DANMARKS FØRSTE FESTIVAL FOR SENIORER

ONSDAG DEN 24. JULI
& TORSDAG DEN 25. JULI
PÅ HØJSKOLEN MARIELYST KL. 10-22
TRIBUTE TO PAPA BUE

STIG ROSSEN
OG VENNERNE

ANNE DORTE
MICHELSEN

BILLY CROSS

NIELS SKOUSEN

BILLY CROSS

FOREDRAG · MUSIK · DEBAT · TALKS · DANS · HYGGE · SAMVÆR
BILLETPRIS: 1 DAG 100 KR. - BEGGE DAGE 150 KR.
Billetsalg og program: www.hsmarielyst.dk/seniorfestival
Festivalplads: Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse, Falster
SENIORFESTIVALEN ER BLEVET TIL MED STØTTE AF:

SIDE 2

HVORFOR EN SENIORFESTIVAL OG HVEM STÅR BAG?
Danmark får ﬂere og ﬂere seniorer.
Antallet er vokset med lidt over 300.000
over de sidste 20 år, hvis man sætter 65 år
som skillelinjen for, hvornår man kan kalde
sig senior. Men endnu mere interessant er
det, at stigningen primært er sket inden for
de sidste 10 år, hvor antallet af 65+årige er
vokset med 31 %, mens befolkningen under 65 år kun er vokset med knap 1 %. Næsten 20% af befolkningen er i dag over 65
år. Så mange seniorer har Danmark aldrig
haft før.
Så i et land, hvor sommeren fra maj til
august byder på den ene festival og folkemøde efter hinanden, kan man undre
sig over, at der endnu ikke er nogen, som
har sat sig for at arrangere en festival for
seniorer.
Derfor gør vi det!
Vi er Højskolen Marielyst og foreningerne
Danske Seniorer og Faglige Seniorer. Og
tilsammen håber vi at skabe to fantastiske
festivaldage, som appellerer til et bredt udsnit af de danske seniorer med sit udbud
af koncerter, foredrag, debat, talks, dans,
hygge og samvær. To dage i højskoleånden
med et folkeligt, oplysende, engagerende
samvær, hvor musikken er motoren dagen
igennem.
Højskolen Marielyst
Initiativet er taget af Højskolen Marielyst,
som siden 1971 har drevet højskole for seniorer. Vi er den eneste folkehøjskole for
seniorer øst for Storebælt, og her kan man
sagtens være for ung til at komme, men aldrig for gammel!
Hos os kommer seniorer fra hele Dan-

mer. Foreningen har mere end 230.000
medlemmer fordelt på 475 seniorklubber
over hele landet. Har du i dit arbejdsliv
været medlem af 3F, Blik og Rørarbejderforbundet, Dansk El-forbund, Dansk Metal,
FOA, NNF, HKKF, HK, Malerforbundet, Serviceforbundet, SL eller TL, er du automatisk
gratis medlem af Faglige Seniorer.
Faglige Seniorer søger politisk indﬂydelse
på seniorpolitikken og arbejder især med
emner som kollektiv traﬁk, boligpolitik, frivilligt arbejde, digital hjælp, hjemmepleje
og rehabilitering, sundhed og sygehuse.
Støtter
Seniorfestivalen er økonomisk støttet af
Højskolerne, Guldborgsund kommune,
Nordea-fonden og Statens Kunstfond.

mark fra 55 år og opefter. Nogle har lige
sluppet arbejdsmarkedet, for andre er det
30 år siden. Men for alle gælder, at de er
nysgerrige på livet og opsat på at føre en
aktiv tilværelse i samvær med andre. På
højskolen kan de året rundt vælge mellem
et stort antal kurser på 1 eller 2 uger, og
som alle har det overordnede sigte at inspirere til fortsat at leve et aktivt liv.
Danske Seniorer
Danske Seniorer er en landsdækkende interesseorganisation med både organisationsmedlemmer og medlemsforeninger,

-klubber og -institutioner. Foreningen arbejder for, at alle får mulighed for en tryg
seniortilværelse og er derfor ældrepolitisk
aktive på tværs af alle politiske partier for
at varetage og forbedre vilkårene for alle
seniorer i Danmark.
Danske Seniorer arbejder bl.a. for at der
skabes ﬂere valgmuligheder på boligmarkedet, der passer til moderne seniorers ønsker for trivsel i den 3. alder.
Faglige Seniorer
Faglige Seniorer er en selvstændig organisation for fagbevægelsens seniormedlem-

Frisk fisk - Frisch Fisch
Køreplan fra den 22. juni
til den 1. september 2019:

MARIELYST STØRSTE SILDEBORD

Mandag: Marielyst ved Aldi kl. 9.30 - 17.30

Fra kl.13 til 16 er der live musik samt mulighed for at købe øl og vand.

MANDAG DEN 1. JULI & MANDAG DEN 22. JULI
Pris pr. person kr. 59.-

Tirsdag:

Marielyst ved Aldi kl. 9.30 - 17.30
Stege Tirsdags Marked kl. 10.00 - 17.30

Onsdag:

Maribo Torv kl. 9.00 - 14.00
Nykøbing Torv 9.30 - 14.00
Marielyst ved Aldi kl. 9.30 - 17.30

For dem der ikke spiser sild, er der mulighed for at købe fisch and chips,
fiskefrikadeller eller pølser

Bestil plads i god tid på tlf. 26537781 eller 42474452
(Da det er et udendørsarrangement, kan dårligt vejr medføre aflysning)

Torsdag: Sakskøbing på Apotekertorvet kl. 9.00 - 13.30
Nørre Alslev ved SuperBrugsen kl. 14.15 - 17.15
Marielyst ved Aldi kl. 9.30 - 17.30

Fredag:

Maribo ved SuperBrugsen kl. 10.00 - 17.30
Dragør på Nordre Væl kl. 10.30 - 17.30
Marielyst ved Aldi kl. 9.30 - 17.30

Lørdag:

Maribo ved SuperBrugsen kl. 9.00 - 14.00
Nykøbing Torv kl. 9.30 - 14.00
Marielyst ved Aldi kl. 9.30 - 17.30

Søndag:

