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Sommerkursus (dagkursus) den 25-29. juli 2022 

Filosofi, bevægelse, samtale 

Lad dig bevæge – og bevæg dig… 

Lejre Højskole inviterer på en rejse med bevægelse i det indre og i det ydre på fem skønne 
hverdage i slutningen af juli måned. 
 
Vi sætter filosofisk søgelys på nogle af de store spørgsmål, som vi alle sammen bliver 
udfordret af: Kærlighed, fællesskab, krop og bevægelse, dannelse og individualitet. Hver dag 
er der et emne, som bliver belyst af nogle af de store tænkere (Søren Kierkegaard, Rudolf 
Steiner, Hanna Arendt og flere) – og hver dag bevæger vi os fysisk, og fordøjer det, vi tænker 
og har hørt. 
 
Hver dag afrundes med fælles samtale, hvor vi udveksler tanker og reflektioner over dagens 
emne. 
 
Vi glæder os til at se jer, og til at vi bevæger os sammen på flere planer. 
 
Målgruppe 
Alle er velkomne til at deltage. Kurset er måske særligt spændende for den, som vejleder og 
uddanner andre, fx i rollen som skolelærer, voksenunderviser eller pædagog. 
 
Dagens forløb – fire ens dage og en særlig dag (se program på side 2 og undervisere side 3) 
Alle dage er der fælles morgenmad, morgensamling med sang fra højskolesangbogen og et lille 
oplæg, samt fælles frokost. Dagen afrundes med kaffe/te, lidt sødt og en sang fra højskolesangbogen. 
 
Fredag er en særlig dag, hvor vi udfolder et fællesskab i praksis ved at tage ud til en lokal familie, 
hvor vi kan høste grøntsager i deres have og lave mad sammen – også mad på bål – og gå en tur i 
deres lokale skov. Vi afrunder ugen med at spise et måltid sammen, som alle har bidraget til. 
 
Fysisk bevægelse hver dag 
I programmet vil der være sat tid af til at man kan gå en tur sammen i den skønne natur tæt på 
højskolen, eller man kan gå en tur i højskolens skov.  
 
Der er også mulighed for at deltage i social eurytmi, som er en rolig bevægelsesform, hvor man 
gennem sociale øvelser mærker dagens tema ved at bruge kroppen og sanserne. Alle kan deltage i 
social eurytmi, og det kræver ikke forudsætninger eller særligt udstyr. Undervisningen ledes af Stine 
Simonsen Puri, som er uddannet eurytmist. 
 
Vi bygger en højskole og er undervejs… 
Lejre Højskole er under opbygning, så det er ikke alting, der vil være lige kønt at se på. Vi håber, I vil 
bære over med os og være med til at bygge skønne tanker og glæde ind i den nye højskole 
 

Praktik og penge 

Læs om det på side 4.  
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Program for højskoleuge ”Filosofi, bevægelse, samtale” den 25. – 29. juli 2022 

Mandag den 25. juli 

 kl. 08.30 – 16.00 

Tema: Kærlighed – og 
Kierkegaard 

 

Med udgangspunkt i Søren Kierkegaards opbyggelige værk ”Kjerlighedens 
Gjerninger”, vil vi undersøge kærlighedsbegrebet. Kan jeg både elske mig selv 
og næsten? Er kærligheden kun i tanken? Hvem elsker jeg, når jeg elsker min 
næste? Kærligheden vil i dette lys blive undersøgt og diskuteret i både et nutidigt 
og fortidigt perspektiv. Underviser: Mathias Mogensen Aldinger 

Torsdag den 28. juli 

kl. 08.30 – 16.00 

Tema: Individualitet 

 

Dagens tema ”Individualitet” belyses ud fra Rudolf Steiners forståelse af, hvad 
der former og rammesætter et menneskes individualitet.  

