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Det er mere end 100 år siden kvinder fik stemmeret i Danmark. 
Det er mere end 50 år siden, at kvinder fik lov at beholde deres 
efternavn ved ægteskab – og det er snart 40 år siden, at vi fik den 
første lov om ligebehandling af mænd og kvinder på arbejdsmar-
kedet. Alligevel diskuterer vi i disse år køn, identitet og ligestilling 
som aldrig før.

Derfor er Højskolen Marielyst gået sammen med Kvinfo, Dansk 
Kvindesamfund, Kvinderådet, Quality Lolland Falster, Guldborgsund 
kommune og Sydfalsters Erhvervs- og Turistforening om et 4 
dages folkemøde om køn og ligestilling.

Et folkemøde for alle køn – og med en bred vifte af arrangementer 
og aktiviteter: Foredrag, debatter, koncerter, standup, motion, 
wellness, craftivism, billedskole, fællessang. Og meget, meget 
mere.

Det hele foregår i centrum af Marielyst, hvor Højskolen Marielyst 
ligger i en stor park og med Marielyst Torv som nabo. På højskolen 
er der i alle dagene en lang række arrangementer både ude og 
inde, og på torvet kan du møde kunsthåndværkere, fødevarepro-
ducenter, foreninger og organisationer.

Der er gratis adgang til næsten alle arrangementer; det er bare at 
møde op. Dog kræver deltagelse i visse aktiviteter og arrangemen-
ter betaling og forhåndstilmelding.

Brug en time eller to – eller alle fire dage fra 2.-5. juni i Marielyst. 
Det er en helt unik mulighed for at kombinere en tur til sommer-
landet med sol, strand og vand med et indblik i tidens debatter om 
køn og ligestilling. 

Kvindfolkemødet er støttet af: 
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12:00  Boderne åbner på Marielyst Torv og i højskolens park

14:00  Åbning af Kvindfolkemødet

Velkomst ved højskolens forstander, Christian Schou og taler ved Nanna Højlund, 
forkvinde for Kvinderådet, næstformand, LO og Henriette Laursen, direktør, Kvinfo. 
Musik og fællessang med verdens ældste boyband. Sted: Scenen i højskolens park

14:30  Hvid picnic

QLF inviterer til picnic på plænen, hvor alle er i hvidt tøj. Medbring selv en picnickurv.

Sted: Plænen i højskolens park

14:30  Stavgymnastik

Margrethe Neergaard, Kaptajn Jespersens barnebarn inviterer til stavgymnastik.

Sted: Ved højskolens sø

14:30  Seksuel mobning og stigmatisering på de sociale medier

Unge i pres i en stadig mere omfattende præstationskultur. Oplæg og debat om især 
billeddeling på nettet. Med Helle Rabøl Hansen, forsker ved DPU på Århus Universitet med 
særligt fokus på marginalisering blandt børn og unge, samt ”Gråzoner”, et initiativ under 
KFUK og RedenUng. Arr: Gymnasieskolernes Lærerforening, der byder på gratis kaffe/te 
og muffins under arrangementet.

Sted:  Højskolens koncerthus

 
FREDAG 2. JUNI 
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FREDAG 2. JUNI 

15:00  Sydhavsøernes feministiske arnesteder 

En workshop om kvindesagen tilbage i 70’erne på Sydhavsøerne. Jutta Bojsen Møller 
fortæller om de formative år på Rødkilde højskole, Jytte Larsen og Jytte Nielsen om 
kvinderne på Amtsgården og Karen Syberg om Femø-lejren.  Arr.: Kvinfo.

Sted: Historieteltet i højskolens park

15:00 Udendørs fitness

Opvarmning og små konkurrencer i Lupinparkens træredskaber. For alle aldre. Instruktør 
Leif Pedersen.  Sted:  Lupinparken

16:00  Hvorfor elsker russiske kvinder Putin?

Oplæg og debat om kvindekampen i Rusland med Brita Kvist, P1 Orientering, DR.

Sted:  Højskolens koncerthus

16:30  Booktalk om kvinder og magt

Guldborgsund bibliotekerne fortæller om de gode romaner, de spændende biografier og 
interessante fagbøger, der gør dig klogere på kvinder og magt.

Sted: Historieteltet i højskolens park.

18:00  Folkekøkken

Smag på højskolens fantastiske køkken. Grillkød og salater: 125 kr. pr. tallerken.