Marielyst ved Aldi kl. 10.00 - 14.30

Her får du
KUN færøsk laks
UDEN antibiotika og
GMO foder

Mød os på

Kontakt os på tlf. 22 98 46 71 eller 26 53 77 81
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OPLEV MARIELYST: FALSTERS BADEBY NR. 1
Seniorfestivalen 2019
foregår på Højskolen Marielyst.
Vi holder til midt i Marielyst, lige bag Torvet.
Så når du besøger Seniorfestivalen, får du
også muligheden for at nyde godt af alle de
andre tilbud og muligheder, som Marielyst
byder på.
Marielyst er Falsters badeby nr. 1 med en
dejlig børnevenlig badestrand med kilometervis af blødt, hvidt sand.
Byen har over 100 år på bagen som attraktivt ferieområde med både feriehuse,
campingpladser, hytter og hoteller.
Det begyndte i 1906 med åbningen af et
badehotel i en nedlagt og ombygget bondegård. Bondegården hed Marielyst og
snart blev det navnet på hele området. I
dag holder højskolen til på det gamle badehotel.
Bymidten har for få år siden gennemgået
en totalrenovering og fremstår i dag som et
charmende centrum for ferie- og badeliv.
Byens torv er en stor trædækket terrasse,
hvor butikkerne frister med tøj, brugskunst
og delikatesser, og hvor restauranterne og
caféerne inviterer indenfor (eller udenfor
på torvet) til forfriskninger og lækre anretninger.
Stranden
Fra torvet fører et trædækket strandstrøg
publikum lige ned til stranden 200 meter
væk.
Stranden er et sandt paradis for vandelskende feriegæster. Her er mere end 20
kilometer lang, kridhvid og indbydende
sandstrand – og som ﬂere gange er blevet
kåret som Danmarks bedste strand af læserne af Berlingske. Og det er ikke kun pga.

den ﬁne sandkvalitet på land, men også
fordi Marielyst Strand byder på lavt, roligt
vand, skøn sandbund og mange revler. Og
så kan man tilmed altid ﬁnde læ og få det
hele lidt mere for sig selv blandt strandens
mange klitter.

Alligevel er det betryggende at vide, at der
bliver holdt godt øje med både yngre og
ældre badegæster. I højsæsonen, fra juni
til august, ﬁnder du livreddere i livreddertårnet på Marielyst Strand.
Sikker svømmetur
Marielyst Strand er kendt for at være både
børne- og seniorvenlig, takket være det rolige vand, der heller ikke bliver for hurtigt
dybt.

Uden for bymidten
Lige uden for byen er bowlingcenter, gokartbane, golfbane og aktivitetsparken Golf
& Fun med alle mulige former for minigolf,
frisbee golf, fodboldgolf – og meget andet.

NYHED PÅ MARIELYST TORV
SUPER FROKOST-TILBUD
HVER DAG FRA KL. 11-14
Køb en af Café Delias fantastiske
og ægte italienske pizzaer (frit valg fra kortet)
og en dejlig hjemmelavet is (2 kugler)
i hjemmelavet vaffel fra Marielyst Is

PRIS KUN

99

95
Marielyst Strandvej 52 - 4873 Væggerløse
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SENIORFESTIVALEN ER LIG MED MASSER AF MUSIK...

STIG ROSSEN OG VENNERNE

FLEMMING KRØLL OG TRIBUTE TO PAPA BUE

Stig og Vennerne har eksisteret siden 2011 og har spillet landet rundt med de populære
sange fra Bamses Venners sangskat. På Seniorfestivalen spiller de de store Bamse-hits
som “Vimmersvej”, “I en lille båd der gynger”, “Hvorfor går Louise til bal”. Der er i sandhed
lagt op til en fantastisk syng-med-aften!

Flemming Krøll er nok bedst kendt for sine mange år som direktør for, iscenesætter af
og skuespiller i Nykøbing Falster Revyen. Men før han blev revymand var han en elsket
visesanger med tydelig jazzklang – og den passion har han nu genoptaget efter, at han i
år gav revy-stafetten videre til nye folk. På Seniorfestivalen lukker han festivalen torsdag
aften med en koncert sammen med Tribute to Papa Bue. Orkesteret er en videreførelse
af Papa Bue’s Viking Jazzband.

STORE SCENE ONSDAG KL. 20

STORE SCENE TORSDAG KL. 20

NIELS SKOUSEN
Sanger, komponist, musiker og skuespiller Niels
Skousen fyldte i januar i år 75 år, blev fejret med
en ﬂot fødselsdagskoncert på Det Kgl. Teater og
udkom i april med et helt nyt album, ”Døgnet har
24 timer”, ulig noget andet album i hans lange,
lange karriere og som anmeldere kaldte hans
bedste nogensinde. På Seniorfestivalen optræder Niels Skousen solo og inviterer publikum
med på en musikalsk rejse gennem sin lange karriere.

STORE SCENE ONSDAG KL. 14

ANNE DORTE MICHELSEN

BILLY CROSS

Anne Dorte Michelsen slog som helt ung igennem som sangerinde og sangskriver i gruppen Tøsedrengene og fortsatte herefter med stor succes som solist. I mange år har hun
ligget top-5 blandt de mest afspillede kvindelige, danske sangskrivere i Danmark. På
Seniorfestivalen kommer hun med sit one-woman show ”Kerneydelser”, hvor hun dykker dybt i sit omfattende katalog af sange om alt fra husarbejde til nationaløkonomi,
ensomhed, fællesskab, kærlighedslykke og kærestesorg.

Hvad får en mand på over 70 år, som har spillet Rythm’n’blues siden han var 13 år og
tjent penge nok til at læne sig tilbage og nyde sit otium til at fortsætte med at spille koncerter? Svaret er spilleglæde. Og det uanset i hvilken konstellation har han medvirket i,
om det var med 70’ernes Delta Cross Band, sit helt eget Billy Cross Band eller nogle af de
utallige musikere, han har spillet og produceret med fra Bob Dylan til Bjørn Afzelius. På
Seniorfestivalen optræder han solo: ”Just me and my guitar”.

