSIST: 4100 KR.

Afslap
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Rejser

5-6 DAGE PÅ HØJSKOLE + 8 DAGES REJSE

Når du tager på rejse med højskolen, begynder rejsen altid med
5-6 dage på højskolen. Her dykker vi ned i rejsemålets historie,
geografi og kultur, så vi er godt klædt på til at få mest muligt
ud af de steder, vi skal besøge. Opholdet på højskolen har også
den fordel, at hele rejsegruppen kender hinanden, når vi drager
afsted – det er især rart, hvis du deltager alene på rejsen. Der er
max. 20 deltagere på rejsen. For optimalt udbytte af rejsen bør
du IKKE være gangbesværet.

REJSERNE ER ARRANGERET AF VIKTORS FARMOR
Teknisk arrangør af rejserne er bureauet Viktors Farmor, som har
stor erfaring i rejser for seniorer. På begge rejser stiller bureauet
med en erfaren dansktalende guide, der kender rejsemålene
som deres egen bukselomme.
For en detaljeret rejseplan skal du se højskolens hjemmeside
www.hsmarielyst.dk. De nævnte priser her i kataloget under
hvert rejsemål inkluderer både det indledende ophold på højskolen og rejsen – for en nærmere præcisering af, hvad der er
med i rejsen, skal du også se vores hjemmeside.

NORDLIGE GRÆKENLAND
Ikke mange rejsende finder vej til det nordligste Græ-

UMBRIEN

kenland. Hvilket i grunden er underligt, for området er
særdeles rigt på både historie og storslået natur. Det var

Der er ikke meget, der er smukkere, end når efterårets

herfra Alexander den Store drog ud på sine erobringstog-

røde, gule, orange og brune farver dækker landskaberne,

ter, og vi går i hans fodspor gennem ruinerne af hans

og en orange solnedgang blandes med den blå himmel

gamle hjemby Pella. Vi ser også hans fars rige gravskatte

og indhyller sletten i varmedisen fra den endnu solbagte

i Vergina og den velbevarede oldgræske by Filippi.

jord. Sådan er Umbrien, Italiens grønne hjerte, når efteråret sætter ind i september. Umbrien er knap så kendt

Helt andre sider af Grækenland oplever vi i de spænden-

som naboregionen Toscana, men skønheden er udtalt.

de byer Edessa og Thessaloniki samt en perlerække af

Umbrien er gennemsyret af historie, kunst og kultur og

små bjerglandsbyer. Vi tager også på et halvdags kryds-

har flere bakketop-byer og gamle slotte, end man kan

togt omkring Athos-halvøen, der er hjem for det største

tælle. September er tilmed den perfekte rejsemåned med

klostersamfund i Grækenland. Afgang fra højskolen til

dagtemperaturer på mellem 20 og 25 grader. Afgang fra

Thessaloniki sker den 30. april om morgenen. Med fra

højskolen til Umbrien via Rom sker lørdag 17. september.

højskolen er Mikkel Thomas Christensen og fra Viktors

Med fra højskolen er Jan Borre, og fra Viktors Farmor kom-

Farmor kommer Irene Hellvik.

mer Lene Brøndum.

HOLD 7-1: 2 UGER FRA 24/4 TIL 7/5
.
ENKELTVÆRELSE: 20.300 KR.

HOLD 21-1: 2 UGER FRA 11/9 TIL 24/9
.
ENKELTVÆRELSE: 20.300 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 36.400 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 36.400 KR.

AFBESTILLING
For deltagelse på vores rejsekurser gælder andre afbestillingsbetingelser end på vore øvrige kurser. Vi anbefaler, at du altid tegner en afbestillingsforsikring, når du
køber et rejsekursus hos os.
• Melder du afbud mere end 2 måneder før kursusstart
og har betalt hele kursusprisen, får du 80% tilbage. Har
du kun betalt depositum ydes ingen refusion.

• Melder du afbud eller udebliver mindre end 2 måneder før kursusstart, ydes ingen refusion af hverken
depositum eller det samlede beløb. Dette gælder også,
hvis udeblivelse skyldes manglende eller ugyldigt pas,
viseringer, vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter.
For detaljerede rejseplaner for begge rejser
– se vores hjemmeside www.hsmarielyst.dk.
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Værksted

KUNSTSKOLE A LA BAUHAUS
Her er et 2 ugers kursus for dig, som vil male og/eller
lave kunsthåndværk. Bauhaus var en berømt kunstskole i
Tyskland fra 1919-1933. På dette kunsthold vil vi lave de
samme øvelser, som de gjorde på Bauhaus-skolen. Vi vil
øve os i at forstå farve og form ”der Bauhaus weg”. Karakteristisk for skolen var, at man lavede øvelser møntet

SMYKKER
Slip din trang til at pynte dig med flotte smykker løs – og
fremstil dem selv på dette kursus. Du får en kort introduktion til at udvikle dit eget formsprog, inden vi kaster os ud
i smykke-fremstilling i et væld af forskellige materialer.
Du vil også lære håndværksteknikker som at lodde og nit-

både på kunst- og kunsthåndværk. Det skal vi også her.
Der vil også blive vist film om Bauhaus og dets kunstnere.
For maleriets vedkommende arbejder vi i akryl, kul, blyant, blyant og tusch. Medbring gerne egne farver. Kurset
rummer elementer fra succes-kurset i 2021 og er tilføjet
nye øvelser møntet på skulptur, kunsthåndværk og arkitektur. Lærere: Mikkel Thomas Christensen og Kåre Lind.

te materialerne sammen og bearbejde metallerne med
klassiske sølv- og guldsmedeteknikker. Vi bruger primært
materialer som er fundet på skrotpladsen: Messing, jern,
glas, plastic plus sten og træ, som vi finder i naturen. Lærer: Mikkel Thomas Christensen.

HOLD 11: 2 UGER FRA 29/5 TIL 11/6
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.

HOLD 2: 2 UGER FRA 6/2 TIL 19/2
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.

BRODERI
På dette kursus skal vi hylde broderiet! Vi tager udgangspunkt i teknikkerne stramaj og korssting.

AKVAREL FOR BEGYNDERE

Du skal medbringe et print eller foto af dit yndlingsmaleri.
På kurset omsætter vi et udsnit af billedet på et møns-

Har du aldrig prøvet at male akvarel, er her et kursus for

terark via en lysplade. Det kan du så brodere på stof til

dig. På en uge får du en grundig indføring i de vigtigste

fx en toiletpung eller et brilleetui. Du kommer også til at

akvarelteknikker. Vi maler vådt på tørt, vådt i vådt og bru-

høre om broderikunst fra hele verdenen og vi får besøg af

ger penslen på forskellige måder. En dejlig uge med far-

en gæst fra broderiets verden. Højskolen har lidt materia-

ver, vand og inspiration til at fortsætte derhjemme med

ler til rådighed mod betaling, men medbring gerne nåle,

at male akvarel. (Er du øvet akvarel-maler, kan du godt

stof, garn og evt. tøj, du vil brodere på. Kurset kræver

snige dig med, men du får kun instruktion i begrænset

ingen forudsætninger, andet end at du kan håndtere nål

omfang). Lærer: Kåre Lind.

og tråd. Max. 12 deltagere. Lærer: Jannie Lehmann.

HOLD 23: 1 UGE FRA 2/10 TIL 8/10
.
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.