Sted:  Højskolens park

19:00  Film: Vejen er lang

Dokumentarfilm om kvindebevægelsens historie af Mette Knudsen. Arr: Dansk Kvinde-
samfund. Sted:  Højskolens koncerthus

19:00 Koncert med Asmussen Revival

Verdens ældste boyband spiller Svend Asmussen. Sted: Scenen i højskolens park

20:00 Koncert med Eos Tribe

Legesyg pop med et strejf af analoge synthesizers, åbne guitarakkorder, drevne trommer 
og karakteristiske vokalklange fra ungt, lovende københavnsk band.

Sted: Scenen i højskolens park
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LØRDAG 3. JUNI 

9:30  Poweryoga

Instruktør: Anni Birgit Hansen. Medbring egen måtte eller tæppe.  
Arr: Nykøbing F. Aftenskoler Sted: Marielyst strand ved stien fra torvet.  
 

10:00 Boderne åbner på Marielyst Torv og i højskolens park 
 

10:00  Hvad må mænd føle?

Paneldebat om tidens maskulinitetsideal: Begrænser det mænds følelser? Med Nicolai 
Zoffmann, DareGender, Fahad Saeed, Sabaah, Steffen Hams, Selskab for ligestilling, Svend 
Aage Madsen, Tænketanken Viden om Mænd. Moderator: Piv Helene la Cour Freiesleben, 
DareGender. Arr.: DareGender. Sted:  Højskolens koncerthus 
 

10:00  Kend din kraft

Kropslige møder, hvor vi undersøger og skaber grobund for vores iboende kraft gennem 
dans, meditation, inquiry og kamplege. For børn og voksne fra 13 år og op til 90. 

Sted:  Højskolens gule sal 
 

10:30  Køn, fag og ledelse 

Apoteker Betina Kjær Hansen fortæller om apotekerfagets forvandling fra mande- til 
kvindefag. Refleksioner og debat om at lede en arbejdsplads med kvindedominans.

Sted:  Historieteltet i højskolens park 
 

10:30  Vandretur på diget

Gå en tur langs det falsterske dige sammen med naturvejleder Johnny Madsen.

Turen varer ca. 1 1/2 time og deltagelse koster 20,- kr. som betales til naturvejlederen 
(børn under 12 år er gratis). Mødested: Informationsteltet på højskolen
 

11:00  Yoga og meditation

Instruktør: Anni Birgit Hansen. Medbring egen måtte eller tæppe.  
Arr.: Nykøbing F. Aftenskoler Sted:  Marielyst strand ved stien fra torvet 
 

11:30  Why Gender Equality is Good for Everyone – Men Included

TED Talk-video med Michael Kimmel, forfatter og sociolog. På engelsk. 

Sted:  Højskolens koncerthus 
 

11:45 Violence against women—it’s a men’s issue.

TED Talk-video med Jackson Katz, PhD, forfatter, aktivist. På engelsk.

Sted: Højskolens koncerthus 
 

12:00 Blid hensyntagen HATHA-yoga

Instruktør: Jette Parbo. Medbring egen måtte. Sted:  Højskolens gule sal 
 

13:00 Mad som behandling

Med målrettet mad kan vi reducere og forebygge sygdomme og lidelser som gigt, diabe-
tes2, træthed, hovedpine og fordøjelsesproblemer.  Og er der forskel på, hvad kvinder og 
mænd skal spise? Ernæringsvejleder, sygeplejerske og massør Berit Gammelby fortæller. 
Arr. Nykøbing F. Aftenskoler. Sted:  Historieteltet i højskolens park
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LØRDAG 3. JUNI 

14:00 Mød forfatteren Kirsten Thorup

Samtale mellem Elisabeth Møller Jensen, tidl. dir., Kvinfo og forfatteren Kirsten Thorup om 
køn, magt og afmagt med afsæt i Thorups lange forfatterskab. Arr.: Kvinfo.

Sted: Højskolens koncerthus 
 

14:00  Craftivism!

Politisk aktivisme med nål og tråd. Kom og sy en filtfisse.  
Arr.: Dansk Kvindesamfund. 
Sted:  Historieteltet i højskolens park 
 

14:00  Oplev skabelsen af et maleri

Kunstneren Lotte Schlegel fra Galleri Schlegel maler et maleri  
og Thue’s serverer et glas hvidvin. Sted:  Thue’s, Bregnestien 1 
 

15:30  Mød forfatterne Morten Pape og Iben Mondrup

Samtale mellem Elisabeth Møller Jensen, tidl. dir., Kvinfo og forfatterne Morten Pape og 
Iben Mondrup om køn, magt og afmagt med afsæt i deres forfatterskaber. Arr.: Kvinfo.