STORE SCENE TORSDAG KL. 15

STORE SCENE ONSDAG KL. 10:30
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...KONCERT PÅ KONCERT FRA MORGEN TIL AFTEN
DARIO CAMPEOTTO

PETER ABRAHAMSEN

Hele Danmarks Dario med de italienske
rødder har gennem de sidste 60 år bevæget sig i utrolig mange sammenhænge: Musicals, ﬁlm, revyer, kabaret, tv-optræden og et utal af optrædener rundt i
landet. Dario Campeotto har valgt at fejre sit 60 års jubilæum med et musikalsk
foredragsshow, hvor publikum kan opleve Dario helt tæt på og få hele historien
om Dario Campeotto. Og høre ham synge sine mest populære sange. Pianist på
showet er Mickey Pless.

Peter Abrahamsen har været med på
den danske musikscene, siden han debuterede som 16-årig under navnet Peter Abrams og blev kaldt Danmarks svar
på Lonnie Donegan. Siden har han været
rundt i næsten alle hjørner af musikscenen både som musiker, komponist,
sangskriver – og ikke mindst som producer og pladeselskabsdirektør. På Seniorfestivalen giver han to solokoncerter.
Onsdag spiller han sange af Emil Aarestrup og torsdag sange af Nis Petersen.

KONCERTHUSET
ONSDAG KL. 14

KONCERTHUSET
ONSDAG KL. 17
OG TORSDAG KL. 14
ANETTE SVÅBÆK
Anette Svåbæk er kendt som troubadouren fra Sydhavsøerne og som både
er sanger, sangskriver og kulturformidler.
På Seniorfestivalen optræder hun to gange med ”Livets sange”. Repertoiret består
først og fremmest af evergreens af kendte navne som Kai Normann Andersen,
PH, Sven Gyldmark og Sigfred Pedersen.
Men hun krydrer også de kendte numre
med sine egne bedste sange og ﬂetter
sine egne tankevækkende sine egne personlige historier om livet ind.

LILLE SCENE
ONSDAG KL. 10
OG TORSDAG KL. 17
NYKØBING FALSTER KORET
Nykøbing F. koret er et 30 mand (m/k) stort kor, som synger ﬂerstemmigt og som gør
sig i både danske og udenlandske sange. På Seniorfestivalen giver de en koncert med
et blandet repertoire af kendte og ukendte sange, og som alle matcher deres ﬁne klang.

KONCERTHUSET TORSDAG KL. 12

BENTE KURE
OG LEIF ERNTSEN
Bente Kure og Leif Erntsen har spillet
sammen i over 33 år med en aldrig svigtende intensitet og et altid skarpt blik på,
at underholdningsværdien og humoren
ikke bliver underkendt undervejs. På Seniorfestivalen giver de koncert med først
og fremmest egne sange og melodier,
men deres store kærlighed til bl.a. Jeppe
Aakjær, Benny Andersen og Halfdan Rasmussen fornægter sig heller ikke.

STORE SCENE
TORSDAG KL. 16

TRIO TINGGAARD
MARIES MÆND
Maries Mænd er højskolens husorkester med Peter Søvad på bas, Kåre Lind på ﬂøjte,
Simon Vikstrøm på violin og Jan Borre på guitar og klaver. Orkesteret er kendt af højskolens tusindtallige kursister som Danmarks ældste boyband, der med højt humør og stor
musikalitet mestrer mange genrer. På Seniorfestivalen optræder Maries Mænd med irsk
og skotsk folkemusik.

STORE SCENE TORSDAG KL. 13

Trio Tinggaard er en trio fra Falster med
sangerinden Gitte Tinggaard i front og
med Jan Borre på guitar og Peter Søvad
på kontrabas, og begge de herrer er også
med på sang. På Seniorfestivalen giver
de en fortællende koncert om Tove Ditlevsen og med hendes digte sat i musik af
bl.a. Jan Borre og Peter Søvad, men også
af Steen Drost Nielsen og Anne Linnet.

STORE SCENE
ONSDAG KL. 15
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OVERSIGTSKORT OVER FESTIVALPLADSEN!
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BILLETTER:
Billetter koster 100 kr. pr. dag
og 150 kr. for 2 dage.
Billetsalg sker før festivalen

KUN PÅ
www.hsmarielyst.dk/seniorfestival

■ INFORMATION

■ SAMARITTER & BEREDSKAB

■ TOILETTER

■ MADBODER+SPISEPLADSER

■ UDSTILLERE

■ BUSSTOPPESTED

■ SCENER

■ HANDICAP PARKERING

■ BAR+KAFFE/KAGE ■ HOPPEBORG
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OFFENTLIG TRANSPORT:
Fra København:
Vi sætter en bus ind direkte fra
Sjælør station i København og til
Marielyst begge dage. Se nærmere
på www.hsmarielyst.dk/seniorfestival, hvor du også kan købe billet til
bussen.
Fra Nykøbing Falster kører der fra
togstationen bus direkte til højskolen under Seniorfestivalen mange
gange hver dag.
Billetter koster 30 kr. hver vej og
købes ved ind- eller udstigning af
bussen ved ankomst/afgang på
højskolen.
Se bustiderne på bagsiden.

BIL:
Kommer du i bil, skal du vide,
at der er begrænsede parkeringsmuligheder omkring højskolen.
Til gengæld kan du ﬁnde
parkeringspladser foran Velkomstcentret ved Marielyst Strandpark.
Herfra tager det kun
10-15 minutter at gå til højskolen
– der er cirka 1000 meter.

HANDICAP-PARKERING:
På Cypresvej bag ved højskolens
koncerthus er der
15 handicap- parkeringspladser.
Husk at have dit
handicap p-skilt med.
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SENIORFESTIVAL PROGRAM!
Onsdag den 24. juli

Torsdag den 25. juli

Store scene:

Store scene:

10:30

Billy Cross: Just me and my guitars. Koncert.

12:00

P1 Debat sender direkte fra scenen.

14:00

Niels Skousen solo. Koncert.

15:00

Trio Tinggaard. Koncert med digte af Tove Ditlevsen.

16:00

Seniorer i bofællesskaber.
Paneldebat med Per K. Larsen, DS som moderator.