HOLD 27: 2 UGER FRA 13/11 TIL 26/11
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.

DAGSKURSIST: 4100 KR.

DAGSKURSIST: 5200 KR.

AKVAREL – BEGYNDERE SOM RUTINEREDE
Et kursus for alle, der gerne vil male akvarel, begyndere

og du får mulighed for at male akvarel-croquis efter levende

som rutinerede. Du får indføring i de vigtigste akvarel-

model. Lærer: Kåre Lind.

teknikker. Du får lov til at eksperimentere. Vi maler vådt på
tørt, vådt i vådt og bruger penslen på forskellige måder. Du
kommer til at arbejde med bland-teknik med fedtpastel,
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HOLD 3: 2 UGER FRA 20/2 TIL 5/3
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.

FORMSPROG

PATCHWORK

Dette kursus er et helt anderledes værkstedskursus, hvor

Patchwork er en fortryllende verden, hvor der kan sys

værkstedet bliver til en poetisk legeplads for de åbne san-

og trylles med mønster og farver. På kurset lærer du de

ser. Vi holdt det første gang i 2021 og selv om det er svært

grundlæggende teknikker, uanset om du syr i hånden el-

at forklare, hvad det går ud på, gav deltagerne det top-

ler på symaskine. Du får også en indføring i patchworkhi-

karakter, da det sluttede. Kurset tager sit udgangspunkt

storien, når vi kigger på, hvor mønstrene kommer fra. Du

i, at arkitektur, møbler, design og kunstobjekter alle taler

kan arbejde med din egne mindre projekter eller gå med

et sprog, som kan læres og afkodes. Nogle designobjek-

i et fælles projekt med lærer og andre deltagere. Du er

ter er som brugsanvisninger, mens andre designobjekter

også velkommen til at tage noget med hjemmefra, som

er som abstrakte digte. Når man først har lært at forstå

du vil arbejde videre med. Inden kurset begynder, får du

formsproget, kan man langt bedre arbejde med at skabe

tilsendt et katalog med mulige ting, der kan sys. Vi tager

sine egne ting. Vi starter med æstetik for begyndere og

også på en lille tur og kigger på lokalt patchwork. Kur-

lærer at forstå formsprog. Og så går vi i gang med at fin-

set henvender sig både til nybegyndere som let øvede.

de ind til kernen af hver deltagers kreative åre gennem

Lærer: Lis Djernæs.

primært at arbejde med collager og en smule med skulpturer. Lærer: Mikkel Thomas Christensen.
HOLD 5: 2 UGER FRA 13/3 TIL 26/3
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.

HOLD 20: 2 UGER FRA 28/8 TIL 10/9
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.

TEKSTIL-GENBRUG
FILTNING

Skab nye ting af dine gamle pjalter. Find dit lager af aflagt

Filtning er en bearbejdning af kartet uld, og denne tek-

frem – så river vi det hele i strimler og giver det nyt liv på

nik er en af de ældste kendte måder at fremstille tekstil

dette kursus. Med den nye og enkle håndarbejdsteknik,

på. På kurset lærer du at arbejde med to teknikker: Nå-

locker hooking, og med klassiske strikke- og hækleteknik-

lefiltning og vådfiltning. Med begge teknikker kan du fx

ker genbruger vi strimlerne og skaber alt fra nye tasker,

fremstille dukker – ulden er superb til at give nisser, trolde

bordskånere og tæpper til kurve, pudebetræk og vægde-

og alfer (eller hvad du nu vil lave af figurer) et meget na-

korationer. Kom selv med ideer! På dette kursus får du for

turligt udtryk. I princippet er det kun fantasien, der sætter

alvor afløb for din skabertrang, og du vil nyde at se dit

grænser for, hvad man kan lave af sjove figurer og gen-

gamle tøj komme til live igen. Lærer: Anne Green.

tøj, klude, tørklæder, viskestykker, gardiner og stofrester

stande med filtning. Ved at vådfilte med sæbevand kan
du fx lave hjemmesko så bløde, som du aldrig har oplevet
dem før. Lærer: Ann-Louise Lorentzen.
HOLD 26: 2 UGER FRA 30/10 TIL 12/11
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.

HOLD 9: 2 UGER FRA 8/5 TIL 21/5
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.
os i perspektivtegning og hvordan man kan fange øjeblikket og sætte det ned på papiret. Kurset henvender
sig til både begyndere som øvede. Lærer: Mikkel Thomas

TEGNING

Christensen.

Blyant, tusch og tegnepapir er fantastiske redskaber til at
sanse verden. På dette kursus lærer du nogle af de grund-

HOLD 25: 1 UGE FRA 23/10 TIL 29/10
.
ENKELTVÆRELSE: 5200 KR

læggende tegneteknikker i blyant og tusch. Vi arbejder

DOBBELTVÆRELSE: 9600 KR.

med byer og landskaber i tre lag: Forgrund, mellemgrund

DAGSKURSIST: 3600 KR.

og baggrund. Vi tegner opstillede genstande og vi øver
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BÅDEBYGNING

GRO SELV

Kom og vær med til at bygge en færøsk træbåd på to uger

Tiden kalder på, at vi tager den grønne omstilling til os i

til højskolen. Kurset består af aktivt samvær og samling

praksis. Der er mange tiltag, som vi kan gøre selv for at

af en båd. Det er for de nysgerrige, som gerne vil gå til

undgå kemikalier og CO2-udslip ved overflødig transport

hånde og deltage i processen og se et gammelt håndværk

af varer. På dette kursus vil vi prøve kræfter med de ting,

blomstre op og blive medskaber af en færøsk båd. Den

man kan gro selv og lave selv: Fra solcreme til sæbe og

færøske båd går i lige linje til, hvordan vikingeskibene

rengøringsmidler til aquaponiske systemer til at dyrke

blev bygget. Der bygges uden tegninger, men på øjemål.

grøntsager med på lille skala. Der kan fx dyrkes krydder-

De vigtigste redskaber er kniven, øksen og saven. Du får

urter i vindueskarmen, og bønner kan spires. Vi vil kort

mulighed for at skære med båndsaven, håndhøvle og nit-

sagt afprøve mange af de tiltag, som kan gøres, for at

te border sammen med jernnitter. Undervejs vil der bli-

en mere bæredygtig livsstil kan spire frem. Lærer: Mikkel

ve fortalt om den nordiske klinkbyggede båds udvikling.

Thomas Christensen.

Lærer er Mikkel Thomas Christensen.
HOLD 9: 2 UGER FRA 8/5 TIL 21/5
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.

HOLD 24: 2 UGER FRA 9/10 TIL 22/10
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.

DAGSKURSIST: 5200 KR.