Sted:  Højskolens koncerthus
 

16:00  Hårbar

Drinks og debat om kvinder og hår.  Med drinks som ”Vildmarken” og åben scene med 
digtlæsning, hår-anekdoter og sang. Arr.: Heidi Hultgreen og Eja Haag Grahn, KRAFT.

Sted:  Historieteltet i højskolens park 
 

17:00 Syng med fra kvindesagens bagkatalog

Fællessang med Karina Willumsen. Syng med på 70’ernes kvindesange. 

Sted:  Højskolens koncerthus
 

18:00  Folkekøkken

Smag på højskolens fantastiske køkken. Grillkød og salater: 125 kr. pr. tallerken

Sted:  Højskolens park
 

19:00  Den nye ligestillingskamp

Tale af Katrine Manfred Swets, forfatter og feministisk aktivist.

Sted:  Scenen i højskolens park
 

19:15  Koncert med Vesna Grupa

Musik fra Balkan i moderne fortolkning med sangerinden  
Vesna Andersen,  Aase Reidun Sløgedal på klaver, Peter Søvad  
på bas og Simon Vikstrøm  på violin. Sted: Scenen i højskolens park
 

20:00  Koncert med Karina Willumsen

Danmarks førende politiske, feministiske og satiriske singer songwriter.

Sted:  Scenen i højskolens park
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SØNDAG 4. JUNI 

9:30:  Poweryoga

Instruktør: Anni Birgit Hansen. Medbring egen måtte eller tæppe.  
Arr: Nykøbing F. Aftenskoler Sted:  Marielyst strand ved stien fra torvet 

10:00:  Boderne åbner på Marielyst Torv og i højskolens park

10:00 Er kønsmæssig balance i medierne en utopisk drøm?

Debat med repræsentanter for nyhedsmedier og filmens verden. Moderator: Christian 
Schou, forstander, Højskolen Marielyst. Sted:  Højskolens koncerthus

10:00  Hvor er kvinderne i kommunalpolitik? 

Workshop med kvindelige byrådskandidater om den kønsmæssige ubalance i kommunal-
politik. Arr: QLF og Kvinderådet. Sted:  Historieteltet i højskolens park

11:00  Kend din kraft

Kropslige møder, hvor vi undersøger og skaber grobund for vores iboende kraft gennem 
dans, meditation, inquiry og kamplege. For børn og voksne fra 13 år og op til 90. 

Sted:  Højskolens gule sal 

11:00 Yoga og meditation

Instruktør: Anni Birgit Hansen. Medbring egen måtte eller tæppe.  
Arr: Nykøbing F. Aftenskoler Sted:  Marielyst strand ved stien fra torvet

11:00  Kvindeløb i Marielyst

Kvindeløb 5 eller 10 km. Se bagsiden.

 

12:00  Generationen, der blev feminister

Fhv. kulturminister mv. Jytte Hilden fortæller 
om hendes egen årgang 1946. Arr.: Zonta

Sted: Højskolens koncerthus.

13:00  Hvordan bekæmper vi uligestilling i arbejdslivet?

Normkritisk workshop, som effektivt fjerner fordomme og forskelsbehandling.

Bliv udfordret på dine egne forestillinger om køn, seksualitet, etnicitet og normerne for 
den ”gode medarbejder” og ”den gode leder”. Workshoppen faciliteres af Rikke Voer-
gård-Olesen, normkritisk konsulent og Eva Stenby, Ledelseskonsulent med international 
ledelseserfaring. Arr.: Kvinderådet. Sted:  Historieteltet i højskolens park
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14:00  4. bølge feminisme – er det overhovedet feminisme?

Debat med Louise Kølsen, Girl Squad, Elisabeth Møller Jensen, tidl. dir., Kvinfo og Fahad 
Saeed, Sabaah. Arr.: Kvinfo. Sted:  Højskolens koncerthus

14:00  Skal man være mand for at blive borgmester?