Hvordan præges vi af det, vi arver fra vores familie og slægt? Hvordan påvirker 
opdragelsen? Hvordan påvirker konstitution og temperament? Og hvordan 
påvirker formative oplevelser eller livstemaer fortællingen om, hvem vi er? 
Underviser: Heidi Hansen 

 

Onsdag den 27. juli 

kl. 08.30 – 16.00 

Tema: Bevægelse 

 

Hvad gør det ved mennesket når vi bevæger os sammen? Få indblik i historiske, 
filosofiske, antropologiske og antroposofiske perspektiver på kroppen i 
bevægelse. Og få mulighed for at reflektere over egne erfaringer med 
betydningsfuld bevægelse. Underviser: Stine Simonsen Puri 

Torsdag den 28. juli 

kl. 08.30 – 16.00 

Tema: Dannelse – 
resultat eller proces? 

 

Her vi vil sammen udforske spørgsmålet om dannelse i lyset af de tidligere 
temaer om kærlighed og individualitet, men også i forhold til spørgsmålet om 
hvad dannelse står i forhold til.  

Er dannelse en individuel selverkendelsesproces, eller er det snarere en 
forskydning af selvet ud i verden, hvorved verden bliver en del af selvet? Mød 
forskellige perspektiver på dannelse fra filosoffer som Grundtvig, Kierkegaard og 
Arendt. Undervisere: Morten Timmermann Korsgaard og Mathias Mogensen 
Aldinger. 

 

Fredag den 29. juli 

kl. 08.30 – 20.00 (?) 

Tema: Fællesskab – 
fælledskab 

 

Dagens tema om ”Fællesskab-fælledskab” forbindes i den grad med 
højskolebevægelsen og demokrati. Hvor står fællesskabet og hvad med fælleden 
som samlingssted? Her vil vi samtale historisk og begrebsligt om fælleden, 
fællesskab og dannelse. Underviser: Morten Timmermann Korsgaard. 

 

Efter frokost kører vi til familien Drewes, som bor 4 kilometer fra højskolen og har 
en stor have, der udgør rammen for vores samvær omkring dagens tema. 

Der bliver mulighed for social eurytmi udenfor, gåtur i Gittes skov med inspiration 
til skoven som fortællegrundlag, se Kais køkkenhave og dyrene. Alle deltager i 
fælles madlavning med årstidens grønt, og det vil være muligt at prøve 
madlavning på bål. 

 

Dagen afrundes med at vi spiser et fælles måltid og synger sammen. Fællesskab 
og fælledskab i praksis. 
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Dem vi er: Læs om undervisere og dem du møder 
 

 
 

Heidi Hansen er uddannet cand. merc. og antroposofisk terapeut. Heidi 
har i mange år undervist og formidlet Rudolf Steiners tænkning som 
voksenunderviser og terapeut for mennesker i alle aldre. 
 
Heidi er sammen med Lotte Eghøj initiativtager til Lejre Højskole, og 
arbejder til daglig som projektleder.  
 
Heidi leder sommerkurset. 
 

 
 

Mathias Mogensen Aldinger er kandidat i pædagogisk filosofi og 
arbejder til daglig med unge der ønsker at forlade det kriminelle miljø. 
Mathias er særligt interesseret i Søren Kierkegaards teologiske og 
filosofiske tanker.  
 
Mathias bor til daglig med sin familie og to andre familier på en gård i 
Hvalsø, hvor de bl.a. driver et lille økologisk landbrug.   
 

 
 

Morten Timmermann Korsgaard er uddannet pædagog og har 

derudover en kandidat, samt en Ph.d. i pædagogisk filosofi. Morten er 
bredt orienteret i forskellige tænkere inden for pædagogisk filosofi, men 
har en særlig interesse for Hannah Arendt.  
 
Morten driver sammen med hustruen Sidsel og børnene Asta og Vilfred 
en helt almindelig husholdning på Amager. 
 
Til daglig er Morten docent ved Malmø universitet. 