DAGSKURSIST: 5200 KR

TEKSTILE SMYKKER

BYG ET HUS!

terialer, farver og garner. På kurset lærer du forskellige

på to uger. Fremtiden kalder på bæredygtighed, mindre

måder at fremstille snore, perler og blomster på. Der bli-

huse, mindre forbrug og mere samskabelse. Vi hygger og

ver arbejdet i strik og hækling, med forskellige forslag til

bygger et lille bitte anneks på 15 kvm, som skal stå i høj-

montering og anvendelse. Hvis man ikke lige er til smyk-

skolens park. Det består af genbrugsmaterialer og andre

ker, vil mange af ideerne kunne omsættes til dekoration

bæredygtige materialer. Huset er tegnet af holdets lærer.

af fx strikkede trøjer, sjaler eller tasker. Medbring gerne

Er du uddannet tømrer eller smed eller har andre særlige

dine egne garner, samt strømpepinde, hæklenåle og bro-

byggekvalifikationer, kan vi skrue op for detaljerne i pro-

derinåle uden spids og i forskellige tykkelser. Blandede

jektet og hen ad vejen lave mere specielle løsninger. Men

perler, knapper eller låse vil også være godt. Det er også

du behøver ikke at have forudsætninger for at bygge, du

muligt at købe materialer på selve kurset. Bogen af kur-

skal bare være glad for at slå søm i. Lærer: Mikkel Thomas

sets lærer ”Tekstile smykker” vil kunne købes til en helt

Christensen.

særlig kursuspris. Lærer: Lisbeth Tolstrup.

HOLD 22: 2 UGER FRA 18/9 TIL 1/10
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.

HOLD 4: 1 UGE FRA 6/3 TIL 12/3
.
ENKELTVÆRELSE: 5200 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 9600 KR.

DAGSKURSIST: 5200 KR

DAGSKURSIST: 3600 KR.

”Er den mon
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At fremstille tekstile smykker er en festlig leg med ma-

Kom og vær med til at bygge et bæredygtigt mikrohus

i vater? ”
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SENIORDANS
Seniordans har været på programmet på højskolen i mange år. I seniordans danser man ikke mand og dame, men i
stedet rød og blå. Derfor er seniordans populært hos kvin-

Bevægelse

der 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.

DANS, DANS, DANS

Andre gange er der tale om spændende nye danse, der
er udviklet særligt til seniordans. Alle kan deltage – ene-

Et kursus for dig, der kan lide at danse og vil prøve nye

ste forudsætning er glæden ved at røre sig til musik. Vi

danse. Du bliver introduceret for en ny dans hver dag fra

danser som regel 2 timer formiddag, mens den øvrige tid

forskellige verdensdele. Salsa er én af dem. Kurset har

er helliget foredrag, udflugter, musik og sang. Instruktø-

fokus på at lære dig at finde rytmen i de forskellige danse

rerne kommer fra Dansk Senior Dans. Instruktører: Lene

og knække koden til, hvor rytmen sidder i dine fødder og

Damkjær og Anne-Mari Hartoft.

din hofte, ikke om at blive teknisk perfekt til den enkelte
dans. Det handler først og fremmest om at nyde musik-

HOLD 11: 2 UGER FRA 29/5 TIL 11/6
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR

ken og lære at udtrykke den med kroppen – og have det
sjovt med de andre på gulvet undervejs. Forhåbentlig får
du lyst til at danse videre, når du kommer hjem efter kurset – enten i din stue eller på et dansekursus. Kursusleder
er Jannie Lehmann, der har inviteret en stribe danseglade
gæstelærere. Medbring tøj, som du kan bevæge dig i.

YOGA FOR SENIORER
Yoga for seniorer på Marielyst er blevet så populært, at vi
i 2022 afvikler tre yoga-kurser. Der er også god grund til,

HOLD 25: 1 UGE FRA 23/10 TIL 29/10
.
ENKELTVÆRELSE: 5200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 9600 KR.
DAGSKURSIST: 3600 KR.

at rigtig mange seniorer er begejstrede for at dyrke yoga.
For yoga træner både krop og sind. På vores tre kurser
står den på hatha-yoga. I hatha-yoga forsøger man at få
kontrol over det fysiske legeme og åndedrættet ved at

SPORT PÅ MARIELYST

praktisere yogaens mange klassiske øvelser, og man forsøger at skabe balance både fysisk og psykisk. Yogaøvel-

Der skal sved på panden og gang i kroppen, når vi in-

serne giver styrke og smidighed til kroppen, og man er

viterer til Sport på Marielyst i disciplinerne tennis, løb,

inde at påvirke både muskler, led, organer og bindevæv.

volleybold, svømning og standup-padle. Både begyndere

I yoga har vi stor opmærksomhed på åndedrættet for at

som gamle udøvere af disciplinerne er velkomne. Og det

øge oplevelsen af nærvær, i at mærke kroppen og få en

gør heller ikke spor, hvis du elsker at konkurrere og give

oplevelse af tilstedeværelse i nuet. Derfor lærer du at tur-

de andre kamp til stregen. Ved tilmelding vælger du en af

de trække vejret fuldt og roligt igennem. Ved hjælp af

disciplinerne og som du primært træner i hver formiddag

åndedrætsøvelser tilfører vi kroppen ny energi, og det er

mandag til torsdag sammen med kompetente instruk-

med til at øge vores modstandskraft og give os en ople-

tører. Men du får også mulighed for at prøve de andre

velse af indre ro og balance. Undervisningen er bygget op

discipliner. Styrketræning og konditionstræning indgår

i faser således, at din krop kan indstille sig på yoga. Efter

som del af træningen. Eftermiddag og aften deltager du

udførelse af de klassiske øvelser samt fokus på åndedræt-

i højskolens mere stillesiddende aktiviteter med masser

søvelser lukkes kroppen langsomt ned igen med en dejlig

af musik, sang og inspirerende foredrag. Fredag runder vi

afspænding, så øvelserne kan få lov til at forplante sig i

af med atletikstævne med ti-kamp. Ugen byder også på

krop og sind. Lærer: Lone Friis.

en halvdagsudflugt. Kursusleder: Thomas Bjerre og Mikkel
Christensen.

HOLD 10: 1 UGE FRA 22/5 TIL 28/5
HOLD 23: 1 UGE FRA 2/10 TIL 8/10

HOLD 17: 1 UGE FRA 7/8 TIL 13/8
.
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.

ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.

DAGSKURSIST: 4100 KR.

HOLD 19: 1 UGE FRA 21/8 TIL 27/8

DAGSKURSIST: 4100 KR.

17

og
Kultur sprog
EKSISTENS: HVERDAGSFILOSOFISK
SALON

KUNSTRUNDEN

Over to uger tager vi livtag med de store spørgsmål her i

kunstnere og gallerier på Lolland-Falster. Vi hører om høj-

livet. Første uge vil fokusere på individ og eksistens med

skolens kunst, Kåre Lind fortæller om sin billedkunst, og

temaer som tro, lykke, værdier, drifter, kærlighed og me-

vi oplever ”Lys over Lolland”: En kunstbegivenhed netop

ningen med livet. Anden uge vil fokusere på sameksi-

i denne uge med centrum i Sakskøbing Sukkerfabrik med

stens – om forholdet mellem individ og samfund: Sam-

mange deltagende kunstnere, både danske og udenland-

fundskontrakten, social kontrol, overvågning, køn og race,

ske. Lærere: Jannie Lehmann og Kåre Lind

nationalitet, ære og skam, straf og tillid. Formen bliver
små oplæg om de forskellige emner og derefter samtale
og debat. Lærer: Thomas Bjerre
HOLD 22: 2 UGER FRA 18/9 TIL 1/10
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.

Kunstrunden er et kursus, hvor vi besøger en lang række

HOLD 19: 1 UGE FRA 21/8 TIL 27/8
.
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.
DAGSKURSIST: 4100 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.