20:00

Stig Rossen & Vennerne. Koncert.

Højskolens koncerthus:
10:00

Morgensang

11:00

Kunsten at ”downsize” boligen.
Foredrag af forfatter og iværksætter Abelone Glahn.

10:00

Demens – seniorlivets bagside.
Paneldebat med Lise Achton, DS som moderator.

12:00

P1 Debat sender direkte fra scenen.

13:00

Keep calm and pretend to be irish! Koncert med Maries Mænd.

15:00

Anne Dorte Michelsen solo. Koncert.

16:00

Bente Kure og Leif Ernstsen. Koncert.

17:00

Holder løfterne fra valgkampen til de ældre?
Politisk debat. Moderator: Christian Schou

20:00

Flemming Krøll og Tribute to Papa Bue. Koncert.

Højskolens koncerthus:
10:00

Morgensang.

12:00

All we need is love.
Musikalsk foredrag om The Beatles med Peter Søvad og Jan Borre.

11:00

Det tredje arbejdsliv.
Foredrag af forfatter og iværksætter Abelone Glahn.

13:00

Sund kost til seniorer. Foredrag af diætist Susanne Ross.

12:00

Koncert med Nykøbing Falster koret.

14:00

Dario Campeotto synger og fortæller om sit liv.

13:00

Jesus, pengene og livet. Foredrag af forfatter Gretelise Holm.

16:00

Det modne singleliv! Foredrag af forfatteren Camilla Lindemann.

14:00

Peter Abrahamsen spiller Nis Petersen. Koncert.

17:00

Peter Abrahamsen spiller Emil Aarestrup. Koncert.

15:00

19:00

Aftenmesse ved sognepræst Anders Martin Lauritsen, Væggerløse.

Fut i fejemøget.
Musikalsk foredrag om John Mogensen med Peter Søvad & Jan Borre.

16:00

Takt og tone! Talk med tidl. minister Jytte Hilden.

17:00

De fremmede i højskolesangbogen.
Syng-med arrangement med Jan Borre og Peter Søvad.

19:00

Aftenmesse ved sognepræst Anders Martin Lauritsen, Væggerløse.

Lille scene:
10:00

Livets Sange. Koncert med Anette Svåbæk.

11:00

Romantik og erotik i den tredje alder.
Talk med sexolog Signe V. Bendtsen.

13:00

Barn af 1946.
Talk og fællessang med Per K. Larsen, fmd., Danske Seniorer.

Lille scene:
11:00

Senior i solen. Talk med dansk ægtepar, der har bosat sig i Spanien.

12:00

Mit livs eventyr! Foredrag af Banko-Carl.

13:00

Kunsten at ”downsize” boligen.
Foredrag af forfatter og iværksætter Abelone Glahn.

14:00

Fald ikke i pensionsfælderne!
Talk med Karsten Engmann fra Pengeministeriet.

15:00

Skal frivillige hænder holde Danmark i gang? Paneldebat.

16:00

Hvem er jeg, når ”vi” er væk?
Talk mellem kunstner Jørgen Øjenholdt og forfatter Helle Bertram.

Øvrige aktiviteter:

17:00

Livets Sange. Koncert med Anette Svåbæk.

18:00

Lounge-jazz med Jan Borre og Peter Søvad.

10 – 16 LandArt ved parkens sø: Udfold din kreativ åre.

Øvrige aktiviteter:

14:00

Flere penge til dig selv i den tredje alder.
Talk med Karsten Engmann fra Pengeministeriet

15:00

Det tredje arbejdsliv.
Foredrag af forfatter og iværksætter Abelone Glahn.

16:00

Hvem er jeg, når ”vi” er væk?
Talk mellem kunstner Jørgen Øjenholdt og forfatter Helle Bertram.

17:00

Mit liv! Talk med Jens-Peter Bonde, tidl. MEP om livets omskiftelighed.

18:00

Lounge-jazz med Jan Borre og Peter Søvad.

10 – 18 Hoppeborgen åben.
11:00

Seniordans ved instruktør Astrid Johansen.

10 – 16 LandArt ved parkens sø: Udfold din kreativ åre.

12:00

Floorball med Freddie Fog Frederiksen
fra Toreby Sundby Gymnastikforening (TSG).

10 – 18 Hoppeborgen åben

13:00

SMART training med Lissi Carlsen fra TSG.

14:30

10:00

Floorball med Freddie Fog Frederiksen
fra Toreby Sundby Gymnastikforening (TSG).

SMART training.

11:00

Jitterbug ved Lillian Breitenstein.

16:00

Floorball.

12:00

Naturtræning med Dorthe Gregersen fra TSG.

17:00

SMART training.

13:00

Naturtræning.

14:00

Floorball.

15:00

Seniordans ved instruktør Astrid Johansen

16:00

Naturtræning.
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FOREDRAG, DEBATTER OG TALKS...STOF TIL EFTERTANKE
SENIORER I BOFÆLLESSKABER

DET TREDJE ARBEJDSLIV

SENIOR I SOLEN

Mange seniorer vil gerne bo i bofællesskab med andre seniorer. Men hvordan kommer man ind i et bofællesskab? Hvordan kommer man i gang med måske
at bygge et helt nyt? Og hvordan kan samfundet bedst
understøtte etableringen af ﬂere bofællesskaber. Per
K. Larsen, formand for Danske Seniorer, tager debatten med relevante aktører fra bl.a. den kommunale
verden, den almene boligsektor, private initiativtagere og organisationer.

Flere og ﬂere seniorer ønsker at fortsætte med at
arbejde efter den normale pensionsalder og vælger
meget ofte at gøre det som selvstændig. Men hvordan kan man fortsætte arbejdslivet på egne præmisser? Det ved forfatter og iværksætter Abelone Glahn
meget om. På Seniorfestivalen giver hun to gange sit
foredrag om at få sig et tredje arbejdsliv.

Tænk sig at forlade Danmarks omskiftelige vejr og slå
sig ned under sydens sol. Sådan tænker mange seniorer, men kun de færreste realiserer drømmen. Men
Vera og Ole fra Nordsjælland gjorde det og bosatte sig
i Spanien, da de gik på pension. På Seniorfestivalen
fører viceforstander Jannie Lehmann en samtale med
dem om hvad de gjorde og hvordan man falder til i et
nyt land i en høj alder.