 

Stine Simonsen Puri er antropolog og har en ph.d. i humaniora. Stine 
har gennem feltarbejde blandt indiske dansere, gamblere og landmænd 
udviklet dybdegående viden om kulturelle fællesskaber og det indiske 
samfund. Derudover har Stine taget en uddannelse i eurytmi, en kunst- 
og bevægelsesform inspireret af Rudolf Steiners filosofi. Stine er nemlig 
særligt interesseret i, hvordan vi kan udvide vores forståelse af os selv og 
verden, og samtidig skabe samhørighed gennem kropslig bevægelse. 

Til daglig er Stine studielektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale 
Studier på Københavns Universitet. 

 

 

 
Gitte og Kai Drewes deler deres univers med os fredag 
eftermiddag og aften: Deres have, bålpladsen, dyrene, at lave 
mad sammen og vandreture i den lokale skov. Vi skal lave 
mad sammen, spise sammen og synge sammen for at prøve 
den måde, som Gitte og Kai arbejder med at skabe fællesskab 
på. 
 
Gitte er Rudolf Steiner-pædagog og familierådgiver, og Kai er 
revisor, havemand og meget andet godt. Gitte og Kai har 
sammen 3 voksne børn og er plejefamilie for to unge. 
 



 

4 
 

 

 
Praktik og penge og mulighed for at overnatte lokalt 

 
Pris 
Det koster 3000 kroner at deltage i sommerhøjskolen. 
Overskud fra sommerkurset går til at finansiere højskolen i etableringsfasen. Flere arbejder gratis 

helt eller delvist for at bidrage. 

 

Tilmelding og betaling 

Når du tilmelder dig, bliver du bedt om at indbetale kr. 3000 til højskolen. Tilmelding foregår via 

tilmeldingsmodulet på hjemmesiden: Tilmelding Korte kurser - Lejre Højskole (lejrehojskole.dk) 

 

Din tilmelding er bindende. 

 

Hvad nu med corona? 

Hvis Lejre Højskole må aflyse kurset pga corona-restriktioner, så får du dine penge refunderet. 

 

Afbestillingsforsikring 

Det er muligt at tegne en afbestillingsforsikring hos dit forsikringsselskab, sådan at du kan få pengene 

tilbage, hvis du må afbestille at deltage. 

 

Overnatning 

Det er desværre ikke muligt for Lejre Højskole at tilbyde overnatning. 

 

Hvis du har brug for overnatning, kan vi pege på følgende løsninger i lokalområdet: 

 

Kirke Såby Forsamlingshus (i gåafstand fra højskolen): Værelser | Kirke Saaby Forsamlingshus 

(ksfh.dk) 

Borrevejlecenteret hyt’otel og camping (ca. 6 kilometer fra højskolen): Borrevejlecenteret – 

Borrevejle Hyt'otel & Camping 

CampOne Holbæk Fjord (ca 16. milometer fra højskolen): https://holbaekfjord.dk/ 

Tempelkrogens Familiecamping (ca 12 kilometer fra højskolen): Børnevenlig Campingplads nær 

Holbæk - Tempelkrogens Familiecamping (tempelkrogens-familiecamping.dk) 

Borrevejlecenteret hyt’otel og camping (ca. 6 kilometer fra højskolen): Borrevejlecenteret – 

Borrevejle Hyt'otel & Camping 

Danhostel i Roskilde (ca. 19 kilometer fra højskolen): Hostel i Roskilde | Overnatning på vandrerhjem 

i Roskilde (danhostelroskilde.dk) 

 

Mere information 

Ring gerne og spørg løs på telefon 5140 1525 – eller skriv til os på kontakt@lejrehojskole.dk. 

 

https://lejrehojskole.dk/tilmelding-korte-kurser/
http://ksfh.dk/vaerelser/
http://ksfh.dk/vaerelser/
https://borrevejlecenteret.dk/
https://borrevejlecenteret.dk/
https://holbaekfjord.dk/
https://tempelkrogens-familiecamping.dk/
https://tempelkrogens-familiecamping.dk/
https://borrevejlecenteret.dk/
https://borrevejlecenteret.dk/
https://www.danhostelroskilde.dk/
https://www.danhostelroskilde.dk/