FÅ GANG I SKRIVERIET
Har du lyst til at nedskrive dine erindringer til glæde for

FILM: DEN SVÆRE KOMEDIE

dig selv og dine efterkommere? Eller måske til at skrive

Højskolens traditionsrige filmhold handler i år om de sjo-

der, og ideer eller erindringer står lyslevende på papir. På

ve film. Om filmkomedier. Både ældre og klassiske, men

dette kursus får du hjælp til at flytte tankerne fra hovedet

også de helt moderne. Både danske og udenlandske film.

til ord på papiret og til at gøre ordene på papiret leven-

På holdet vil der være afstemning om den bedste film, og

de. Du får også værktøjer til at finde erindringerne frem

undervejs vil der blive diskuteret filmenes og holddelta-

fra glemslen. Skrivekurset har max. 12 deltagere og er

gernes forskellige sans for humor. Vi skal tæt på, hvorfor

så populært, at vi afvikler det fire gange i 2022. Holdets

nogle skriger uhæmmet af grin over noget, som andre

lærer har selv skrevet en bog med alle sine gode råd til at

blot trækker på skuldrene af og siger ”tøhø, morsomt” til.

få gang i skriveriet. Bogen hedder – lig kurset – ”Få gang

Vi får også besøg af en gæst fra filmens verden samt af

i skriveriet” og kan bestilles på højskolens hjemmeside.

en standupkomiker! Lærer: Kåre Lind

Lærer: Hans Chr. Andersen.

HOLD 2: 2 UGER FRA 6/2 TIL 19/2
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.

en roman? Flere og flere oplever glæden, når ordene fly-

HOLD 5: 2 UGER FRA 13/3 TIL 26/3
HOLD 9: 2 UGER FRA 8/5 TIL 21/5
HOLD 22: 2 UGER FRA 18/9 TIL 1/10
HOLD 26: 2 UGER FRA 30/10 TIL 12/11
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.
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KLOG PÅ SPROG
At kunne tale og skrive er nok den mest særegne egenskab ved os mennesker: Uden sprog ville vi ikke 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 og 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 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: Ole Lauridsen.

SELVBIOGRAFIEN SOM LITTERÆR
GENRE
På dette litteraturkursus vil vi beskæftige os med en række gode bøger, der samtidig er selvbiografier (af Marcel
Proust, Vita Andersen med flere). Til bøgerne vil vi stille spørgsmål som: Hvad betyder barndommen? Barndomsmiljøet? Hvordan udtrykker forfatteren livsaldrenes
forskellige sansemåder? Hvad er forholdet mellem den
enkeltes liv og den store politiske historie? Hvilken sammenhæng er der mellem livsfortælling og forståelse af
identitet? Der vil blive læst op, så man vil kunne gå på
kurset uden forberedelse. Hvis man vil læse gode selvbiografier forinden, vil man fra februar 2022 kunne finde en
litteraturliste på højskolens hjemmeside. To eftermiddage
på kurset laver vi workshops, hvor man vil kunne fortælle
eller læse op af egne erindringer og få erindringsopgaver.
Lærer: Kåre Lind.

HOLD 6: 2 UGER FRA 27/3 TIL 9/4
HOLD 27: 2 UGER FRA 13/11 TIL 26/11
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.

HOLD 27: 2 UGER FRA 13/11 TIL 26/11
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.

DAGSKURSIST: 5200 KR.

DAGSKURSIST: 5200 KR.

GÅ TIL HUMOR

DEN UKENDTE H.C. ANDERSEN

Kan man gå til humor som andre går til gymnastik eller

Selv om H.C. Andersens værker hører til vores alles børne-

italiensk? Ja, det kan du på dette kursus – og det uanset

lærdom, er store dele af hans forfatterskab reelt ukendt

om du har let til grin eller sjældent rører lattermusklerne.

for de fleste danskere. På dette kursus dykker vi ned i de

Højskolens magister i humor Kåre Lind giver dig en ind-

mere ukendte værker, både eventyr, dagbogstekster og

føring i teorier om humor, fortæller om humor gennem

rejsebeskrivelser, og bruger dem til at få nyt perspektiv

tiderne og prøver gennem hele forløbet at teste deltager-

på Danmarks ubetinget kendteste forfatter. Lærer: Kåre

nes sans for humor med mange eksempler. For det rigtig

Lind.

interessante ved humor er, at vores sans for humor er så
forskellig. Du får en litteraturliste med hjem, så du kan
studere videre derhjemme.

HOLD 25: 1 UGE FRA 23/10 TIL 29/10
.
ENKELTVÆRELSE: 5200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 9600 KR.

HOLD 4: 1 UGE FRA 6/3 TIL 12/3
.
ENKELTVÆRELSE: 5200 KR.

DAGSKURSIST: 3600 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 9600 KR.
DAGSKURSIST: 3600 KR.
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CYKEL

KAJAK

Oplev Sydhavsøerne på din cykel. I førertrøjen er Simon

At ro kajak er blevet uhyre populært blandt seniorer de

Vikstrøm, der fører dig rundt på øerne og fortæller om de

seneste år. Vi har i 2022 tre kajakkurser, alle for begyn-

spændende natur- og kulturseværdigheder, vi møder på

dere. Kurserne er arrangeret af firmaet Hasselø Kajak, der

vores vej. På nogle af turene lader vi cyklerne overnatte

stiller 6 havkajakker til rådighed for kurset. Af kursets 5

på dagens slutdestination, mens vi selv bliver fragtet til og

undervisningsdage bliver de 3 på vandet i Guldborgsund,

fra højskolen i bus. Turene bliver oftest på mellem 30 og

mens de øvrige 2 undervisningsdage bruges på kajakteori

40 kilometers længde i roligt tempo og med medbragte

og sikkerhed hjemme på højskolen. Vi arbejder bl.a. med

madpakker, som køkkenet smører for os. Medbring egen

manøvreringsøvelser, lege og teknisk træning. Sikkerhed

cykel og udstyr, samt godt humør. Elcykler er velkomne,

er en topprioritet, og redningsøvelser indgår derfor som

men det er de klassiske trædecykler, der sætter tempoet.

en naturlig del af træningen. Du lærer fx at tømme kajak-

Hvis du kører med vores bus til skolen fra København, er

ken for vand og komme op i den igen, mens du ligger på

det muligt at få cyklen med i bussen. Oplys om du har

vandet. Lærer: Søren Kastrup.

cykel med i bussen ved bestilling af busbillet til dig selv.
Lærer: Simon Vikstrøm
HOLD 11: 2 UGER FRA 29/5 TIL 11/6
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.

GOLF
For både begyndere og rutinerede golfspillere har vi golf
på programmet i juni på 2 kurser. Hver formiddag er der
undervisning i golf på Danmarks sydligste golfbane hos
Marielyst Golf Klub (1,5 km fra skolen) i samarbejde med
klubbens instruktør. Vi arbejder med det lange spil (driver,
køller og jernslag), kort spil (indspil, putt og bunker) og
har instruktion i golfreglerne. Om eftermiddagen er mulighed for spil på ”pay and play”-bane for nybegyndere
og spil på klubbens 18 hullers par 71 bane for kursister
med DGU-kort. Medbring eget golfsæt. Det er også muligt
at leje et golfsæt. Oplys handicap ved tilmelding. Lærer:
Jan Borre.
HOLD 12: 1 UGE FRA 12/6 TIL 18/6
HOLD 13: 1 UGE FRA 19/6 TIL 25/6
ENKELTVÆRELSE: 6600 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12400 KR.
DAGSKURSIST: 5100 KR.
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HOLD 12: 1 UGE FRA 12/6 TIL 18/6
HOLD 13: 1 UGE FRA 19/6 TIL 25/6
HOLD 18: 1 UGE FRA 14/8 TIL 20/8
ENKELTVÆRELSE: 6600 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12400 KR.
DAGSKURSIST: 5100 KR.