STORE SCENE ONSDAG KL. 16

LILLE SCENE ONSDAG KL. 15
OG KONCERTHUSET TORSDAG KL. 11

LILLE SCENE TORSDAG KL. 11.

HVEM ER JEG, NÅR “VI” ER VÆK?

MIT LIVS EVENTYR

Mange seniorer oplever på et tidspunkt at skulle ﬂytte
fra en stor bolig til en mindre bolig, og må sande hvor
svært det kan være at skulle rydde op og smide ud fra
et langt livs gemmer. Forfatter og iværksætter Abelone Glahn holder på Seniorfestivalen 2 gange foredrag
om kunsten at ”downsize” - sådan kommer du fra et
stort hus til en mindre bolig.

Kunstner Jørgen Øjenholdt og forfatter Helle Bertram
har begge oplevet at miste. I 2015 mistede Jørgen sin
kone Anette, der inden for kun et år blev syg og gik
bort. Helle er blevet skilt fra faren til sine tre børn, og
måtte ﬁnde ud af, hvem hun var, når mand, hus og de
fælles drømme var væk.
På Seniorfestivalen fører de to en samtale om brud i
livet og om at miste nogen uden at miste sig selv.

KONCERTHUSET ONSDAG KL. 11
OG LILLE SCENE TORSDAG KL. 13

Banko Carl turnerede i over 30 år med sine store
Banko Shows og var af oﬀentligheden kendt som en
fantastisk showmand og entertainer. Hvad færre ved
er, at Banko Carl også var en dygtig iværksætter og
forretningsmand. Inden for underholdningsindustrien skabte han en koncern, som beskæftigede sig med
underholdning, radio og TV spil, lotterier og reklamespil, som forgrenede sig ud over hele Norden. På Seniorfestivalen fortæller Banko Carl om sit livs eventyr.

LILLE SCENE BEGGE DAGE KL. 16

KUNSTEN AT “DOWNSIZE”

SUND KOST TIL SENIORER

MIT LIV!

KONCERTHUSET ONSDAG KL. 13
DET MODNE SINGLELIV

LILLE SCENE ONSDAG KL. 17
DEMENS – SENIORLIVETS BAGSIDE

LILLE SCENE TORSDAG KL. 14

KONCERTHUSET ONSDAG KL. 16
ROMANTIK OG EROTIK
I DEN TREDJE ALDER
Det er ikke mange år siden, at det var en given sag at
man levede alene resten af sit liv, når ægtefællen gik
bort. Men i dag har mange seniorer mod på at møde
kærligheden igen i den 3. alder. Men hvordan griber
man sagen an? Ikke mindst i forhold til den erotiske
side. Signe V. Bendtsen er privatpraktiserende sexolog og rådgiver Ekstra Bladets læsere. På Seniorfestivalen fører hun en samtale med højskolens forstander, Christian Schou om romantik og erotik i den 3.
alder.

LILLE SCENE ONSDAG KL. 11
BARN AF 1946
Årgang 1946 er den største årgang nogen sinde i Danmarkshistorien og en årgang, der har sat sig markante
spor i historien. Årgangen var toneangivende i ungdomsoprøret i 60’erne – i dag er de alle over 70 og noget mindre oprørske. Per K. Larsen er født i 1946 og er
formand for Danske Seniorer. I samtale med fhv. redaktør Hans Chr. Andersen fortæller han sin årgangs
omskiftelige historie i relation til sin egen livshistorie.

LILLE SCENE ONSDAG KL. 13
FLERE PENGE TIL DIG SELV I DEN TREDJE ALDER
Når langt de ﬂeste går på pension, er det svært at øge
sin formue væsentligt og få ﬂere penge til sig selv.
Men der er en række muligheder for at forbedre sin
økonomi i den tredje alder. Karsten Engmann er økonom og kendt fra DR, hvor han var TV-avisens privatøkonomiske ekspert. I dag driver han rådgivningsbureaet Pengeministeriet og på Seniorfestivalen vil han
i samtale med højskolens forstander, Christian Schou
give sine gode råd til, hvordan du kan få ﬂere penge til
dig selv som senior.

LILLE SCENE ONSDAG KL. 14

Flere og ﬂere seniorer rammes af demens, både i mild
og svær grad. Både for den ramte selv og for de pårørende er det en afgørende forandring af livet, som
kan udfordre selv de bedste ægteskaber og relationer
til børn, søskende og venner.
Hvordan kan vi forebygge og behandle demens?
Hvordan sikrer man den demente et værdigt liv? Og
hvad kan man gøre som pårørende i relation til omsorg, aktiviteter, bilkørsel etc.? Lise Achton, næstformand i Danske Seniorer, tager debatten med et kvaliﬁceret panel.

STORE SCENE TORSDAG KL. 10
JESUS, PENGENE OG LIVET
Jesus, pengene og livet er forfatteren Gretelise Holms
ærlige og livsbekræftende fortælling om en barndom
i udkanten af samfundet, hvor tæsk var hverdagskost
og pengeproblemerne konstante.
Det er historien om en ynkværdig far, arbejdssyg og
syg. Og om den ellers kvikke mor, kaptajn i Frelsens
Hær, der stiltiende accepterede sin uduelige ægtemand. På Seniorfestivalen giver Gretelise Holm sit
succesrige foredrag om sin opvækst og ungdom – og
som samtidig er historiefortælling fra 1950’ernes og
60’ernes Danmark.

KONCERTHUSET TORSDAG KL. 13
TAKT OG TONE ANNO 2019
Hvad er egentlig god takt og tone i dagens Danmark?
Der er gået over 100 år siden Emma Gad udgav sin
berømte bog om netop takt og tone, og det ﬁk sidste
år tidligere kulturminister Jytte Hilden og historikeren
Pia Friis Laneth til at genbesøge Emma Gads berømte
klassiker og skrive en ny version. På Seniorfestivalen
vil Jytte Hilden i samtale med journalist og tidl. forstander på højskolen, Hans Jørgen Møller guide publikum
igennem, hvad der er god takt og tone anno 2019.