De to mandlige borgmestre, Holger Schou Rasmussen fra Lollands kommune og John 
Brædder fra Guldborgsund kommune battler med unge kvindelige byrådskandidater. Arr: 
QLF. Moderator: Abelone Glahn, journalist og forfatter. Sted:  Scenen i højskolens park

15:00  Blid hensyntagen HATHA-yoga

Instruktør: Jette Parbo. Medbring egen måtte. Sted:  Højskolens gule sal

15:00  Craftivism!

Politisk aktivisme med nål og tråd. Kom og sy en filtfisse. Arr.: Dansk Kvindesamfund

Sted:  Historieteltet i højskolens park

16:00  Familiekoncert: Tidsrøver

Koncertfortælling for børn fra 6-10 år og deres voksne med Paul Banks og Charlotte 
Halberg, der også har skrevet musikken til forestillingen. Entre: 40 kr. for voksne og 10 kr. 
for børn. Forsalg på culthus.dk. Arr: Culthus, Nykøbing Falster.

Sted:  Højskolens koncerthus

18:00 Folkekøkken

Smag på højskolens fantastiske køkken.  
Grillkød og salater: 125 kr. pr. tallerken.

Sted: Højskolens park

19:00  Koncert med Tinggaard Trio

Gitte Tinggaard synger stærke tekster og  
melodier af kvindelige kunstnere fra  
Billie Holiday over Tove Ditlevsen til  
Anne Linnet. Med Jan Borre på guitar  
og Peter Søvad på bas.

Sted:  Scenen i højskolens park

20:00  Sindssyg kælling!

Stand up med Sanne Søndergaard.

Sted:  Scenen i højskolens park

Sanne Søndergaard
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MANDAG 5. JUNI 

9:00 Badning i Østersøen

Vinterbadernetværket i Guldborgsund inviterer til morgenbadning ved stien fra Marielyst 
Torv.

9:30  Poweryoga

Instruktør: Anni Birgit Hansen. Medbring egen måtte eller tæppe.  
Arr: Nykøbing F. Aftenskoler. Sted:  Marielyst strand ved stien fra torvet. 

10:00:  Boderne åbner på Marielyst Torv og i højskolens park

10:00  We should all be feminist

TED Talk-video med Chimamanda Ngozi Adichie, forfatter, Nigeria. På engelsk.  
Arr.: Dansk Kvindesamfund. Sted: Højskolens koncerthus

10:00  Balkan er i mit hjerte, men Danmark er mit hjem

En personlig beretning af Vesna Andersen, roma-datter fra Serbien, der som 12 årig kom til 
Danmark. Sted:  Historieteltet i højskolens park

10:00  Udendørs fitness

Opvarmning og små konkurrencer i Lupinparkens træredskaber. For alle aldre. Instruktør 
Leif Pedersen.  Sted:  Lupinparken

11:00  Deltid koster – og det er kvinderne og de unge, der betaler regningen 

Kom og bliv klogere på deltidsproblematikken sammen med FOA Ungdom: Hvad koster 
det den enkelte i løn og pension at være på deltid? Hvad koster det samfundet? Hvad 
betyder det for ligestillingen i Danmark? Og hvordan bekæmper vi ufrivillig deltid?  
Arr.: FOA Ungdom. Sted:  Højskolens koncerthus

11:00  De polske roepiger 

En anden integrationshistorie. Torsten Elsvor, redaktør, Folketidende fortæller om 
roepolakkernes opvækst og vilkår på Lolland i et kønsperspektiv.

Sted:  Historieteltet i højskolens park
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11:00 Yoga og meditation

Instruktør: Anni Birgit Hansen. Medbring egen måtte eller tæppe.  
Arr: Nykøbing F. Aftenskoler Sted:  Marielyst strand ved stien fra torvet 

11:00 

Blid hensyntagen HATHA-yoga

Instruktør: Jette Parbo. Medbring egen måtte. Sted:  Højskolens gule sal

13:00  GRUNDLOVSMØDE I HØJSKOLENS PARK
Kvindfolkemødet slutter grundlovsdag med et brag af et grundlovsmøde i 
højskolens park. Højskolen har en lang tradition for at holde Falsters største 
grundlovsmøde med en stærk taler. I år har vi fire: 