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 at 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.
Vi afvikler kurset to gange – første gang i maj og anden
gang i august. Lærere: Jens Fogh og Per Pallesen.
HOLD 10: 1 UGE FRA 22/5 TIL 28/5
HOLD 19: 1 UGE FRA 21/8 TIL 27/8
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.
DAGSKURSIST: 4100 KR.
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VANDRING PÅ PILGRIMSRUTEN
Den danske pilgrimsrute strækker sig over 985 km. På
dette vandrehold kan du gå en del af turen på cirka 70
km hen over Falster og Lolland. Turen starter på Falster,
hvor vi kommer forbi den berømte valfartskirke Kippinge
og videre til Guldborg og Sakskøbing by. Herfra skridter vi
forbi Engestofte Gods, der ligger ved Maribo-søerne. Vi
følger søen til Maribo, hvor vi besøger pilgrimshuset og
domkirken. Fra Maribo går vi på den nedlagte roebane til
Holeby og sluttelig til Rødbyhavn. Under turene vil der blive fortalt om det, vi ser, og der vil blive tid til eftertanke
og refleksion. Vi bliver kørt ud fra højskolen om morgenen
til stedet, hvor vi sluttede dagen før, og har madpakke
med, som højskolens køkken smører til os. Turene ligger
på mellem 12 km og 18 km pr. dag. Medbring rygsæk,
regntøj, vandflaske og godt humør. Lærer: Jan Borre.

VANDRING I NATUREN

HOLD 18: 1 UGE FRA 14/8 TIL 20/8
.
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.

Vi vandrer ad ruter i de smukkeste omgivelser på Lolland
og Falster. Dagsetaperne er oftest på 10 -12 km uden de

DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.

store stigninger og ofte på skovstier, grusveje og lignen-

DAGSKURSIST: 4100 KR.

de. Undervejs vil turlederen fortælle historier om natur
(og kultur) på den strækning, vi tilbagelægger, samt om
de dyr og planter, som er kendetegnene for Sydhavsøernes natur. Madpakker til turene smører højskolens køkken

Ø-HOP – TIL FODS

til os. Medbring rygsæk, regntøj, vandflaske, evt. termokande og godt humør. Lærer: Simon Vikstrøm.

Kridt skoene og tag med på vandretur på fem af Sydhavsøerne: Lilleø, Askø, Femø, Lolland og Falster. Vi skal op-

HOLD 20: 2 UGER FRA 28/8 TIL 10/9
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.

leve de smukke og forskelligartede landskaber, som de
fem øer byder på og indsnuse den særlige ø-atmosfære.
Undervejs møder vi mennesker, der vil noget med at leve

DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.

på en lille ø, og får indblik i de specielle vilkår, man som

DAGSKURSIST: 5200 KR.
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øbo må leve under. Dagsturene er på mellem 10 og 16
kilometer. Medbring rygsæk, regntøj, vandflaske og godt
humør. Lærer: Jan Borre.
HOLD 10: 1 UGE FRA 22/5 TL 28/5
.
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.
DAGSKURSIST: 4100 KR.
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Natur

FUGLETRÆK – MED TUR
TIL TØNDERMARSKEN
Falster er berømt for at være stedet, man ser fugletræk
om efteråret – og Tøndermarsken i Sønderjylland er kendt
for sine enorme mængder af stære, der æder sig fede
dér, inden de trækker sydpå om efteråret. På dette kursus
kan du opleve begge dele. Efter en introduktion hjemme
på højskolen om mekanismerne bag fugletræk drager vi

FUGLENE SYNGER IGEN

med bus 3 dage til Tøndermarsken (ophold på Hotel Bal-

I maj er alle sangfuglene ankommet, og vi bliver præsen-

nomen det er, når stærene danser solen sort. Vi kører

teret for et tag-selv-bord af fuglestemmer. Vi lytter til fugl-

med traktorbussen gennem Vadehavet til den idylliske ø

ene i foredragslokalet og i felten, og der vil blive rig lej-

Mandø, ligesom vi besøger andre spændende fuglelokali-

lighed til at få repeteret mange af stemmerne under hele

teter på turen. Hjemme igen udforsker vi fugletrækket på

kurset. Kurset vil blive krydret med flere ekskursioner, fx

Falster med besøg på gode fuglelokationer som bl.a. Ged-

en nattergaletur eller en tur til en spændende fuglelokali-

ser Odde. Vi skal også til foredrag på Gedser Fuglestation

tet, og undervisningen vil for en stor dels vedkommende

og følge med i ringmærkningen. Lærer: Simon Vikstrøm.

foregå udendørs. Lærer: Simon Vikstrøm.
HOLD 9: 2 UGER FRA 8/5 TIL 21/5
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.

lumhus ved Bredebro) for at opleve det fantastiske fæ-

HOLD 22: 2 UGER FRA 18/9 TIL 1/10
.
ENKELTVÆRELSE: 10200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 18800 KR.
DAGSKURSIST: 8200 KR.

DAGSKURSIST: 5200 KR.

MED BIOLOGEN PÅ ARBEJDE

Det antages, at omkring 250 mio. fugle trækker gennem

Tag med biologen på arbejde og vær med til at undersøge

Danmark hvert efterår, og rigtig mange af dem passerer

livet i andedammen, tangen fra havet, planterne og in-

hen over Falster. Vores landsdel er faktisk berømt for at

sekterne på diget, sommerfuglene i parken, padderne

være stedet, hvor man ser på fugletræk om efteråret. På

i skovdammen og stenene på stranden. Som en anden

kurset er der god tid til at lære alt om emnet både i un-

Sherlock Holmes på opdagelse med sin lup vil højskolens

dervisningslokalet og på ture i felten, hvor du kan forven-

biolog Simon Vikstrøm åbne en ny spændende verden for

te at se gæs, rovfugle, traner, vadefugle m.m. Vær forbe-

dine øjne, når du selv står med fiskenettet i grebet eller

redt på at tilbringe en del tid ude (når vejret tillader det),

med frøen i hånden. Bemærk, at vi bruger en stor del

da vi regner med at skulle besøge både Fuglereservatet

af undervisningstiden udendørs, dog så vidt muligt ikke i

Bøtø Nor, Gedser Odde, samt at overvære ringmærkning

regnvejr. Medbring fornuftigt udendørs(fod)tøj.

af fugle på Gedser Fuglestation. Lærer: Simon Vikstrøm.

HOLD 19: 1 UGE FRA 21/8 TIL 27/8
.
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.

HOLD 24: 2 UGER FRA 9/10 TIL 22/10
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.

DAGSKURSIST: 4100 KR.

DAGSKURSIST: 5200 KR.

VINTERENS NYE FÆNOMENER
I vinterhalvåret kan du opleve naturen på en helt særlig
måde på Falster. Østersøen synes, om muligt, endnu smukkere i det klare vinterlys. Og i takt med at vore vintre bliver
mildere, ser vi stadig oftere organismer, der burde være
gået i hi være fremme: Planter, der blomstrer, svampe,

22

FUGLETRÆK OVER FALSTER

der gror, insekter, der sværmer rundt og sydlige trækfugle,

der overvintrer i Danmark. På dette kursus skal vi ved selvsyn
opleve de nye fænomener i naturen. Medbring varmt tøj og
gerne egen kikkert, da vi skal bruge en del tid i felten. Lærer:
Simon Vikstrøm
HOLD 3: 2 UGER FRA 20/2 TIL 5/3
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.