KONCERTHUSET TORSDAG KL. 16

Karsten
Engmann.
Økonom og
kendt fra DR.

PLANLÆG DIN PENSION I GOD TID
For planlægger man sin pension med omtanke og
viden om pensionsfælderne, kan resultatet let blive
en forskel på ﬂere tusinde kroner om måneden i
udbetalt pension. Karsten Engmann er økonom og
kendt fra DR, hvor han var TV-avisens privatøkonomiske ekspert. I dag driver han rådgivningsbureaet
Pengeministeriet og på Seniorfestivalen vil han i
samtale med højskolens forstander, Christian Schou
fortælle om pensionsfælderne og give sine gode råd
til, hvordan man undgå at falde pladask i dem.

Hvorfor er det stadig tabu at bo alene og bevidst fravælge en bofælle? Det spørgsmål handler journalist
og forfatter Camilla Lindemanns seneste bog om. Selv
er hun 70 år og ufortrødent trådt ind i sit 20. år på
singlelivets vej. På Seniorfestivalen holder hun foredrag om det modne singleliv.

Abelone
Glahn.
Forfatter og
iværksætter.

LILLE SCENE TORSDAG KL. 12

EU blev hans skæbne. Det kunne være overskriften på
Jens-Peter Bondes liv. Han er født i 1948 og var som
ung modstander af EF, da Danmark meldte sig ind i
1972. I 1979 blev han valgt ind i EU-parlamentet for
Folkebevægelsen mod EF, og blev siddende i næsten
30 år. På Seniorfestivalen fortæller han i samtale med
journalist Claus Walther om sit liv og reﬂekterer over,
hvordan perspektivet i livet har det med at skifte med
tiderne.

Gennem livet er der stor forskel på, hvad man ernæringsmæssigt har behov for. Vi er ikke den samme
som 20-årig, 40-årig og 65-årig. Diætist Susanne Ross
holder foredrag om, hvad sund kost til seniorer indbefatter – og giver anvisninger på, hvor let det er at
forbedre sin kost.

Per K. Larsen.
Formand
for Danske
Seniorer.

FUT I FEJEMØGET
Højskolens musikalske lærere, Jan Borre og Peter
Søvad fortæller om John Mogensens liv og spiller en
masse af hans bedste sange.

Camilla
Lindemanns.
Journalist og
forfatter

Signe V.
Bendtsen.
Privatpraktiserende
sexolog og
rådgiver.

KONCERTHUSET TORSDAG KL. 15
ALL WE NEED IS LOVE
Højskolens musikalske lærere, Jan Borre og Peter
Søvad fortæller om de ﬁre Liverpool-drenge John,
Paul, George og Ringo som i The Beatles revolutionerede hele den vestlige musikscene i 60’erne. Og så
spiller de selvfølgelig en masse af deres musik.

Jytte Hilden.
Tidligere
kulturminister

KONCERTHUSET ONSDAG KL. 12
SKAL FRIVILLIGE HOLDE
DANMARK I GANG?
Masser af seniorer udfører frivilligt arbejde – og frivilligt arbejde efterspørges af ﬂere og ﬂere institutioner. Men skal det virkelig være frivillige, der holder
Danmark i gang fremfor lønnet personale. Paneldebat mellem repræsentanter for ÆldreSagen, Faglige
Seniorer og Frivilligcentret i Nykøbing F.

Gretelise
Holm.
Forfatter

LILLE SCENE TORSDAG KL. 15
HOLDER LØFTERNE
FRA VALGKAMPEN TIL DE ÆLDRE?
Det var ikke småting, landets seniorer ﬁk stillet i udsigt under valgkampen før sommeren. Men hvor meget var rent mundsvejr og hvor meget kan seniorne
forvente indfriet? Højskolens forstander, Christian
Schou sætter ældrepolitikken til debat med en håndfuld folketingsmedlemmer.

STORE SCENE TORSDAG KL. 17

Jens-Peter
Bonde

DER ER MASSER AF STORE OPLEVELSER AT GL ÆDE SIG TIL I DE KOMMENDE MÅNEDER. OPLEVELSER, DER GØR
HVERDAGEN RIGERE I #VORESGULDBORGSUND. EN FARVERIG GADETEATERFESTIVAL PÅ GADER OG STR ÆDER,
EN KR ÆVENDE KAPSEJL ADS OG STORE, KL ASSISKE KONCERTER MED SYMFONIORKESTER OG LOKALE BØRNEKOR.

18. - 24. AUGUST
NYKØBING F

15. - 17. AUGUST
NYKØBING F - GULDBORG - STUBBEKØBING

Med Danmarks Internationale Gadeteaterfestival rykker vi kulturoplevelserne derud, hvor folk færdes til dagligt
– i gader og på pladser.

Sejlsport møder ekstremsport og
adventure racing i flere discipliner, når
deltagerne skal navigere i den komplicerede regatta, der skydes i gang fra
Nykøbing Falster Havn. Det er et flot syn,
når alle de farvestrålende både sejler op
igennem Guldborgsund.

I år præsenterer Gadeteaterfestivalen
11 anerkendte forestillinger fra Frankrig,
Spanien, Holland, Canada, Australien,
Chile og Argentina. Oplev blandt andet
gigantiske dukker i gadeparaden BIG
DANCERS, mekanisk virtual reality-teater med HEADSPACE og jægerpiloterne
i A FLOCK OF FLYERS, der må lære at
flyve helt uden flyvemaskiner.

Samtidig med regattaen er der en masse
events på havnen. De er dedikeret til
økologi, bæredygtighed og bedre hav- og
kystmiljø i østersøområdet.

27. SEPTEMBER
NYKØBING F. TEATER

23. - 25. AUGUST
NYKØBING F - KUMUS
For 18. år i træk afholder Ensemble
Storstrøm den traditionsrige kammermusikfestival ”Sommermusik på Fuglsang”, i år med koncertsalen i KUMUS
som fast koncertsted.