Historie

ØRKENKRIGEN 1940-42

VIKINGERNES MYTER OG KULT

2022 markerer 80-års jubilæet for et af de store ven-

Interessen for vores vikinge-fortid er stor i disse år. På

depunkter i 2. verdenskrig: Det 2. slag om el Alamein,

dette kursus dykker vi ned i vikingetiden og ser på, både

hvor tysk-italienske tropper under ørkenræven general-

hvordan de levede og kæmpede, og især hvad de troede

oberst Erwin Rommel blev endeligt besejret af britiske

på. Du kommer til at møde Thor og Odin og de andre nor-

styrker under general Bernard Law Montgomery. Det var

diske guder og til at høre om, hvordan vikingerne dyrkede

de såkaldte aksemagters første egentlige nederlag i 2.

deres religion. Du hører om levn fra vikingernes verden,

verdenskrig. Men hvorfor udspandt vigtige begivenhe-

og du kommer til at se Danmarks største vikingeborg, der

der i en europæisk konflikt sig på så fjerne steder som

netop er fundet på Falster. Lærer: Kåre Lind.

ørknerne i Libyen, Ægypten, Marokko og Tunesien? Og
Rommel og Montgomery? Disse spørgsmål vil Peter Søvad

HOLD 24: 2 UGER FRA 9/10 TIL 22/10
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.

forsøge at besvare gennem fortælling, billeder, kort og

DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.

hvilke mennesker var hovedpersonerne Churchill, Hitler,

film- og lydklip på dette kursus for historieinteresserede.

DAGSKURSIST: 5200 KR.

HOLD 7: 1 UGE FRA 24/4 TIL 30/4
.
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.
DAGSKURSIST: 4100 KR.
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SYDHAVSØERNES INDUSTRIHISTORIE

KIRKER OG KALKMALERIER

De tre store Sydhavsøer: Lolland, Falster og Møn har sam-

Sydhavsøerne byder på en overdådighed af historiske

men og hver for sig ydet væsentlige bidrag til den danske

kirkebygninger og flere af dem med nogle af de bedst

industrihistorie. Hvem husker ikke, da Nakskov var syno-

restaurerede kalkmalerier fra Danmarks katolske fortid.

nym med et af Danmarks bedste værfter eller de man-

På kurset bliver du præsenteret for en blanding af lokal

ge sukkerfabrikker, som øerne bød på engang? På kurset

kirkehistorie og højdepunkter fra verdens kirkekulturarv.

dykker vi ned i Sydhavsøernes bidrag til industrihistorien

Vi skal både ved hjælp af foredrag og fotos på højskolen

og besøger flere af de legendariske steder, hvor tingene

og ved besøg i en række af de mest spændende kirker

udspillede sig. Vi skal også se på, hvordan Sydhavsøerne

genfinde det globale i det lokale og høre den historie,

igen er ved at bringe sig i første division, når det gælder

der knytter sig til store og små kirker på øerne. Kurset har

om at omfavne fremtidens teknologier. Kurset er arrange-

samme indhold og udflugter som samme kursus i 2021,

ret i samarbejde med Ingeniørforeningens seniorforum.

som fik topkarakter af deltagerne. Lærer: Thomas Bjerre.

Kursusleder: Christian Schou.
HOLD 8: 1 UGE FRA 1/5 TIL 7/5
.
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.

HOLD 9: 2 UGER FRA 8/5 TIL 21/5
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.

DAGSKURSIST: 4100 KR.

KOLD KRIG
Begrebet ”Den Kolde Krig” dækker de politiske konflikter,
som opstod mellem de tidligere allierede fra 2. Verdenskrig: På den ene side USA som leder af den vestlige interessesfære og på den anden side USSR som leder af den
østlige. Det var angiveligt den engelske forfatter George
Orwell, der som den første talte om ”kold krig”, som reelt
brød ud i 1945 og først sluttede med USSRs sammenbrud
i 1991. Heldigvis kom det som bekendt aldrig til ”varm
krig” mellem de to blokke, men der blev udkæmpet flere
stedfortræderkrige gennem perioden: Bl.a. den græske
borgerkrig, Koreakrigen og Vietnamkrigen. På dette kur-

KIRKER OG KALKMALERIER 2.0
Vores kursus i 2021 om kirker og kalkmalerier var så stor
en succes, at vi i 2022 forsøger os med en fortsættelse.

sus vil vi gennem fortælling, billeder, lyd og filmklip (heraf en del på engelsk) forsøge at få et overblik over Den
Kolde Krig. Lærer: Peter Søvad.

2022 i kirkebyggeri og kalkmalerier stopper. Vi drager på

HOLD 23: 1 UGE FRA 2/10 TIL 8/10
.
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.

nye udflugter til Lollands og Falsters kirker og nærstuderer

DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.

altertavler, krucifikser, prædikestole, døbefonte og andet

DAGSKURSIST: 4100 KR.

Kurset tager fat, hvor sidste års kursus og forårskurset i

inventar. Vi dvæler også ved historien, selve kirkebygningerne og omgivelserne. Lærer: Thomas Bjerre.
HOLD 26: 2 UGER FRA 30/10 TIL 12/11
.
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.
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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 aner som muligt,
eller om du leder efter nulevende slægtninge ud fra en
fælles forfader. På kurset lærer du, 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. Du får også konkret hjælp
til din personlige søgning. Vi tager også på en udflugt til
frilandsmuseet i Maribo for at udforske de bonderødder,
langt de fleste af os er rundet af generationer tilbage.
Kurset har plads til max. 12 kursister og afvikles i 2022 to
gange. Lærer: Torben Albret Kristensen.
HOLD 9: 2 UGER FRA 8/5 TIL 21/5
HOLD 20: 2 UGER FRA 28/8 TIL 10/9
ENKELTVÆRELSE: 7200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 12800 KR.
DAGSKURSIST: 5200 KR.

EVOLUTION
Du kender nok historien i grove træk, men har du for
alvor forstået, hvordan videnskaben mener livets opståen
og udvikling hænger sammen? På dette kursus starter vi
helt fra begyndelsen med teorierne om livets opståen og
om hvirveldyrenes (bl.a. pattedyrenes) udvikling og be-

HISTORISK VÆRKSTED

væger os så frem til menneskets opståen og udvikling

Historikerne har travlt i disse år med at omskrive histori-

- fra australopithecus (eller ”sydabe”) til homo sapiens.

en om mange begivenheder, fordi kilderne til dem i dag

For at forstå processen kommer vi også omkring livets

ses i et nyt lys. På dette kursus lærer du at forholde dig

byggesten, cellen, samt om DNA (gener) og arveanlæg.

kritisk til den gængse historieskrivning ved at få et indblik

Herfra er der en lige linje til nutidens brug af kloning og

i de fagmetoder og metodik, som historikerne bruger. Vi

gensplejsning. Der vil være åbent for diskussion under-

arbejder med den franske revolution, den tyske invasion

vejs – diskussioner, som ikke kan undgå at berøre selve

af Danmark i 1940 og mytteriet på Bounty ved at dykke

meningen med livet. Lærer: Simon Vikstrøm.