Alle er velkomne til årets Prisfest,
hvor vi hylder det frivillige arbejde i vores mange foreninger og alle de dygtige
idrætsudøvere, som har vundet medaljer
ved Danmarksmesterskaber og internationale mesterskaber i det sidste år.

Der bydes på et overflødighedshorn af
levende, udfordrende og velklingende
musik med den fælles overskrift
”Klassisk - romantisk – nyt”.

6. OKTOBER
NYKØBING F. HALLERNE

4. OKTOBER
NYKØBING F
Kulturnatten foregår i år primært på
kirkepladsen ved Klosterkirken, der i år
fylder 600 år. Kirken vil dagen igennem
lægge rum til en lang række kulturoplevelser, mens der på kirkepladsen opstilles et stort telt, hvor gæster bl.a. kan
deltage i en musikkonkurrence for alle
aldre afholdt af Fuglsang Musikforening
og finde deres kreative talenter frem på
Culthus’ workshop. Publikum kan hele
dagen møde en lang række lokale kulturaktører og -foreninger.
Årets tema er ”Mellem lys og mørke”.

FØLG MED PÅ FACEBOOK

Igen i år får Nykøbing F fornemt besøg,
når landsdelsorkestret Copenhagen Phil
kommer til Guldborgsund og over nogle
dage spiller koncerter for kommunens
borgere.
Besøget afsluttes med en stor familiekoncert søndag den 6. oktober med
Michael Carøe som syngende konferencier og et stort børnekor af skoleelever
fra Guldborgsund Kommune.

SIDE 10

AKTIVITETER FOR BÅDE KROPPEN OG SJÆLEN
Rundt om i højskolens park
og i højskolens koncerthus
bliver der under Seniorfestivalen også en række
aktiviteter for både krop og
sjæl. Aktiviteter, der for de
ﬂestes vedkommende stiller
krav til publikum om aktiv
medvirken.

LAND ART
Land art er en kunstform hvor naturen
spiller en central rolle, enten i selve kunsten eller som kulisse. Den opstod i USA i
slutningen af 1960’erne og begyndelsen af
1970’erne og beﬁnder sig genremæssigt
mellem skulptur og landskabsarkitektur.
Højskolens værkstedslærer, Gitte Kjær er
stærkt optaget af mulighederne med Land
Art og inviterer under Seniorfestivalen alle
til at komme og deltage i at skabe ny kunst
i højskolens park.
Man kan deltage i både kortere og længere tid og bidrage med både hænder og
hoved.

VED PARKENS SØ
BEGGE DAGE KL. 10 TIL 16
JITTERBUG
Mange seniorer var unge, da jitterbug for
alvor slog igennem i Danmark i 50’erne og
ﬁk hele den danske ungdom til at springe
ud i akrobatiske øvelser, når de dansede til
tidens musik. Siden forsvandt jitterbuggen
ud til fordel for andre former for dans, men
de sidste 10 år har jitterbug fået en revival
og er igen populært som aldrig før.

Martin Lauritsen fra Væggerløse forestår
andagten, der rummer salmesang og dagens ord.

KONCERTHUSET BEGGE DAGE KL. 19

Fog Frederiksen fra Toreby Sundby Gymnastikforening alle til og komme spille ﬂoorball i højskolens park. Har man ikke prøvet
det før, får man her chancen for at få en
god forsmag på, om det er et spil for en.

DE FREMMEDE
I HØJSKOLESANGBOGEN

HØJSKOLENS PARK ONSDAG KL. 12
OG 16 OG TORSDAG KL. 10 OG 14

TORSDAG KL. 11

Højskolesangbogen er blevet utroligt populær i vide kredse de seneste år og det
skyldes først og fremmest, at sangbogen
på bedste vis præsenterer den danske
sangskat. Men højskolesangbogen giver
også et fornemt udsnit af interessante sange på fremmede sprog. På Seniorfestivalen
inviterer højskolens musikalske lærere Jan
Borre og Peter Søvad til en sangtime i nogle
af de fremmedsprogede sange.

SENIORDANS

KONCERTHUSET TORSDAG KL. 17

Seniordans går i disse år sin sejrsgang i
ﬂere og ﬂere lande, fordi mange seniorer
gerne vil danse, men har det svært med de
traditionelle danse med sin forventning om
at møde frem med en partner. Det behøver
man ikke i seniordans, hvor man ser stort
på, hvordan man traditionelt danser.
Astrid Johansen er tidligere forstander på
højskolen og underviser i seniordanser. To
gange under Seniorfestivalen inviterer hun
både øvede og uøvede til at danse sammen
med hendes rutinerede seniordansere i
højskolens park.

MORGENSANG

På Seniorfestivalen byder Lillian Breitenstein og makker op til jitterbug i højskolens
park for alle, både dem som kender hvert
et trin og dem, der aldrig har prøvet før.

ONSDAG KL. 11 OG TORSDAG KL. 15
AFTENMESSE
Begge dage under Seniorfestivalen bliver
der mulighed for at gå til aftenmesse i højskolens koncerthus. Sognepræst Anders

Begge dage under Seniorfestivalen bliver
der mulighed for at begynde dagen med
morgensang i højskolens koncerthus. Vi
synger af karsken bælg fra højskolesangbogen og husk, at på højskolen synger
hvert fugl med sit næb, så kom også gerne
og syng med, selv om du på ingen måde er
vant til at deltage i fællessang.

KONCERTHUSET BEGGE DAGE KL. 10
FLOORBALL
Floorball er en holdsport i hockeyfamilien med 5 markspillere og en målmand på
hvert hold. Man spiller med stave og plastikbold med huller på en bane med høje
bander. Normalt foregår det indendørs.
Under Seniorfestivalen inviterer Freddie

SMART TRAINING
Smart traning er hjerneﬁtness med øvelser, der styrker hukommelse, koncentration og balance via fysiske øvelser. Øvelserne udfordrer og stimulerer ens motoriske,
sensoriske og logiske formåen ved at bringe disse i spil samtidig i udførelsen af øvelserne. Man starter altid med lav puls og
kombinerer motorik med logik og almindelig tankevirksomhed.
På Seniorfestivalen inviterer Lissi Carlsen
fra Toreby Sundby Gymnastikforening alle
til og komme og prøve smart training i højskolens park.