ned i de kendte kilder til begivenhederne. Hvor sikre er
de kendte kilder egentligt, og stemmer de reelt overens

HOLD 4: 1 UGE FRA 6/3 TIL 12/3
.
ENKELTVÆRELSE: 5200 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 9600 KR.
DAGSKURSIST: 3600 KR.

med de fortællinger, som er blevet skabt om begivenhederne? Et kursus for dig, der har lyst til at lege historiker for
en uge. Lærer: Casper Dalboe.
HOLD 23: 1 UGE FRA 2/10 TIL 8/10
.
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.
DAGSKURSIST: 4100 KR.
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Sommer

SOMMER PÅ MARIELYST

STREJFTOG PÅ SYDHAVSØERNE

Når sommeren forhåbentlig viser sig fra sin bedste side,

Strejftog på Sydhavsøerne er et 1 uges kursus, hvor vi

holder vi sommerhøjskole på Marielyst. Grundideen er

sætter fokus på Sydhavsøerne, fællesbetegnelsen for Lol-

den samme som på Højskole Classic, når vi giver dig to

land, Falster, Møn, Fejø, Femø, Askø, Bogø og Nyord. To

uger med alt det bedste fra højskolen: Inspirerende fore-

dage tager vi på heldagsudflugt og får frokost på øernes

drag om en bred vifte af emner og masser af sang og

gode spisesteder. Hvor udflugterne går hen, planlægges

musik. Delikat sommermad. Spændende udflugt. Og ikke

først i løbet af foråret 2022, men den ene dag håber vi at

mindst masser af samvær med inspirerende samtaler og

kunne besøge en af de mindre øer. De øvrige dage dykker

befriende grin. Vi satser også på, at vejrguderne er os

vi hjemme på højskolen ned i øernes historie, kultur og

mildt stemt, og planlægger mange udendørsaktiviteter –

natur. Der vil også være foredrag om andre emner i løbet

fra morgensvømning i Østersøen over petanque og krolf

af ugen. Og så vil højskolen som altid genlyde af masser

i parken til gode traveture i nærområdet. Alt i alt skal det

af sang og musik. På alle tre Strejftogs-kurser deltager

gerne blive to uger, hvor du både kan nyde sommeren på

grupper.

Marielyst og blive inspireret til et fortsat aktivt seniorliv.
Af erfaring ved vi, at hurtig tilmelding tilrådes.
BEMÆRK, at deltager du på hold 16 (24/7-6/8), er
Seniorfestivalen 2022 (27-28/7) en del af kurset. På hold
14 og 15 deltager grupper.
HOLD 14: 2 UGER FRA 26/6 TIL 9/7
HOLD 15: 2 UGER FRA 10/7 TIL 23/7
HOLD 16: 2 UGER FRA 24/7 TIL 6/8
.
ENKELTVÆRELSE: 7600 KR.

HOLD 12: 1 UGE FRA 12/6 TIL 18/6
HOLD 13: 1 UGE FRA 19/6 TIL 25/6
HOLD 18: 1 UGE FRA 14/8 TIL 20/8
.
ENKELTVÆRELSE: 5600 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 10400 KR.
DAGSKURSIST: 4100 KR.

DOBBELTVÆRELSE: 13600 KR.
DAGSKURSIST: 5700 KR.
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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

JUL PÅ MARIELYST
Jul på Marielyst er vores absolut mest populære hold. På
dette hold står det meste i julens tegn. Vi har julegudstjeneste, dans om træet juleaften og stor julefrokost 2. juledag. Og 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

med bobler, 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 30: 1 UGE FRA 28/12 TIL 3/1
.
ENKELTVÆRELSE: 6100 KR.

altid vil genlyde af musik og sang. Hele højskolens per-

DOBBELTVÆRELSE: 11400 KR.

sonale deltager og er opsatte på at kræse ekstra om dig

DAGSKURSIST: 4600 KR.

her i højtiden, så alle kan mærke den ægte julestemning
på den gamle gård.
HOLD 29: 1 UGE FRA 21/12 TIL 27/12
.
ENKELTVÆRELSE: 6100 KR.

JUL OG NYTÅR PÅ MARIELYST

DOBBELTVÆRELSE: 11400 KR.

Er du i tvivl, om du skal vælge at holde jul eller nytår på

DAGSKURSIST: 4600 KR.

Marielyst, kan du med en klækkelig rabat vælge begge
hold på én gang. Du beholder samme værelse i begge
uger. Erfaringsmæssigt ved vi, at rigtig mange vælger
både jul og nytår på Marielyst, så hvis du vil sikre dig
plads, gælder det om at melde sig hurtigt til.
HOLD 31: 2 UGER FRA 21/12 TIL 3/1
.
ENKELTVÆRELSE: 10100 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 18600 KR.
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DAGSKURSIST: 6700 KR.
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sådan kommer du på

højskole

DU KAN TILMELDE DIG ET KURSUS PÅ TRE MÅDER:
1) Gå ind på www.hsmarielyst.dk og tilmeld dig online.
2) Udfyld tilmeldingsblanketten (blanketten er vedlagt kataloget) og send den med posten til os.
3) Ring til vores kontor på telefon 54 13 63 61.

PRIS FOR DELTAGELSE

PRISEN DÆKKER NÆSTEN DET HELE

Det fremgår under beskrivelserne af de enkelte kurser, hvad det
koster at deltage på enkeltværelse, på dobbeltværelse for 2 personer eller som dagskursist.

DAGSKURSIST
På de fleste kurser kan du deltage som dagskursist. Eneste forskel i forhold til et ophold er, at du ikke har et værelse. Du deltager fra morgenmaden, til højskolen lukker kl. 22:30.

• 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.
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Forbrug af materialer på værkstedet er heller
IKKE inkluderet.

lingen. Falder slutbetalingen ikke rettidigt, mister du din plads
og får ikke depositummet retur. Ved ratebetaling tilføjer vi et
ekspeditionsgebyr på 5% af den samlede pris.

AFBESTILLING
Det kan selvfølgelig ske, at du bliver nødt til at afbestille dit
ophold hos os. Derfor anbefaler vi, at du tegner en afbestillingsforsikring hos dit forsikringsselskab eller via Europæiske Rejseforsikring. Melder du afbud mere end 1 måned før kursusstart
og har betalt hele kursusprisen, får du 80% tilbage. Har du kun
betalt depositum ydes ingen refusion. Melder du afbud mindre
end 1 måned før kursusstart, ydes ingen refusion af hverken
depositum eller det samlede beløb. Deltager du på et af vore
rejsekurser gælder andre betingelser, se side 13.

BUS TIL DØREN
Du kan køre med bus direkte til højskolen fra hovedstadsområdet, når et kursus begynder og retur igen, når kurset er slut. Vi
har opsamling på Sjælør Station, Høje Tåstrup Station og Køge
Nord Station. Pris: 380 kr. tur/retur. Såfremt du efter bestilling

ÆNDRING AF KURSUSBESTILLING
Ønsker du at ændre din kursusbestilling til et andet kursus mere
end 1 måned før kursusstart, koster det et ekspeditionsgebyr på
175 kr. Er der mindre end 1 måned til kursusstart, kan du IKKE
ændre din bestilling.

ønsker at ændre afgang eller annullere din bestilling, koster dette et gebyr på 100 kr.

KONTAKT

TILMELDING OG BETALING

Telefon: 54 13 63 61

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget en bekræftelse

Mail: kontor@hsmarielyst.dk

fra os på, at du har fået plads på kurset. Betaling af hele beløbet
eller af depositum, hvis du har valgt ratebetaling, skal ske inden
for 14 dage. Er beløbet ikke betalt rettidigt, mister du din plads.
Tilmelder du dig online, kan du klare hele betalingen med Dan-

Post: Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse
Web: www.hsmarielyst.dk

kort eller Mastercard med det samme.

RATEBETALING
Når du tilmelder dig, kan du vælge mellem at betale hele beløbet inden 14 dage eller i to rater. Vælger du ratebetaling, betaler
du 20 % af prisen (depositum) inden 14 dage og de øvrige 80%
senest en måned før kursusstart. Du modtager kun én faktura,
hvor fristerne for betaling af både depositum og restbeløb fremgår. Det er således dit eget ansvar at huske fristen for slutbeta-
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Højskolens

lærere

ANN-LOUISE LORENTZEN

JANNIE LEHMANN

MIKKEL THOMAS CHRISTENSEN

Pædagog, musiker og selvlært uldfilter.

Skolens viceforstander. Bibliotekar og
tidl. biblioteks- og turistchef.

Skolens værksteds- og musiklærer
m.m. Arkitekt, bådebygger, sangskriver,
sanger og guitarist.

ANNE GREEN
Frisør og tekstilkunstner.

JENS FOGH
Lærer og motorcykelentusiast.

ANNE-MARI HARTOFT
Lærer og instruktør i seniordans.

ANNE MARIE BECK
Erfaren facilitator og underviser i
Mindfulness.

BASTIAN LARSEN
Parterapeut.

CASPER DALBOE
Historiker og fritidslandmand.

CHRISTIAN SCHOU
Skolens forstander. Journalist med 25
år i DR, bl.a. som politisk reporter på
Christiansborg og som vært på P1 Debat.

GITTE TINGGAARD
Sangerinde, musikpædagog og
efterskolelærer

JESPER RAVN
Slagter og kok. Køkkenchef på højskolen. Underviser i emner med relation til
mad og ernæring.

HENNING MUSSEGAARD
Tidl. luftkaptajn i SAS, certificeret
droneinstruktør.

JAN BORRE
Skolens it-lærer og musiklærer m.m.
Uddannet billedkunst- og musiklærer.
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Mag.art. med 30 år bag sig på Aarhus
Universitet. Tidl. ankermand på P4s
formiddagsindslag ’Sproghjørnet’.

PER PALLESEN
Læge og motorcykelentusiast.

KÅRE LIND
Skolens litteratur-, kunst- og malelærer
m.m. Mag.art. i litteratur med speciale
i humor.

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

LIS DJERNÆS
Håndarbejdslærer og indehaver af
Chenille Patchwork.

LISBETH TOLSTRUP
Uddannet tekstilformgiver fra
Kunsthåndværkerskolen i Kolding og
forfatter og redaktør til flere bøger om
håndarbejde og tekstilkunst.

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

OLE LAURIDSEN

LONE FRIIS
Yogalærer fra Dansk Yoga i Valby.

MICHAEL EIGTVED
Lektor, Ph.d., Københavns Universitet.
Tidl. direktør for Revymuseet.

MICHALA ØSTERGAARD-NIELSEN
Professionel jazzmusiker, trommeslager
og komponist.

PETER SØVAD
Skolens historie- og musiklærer.
Bibliotekar og konservatorieuddannet
kontrabassist.

SIMON VIKSTRØM
Skolens naturfags- og musiklærer. Cand.
scient. i biologi.

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

THOMAS BJERRE
Skolens filosofi-, samfunds- og musiklærer m.m. Cand.polyt.

TORBEN ALBRET KRISTENSEN
Cand.mag. i historie med speciale i
slægtsforskning.

EN T YPISK DAG PÅ H
ØJSKOLEN
KL. 7:15: MORGEN
BADNING

I ØSTERSØEN
med skolens fors
tander alle som
mermåneder
KL. 7.30 –

8.00: MORGENMO
Skånsom, men ef
TION
fektiv morgenmo
tion, der får kro
ppen i gang
KL. 8.00 – 9.00:
MORGENMAD
KL. 9.00 – 9.45:
MORGENSAMLING*
Fæll
essang, dagens k
orte foredrag og
information om
dagens program

KL. 10.00 – 12.00
: UNDERVISNING
I DE T
VALGTE FAG*
KL. 12.30 – 13.30
: MIDDAGSMAD
Oftest
to retter

KL. 14.15 – 15.00
: UNDERVISNING
I DE T
VALGTE FAG*
KL. 15.00: EF TER
MIDDAGSKAFFE/
-TE
KL. 15.30: EF TER
MIDDAGSARRANG
Foredrag
EMENT
, udendørs aktivi
tet eller værksted

KL. 18.00: AF TEN
SMAD
Typisk en café-a
nretning

KL. 19.30: AF TEN
SARRANGEM

ENT*
Foredrag, fælles
sang eller konce
rt
KL. 20.30: AF TEN
KAFFE/-TE
Obligatorisk

*

På 1 uges kurser
ne er der samle
t 15 timer i det
27 timer. Dette gæ
valgte fag. På 2
lder dog ikke be
ugers kurserne er
vægelsesfagene.
bruges på underv
der
Første onsdag på
isning af bred al
2 ugers kurserne
men karakter fo
er der festmidda
r
al
g om aftenen m
le. Første onsdag
ed en tre retters
på alle hold
menu og musikal
sk underholdnin
g.
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VI HOLDER SENIORFESTIVAL
IGEN I 2022
I juli 2019 holdt vi for første gang Seniorfestival på
Marielyst. Parken omkring højskolen var omdannet
til festivalplads, hvor 3000 seniorer hyggede sig i
to dage med koncerter, talks, debatter, foredrag og
meget andet.
Vi ville have gjort det igen i 2020 og 2021, men det
satte coronaepidemien en stopper for.
Men nu (oktober 2021) tror vi fuldt og fast på, at
det bliver muligt at holde den anden Seniorfestival i
sommeren 2022.
Festivalen bliver afviklet onsdag den 27. og torsdag
den 28. juli. Deltager du på hold 16, får du Seniorfestivalen med som bonus! Festivalprogrammet er
nemlig de to dage dit kursusprogram.

Vi sætter kun 2500 billetter til salg. En billet til begge
dage koster 600 kr. Endagsbilletter koster 400 kr.
Desværre kan vi kun tilbyde overnatning til dem,
der er kursister på hold 16. Men hvis du er hurtig
ude, er der mange andre gode muligheder for overnatning i nærheden. Det kan du læse mere om på
www.seniorfestivalen.dk, hvor du også kan følge
med i, hvilke musiknavne og andre navne vi hyrer
til festivalen.
Festivalen arrangeres i samarbejde med:

Det bliver to dage med omkring 60 forskellige arrangementer, afviklet fra tre forskellige scener. Vores
koncerthus er den ene scene – og de to andre scener
etablerer vi i vores park.
Billetsalget til Seniorfestivalen 2022 begynder 1.
november 2021.
Billetter sælges kun på www.seniorfestivalen.dk

Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse - Tel 54 13 63 61
kontor@hsmarielyst.dk - www.hsmarielyst.dk
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