HØJSKOLENS PARK
ONSDAG KL. 13, 14:30 OG 17.
NATURTRÆNING
Naturtræning er på samme måde som
Smart training ﬁtness for hjernen, men her
med naturen som udgangspunkt. Dorthe
Gregersen fra Toreby Sundby Gymnastikforening viser dig, hvordan du kan kombinere din glæde ved at bevæge dig i naturen
med at styrke hukommelse og koncentration.

HØJSKOLENS PARK
TORSDAG KL. 12, 13 OG 16.

NÅ UD TIL

41.394 HUSSTANDE

PÅ LOLLAND OG FALSTER MED EN PROFILAVIS

Ring og få meget mere info om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få dit budskab ud til alle læserne!

Brovejen 14 I 4800 Nykøbing F. I Tlf. 54 85 90 09 I www.fritidsnyt.dk

BLADCHEF

KONSULENT

Martin Liisborg
Ansvarshavende
Tlf. 26 78 22 02
martin@fritidsnyt.dk

Mikael Damgaard
Tlf. 21 16 80 09
mikael.damgaard
@fritidsnyt.dk
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FESTIVAL ER OGSÅ GOD MAD OG NY INSPIRATION
Der bliver rige muligheder
for at få stillet sulten under
Seniorfestivalen.

Smagsprøver
På festivalen kan du også få nye ideer til,
hvordan du kan forny din egen kogekunst derhjemme med nye spændende fødevarer af høj
kvalitet fra Sydhavsøerne.
I højskolens park ﬁnder du et telt, hvor
en række fødevare-producenter fra især
Sydhavsøerne viser deres produkter, giver
smagsprøver og hellere end gerne fører
gode samtaler med publikum om mad og
madglæde.

I højskolens park kan du købe mad hos forskellige madvogne – fra solide og lækre ﬂæskestegssandwich til spændende peruviansk mad
og meget andet.
Men du ﬁnder også en stribe gode restauranter, cafeer og grillbarer under 200
meter fra højskolen på Torvet i Marielyst
og på hovedgaden med navnet Marielyst
Strandvej.
Du er også velkommen til selv at medbringe og spise din egen mad. Dog må du
ikke medbringe egne drikkevarer.

Inspiration til seniorer
I højskolens park ﬁnder du også en række
udstillere, som alle er valgt, fordi de har
produkter og serviceydelser, som er målrettet seniorer.
Gå på opdagelse i festivalens telt-by, hvor
de forskellige udstillere holder til og glæder sig til at fortælle dig, hvad de hver især
kan byde på, som kan være med til at give
nye oplevelser, ny indsigt, nye glæder og
nye aktiviteter i seniorlivet. Du kan ﬁnde
en liste over udstillerne på www.hsmarielyst.dk/seniorfestival.

Hoppeborg til børnene
Tag gerne børn og børnebørn med. Børn
under 18 år kommer gratis ind i selskab med
betalende voksne – og for dem er der en skøn
hoppeborg at lege i.

RESTAURANT

RESTAURANT

Onsdag fra kl. 17.00:

Torsdag fra kl. 17.00:

Friskfanget helstegt rødspætte.
Serveres med hjemmelavet
persillesovs, nye kartoﬂer og
syltede rødbeder.

”Torsdagsreb” Oksehøjreb u. ben,
hertil serveres timianstegte kartoﬂer
eller pommes frites, dagens garniture. Vælg ml. bearnaise eller
pebersauce.

Pr. couvert

169,-

Pr. couvert

169,-

Derudover kan der vælges fra vores a la carte kort som kan ses på www.schous-marielyst.dk

Schou’s de ”lette” grillmenuer
GRILL-MENUER ER KUN ”UD AF HUSET” OG MINIMUM 10 COUVERTER

t
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”Den nemme”

”Den lille cavery”

”Sommerens grillmenu”

• Kold glaseret skinke
anrettet på fad
• Små lune frikadeller
• Grøntsagstærte
• Pastasalat vendt i olie-eddikedressing med rødløg og friske
grøntsager
• Flødekartoﬂer

• Kold glaseret skinke
anrettet på fad
• Kold helstegt okseﬁlet
anrettet på fad
• Hjemmelavet kold kartoﬀelsalat
tilsmagt med karry og purløg
• Flødekartoﬂer
• Blandet grøn salat med
to slags dressinger
• Pastasalat vendt i olie-eddikedressing med rødløg og friske
grøntsager

Alt kød er marineret og klar til grill.

99,-

119,-

• Bøﬀer af mør okseﬁlet• Kyllingebryst
• Barbecuemarinerede ben
• Marinerede kartoﬂer med pesto
og ﬁntsnittede urter
• Hjemmelavede grillpølser
• Kold kartoﬀelsalat tilsmagt
med karry og purløg
• Pastasalat vendt i olie-eddikedressing
med rødløg og friske grøntsager
• Blandet grøn salat med to slags dressing
• Tzatiki: græsk youghurt med friske
agurker, hvidløg og olivenolie

169,-

Bøtøvej 8 - 4873 Væggerløse - Tlf. 5413 6271 - www.schous-marielyst.dk
Slagter: Åbent mandag-lørdag kl. 9-18. Søndag kl. 9-14. Restaurant åben mandag-fredag fra kl. 17. Lørdag & søndag fra kl. 12

Kom frem og tilbage med De Grønne Busser
Højskolen Marielyst har
arrangeret buskørsel mellem
banegården i Nykøbing F. og
højskolen.
Alt billetsalg til bustransporten
foregår på selve højskolen. Dvs.
man betaler, når man ankommer til
højskolen. Ligeledes betales billetten mod Nykøbing på højskolen
inden afgang.

Pris
pr. tur kr:

30,-

Banegården i Nykøbing F.

Marielyst Højskole
......
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......
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fjong

KOMFORT
OG KØREGLÆDE
I HØJSÆDET

Luksusbusser i alle størrelser og til alle behov. Ring 54 85 47 40 og få et uforpligtende tilbud
eller tjek: www.de-gronne-busser.dk

VI SAMLER KUN PÅ TILFREDSE KUNDER