 
13:00  Åbning ved Christian Schou, forstander, Højskolen Marielyst

13:15   Ligestillingsminister Karen Ellemann, Venstre

14:15   Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslisten

15:15   Dennis Kristensen, formand, FOA

16:15   Mette Frederiksen, formand, Socialdemokratiet 

 
Mellem talerne spiller og underholder verdens ældste boyband med venner og 
inviterer også til fællessang. Medbring gerne selv en stol eller et tæppe, hvis du 
vil sidde.
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Arbejdende kunstnere skaber skulptur ved højskolens sø

Følg med, når to kvindelige kunstnere er i gang med at udforme en ny skulptur til 

højskolen. De har gjort de indledende forberedelser hjemme på deres værksted 

og vil under Kvindfolkemødet arbejde med færdiggørelsen og installationen af 

skulpturen. Følg kunstnerne i deres proces alle dage fra kl. 15. 

Malerskole ”Cobrastyle”

Lav dit eget maleri i akrylmaling. Galleri Finnermann tilbyder i et telt i højskolens 

park undervisning i akrylmaling. Undervisning og materialer 200,- kr. pr. person. 

Minimumsalder: 8 år. Fredag 15-17:30, lørdag/søndag 10-12:30 + 15-17:30 og 

mandag 10-12:30.

Kreativt værksted for børn, unge og deres voksne

Culthus byder på åbent værksted i deres telt i højskolens park med bl.a. billed-

skole alle dage med lokale kunstnere og billedkunstlærere.

UDFORDRINGER FOR KREATIVE 
OG BARNLIGE SJÆLE



MANDAG
1. juni 2015

www.kvindfolkemødet.dk 13

Wellness Huset, Marielyst Strandvej 41 

Sommerfødder eller ansigtsbehandling - forkæl dig selv med en behandling. 

Bestil tid på tlf. 40631684. Alle dage fra kl. 10:00.

Adriano Vin & Kaffebar, Marielyst Strandvej 37 

Ved køb af kaffe og kage gives et gratis glas Baileys. Alle dage fra kl. 12:00.

Golf & Fun Park, Bøtø Ringvej 2E 

Børneaktiviteter og ”børnepasning” med spil, skattejagt, sjov og leg incl. en 

kildevand 125,- kr. Fra 7 år. Bookes senest dagen før på info@golffunpark.dk.  

Til de voksne: 1 spil incl. en øl eller vand 85,- kr. Alle dage fra 13-17.

Café Tante Karla, Marielyst Strandvej 21 

Lørdag kl. 10-13: ”Tøse-brunch” 139,- kr.  Søndag 13-17: Karlas kaffebord 99 kr. 

Bordbestilling 30696973.

Madame Butterfly, Marielyst Strandvej 49 

Kom ind og spil om priserne på alt i butikken og få op til 30 % rabat. Du får 5 

terninger og det øjnene viser, bliver lagt sammen og fratrukket i rabat som %. 

Gælder ikke på allerede i forvejen nedsatte varer. Søndag 10-17.

STÆRKE TILBUD 
TIL KROPPEN  OG GANEN
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Gratis adgang

Kvindfolkemødet er åbent for alle køn og der er fri og gratis adgang til alle 

arrangementer. Ved arrangementer med begrænset plads som i koncerthuset 

og historieteltet gælder først til mølle – det er ikke muligt at reservere plads på 

forhånd. 

Visse aktiviteter som Kvindeløb, malerskole m.v. opkræver betaling for deltagelse. 

 

 
TRANSPORT, PARKERING, OVERNATNING, BØRNEPASNING – KORT SAGT: PRAKTISK INFO
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Bus fra København: 

Alle dage under Kvindfolkemødet kan du komme med bus direkte fra København 

til Marielyst og retur.

Bussen kører fra Sjælør station fredag kl. 12:00 og lørdag, søndag og mandag kl. 

8:00 til centrum af Marielyst, hvor højskolen ligger. Retur fra Marielyst kl. 21 alle 

dage.  Pris: 175 kr. tur/retur. 

 

Billetbestilling og betaling: www.billetto.dk. Søg på Kvindfolkemødet. 

 

Overnatning 

Marielyst-området består af ca. 7000 sommerhuse. Mange lejes ud.  

 

Området byder også på 4 campingpladser og flere forskellige bed & breakfast 

steder. Tjek www.infomarielyst.dk for adresser på sommerhusudlejere og camping-

pladser. 

 

Børnepasning 

Har du børn med, som du ønsker passet i nogle timer, mens du selv deltager i 

en eller flere af arrangementerne ved Kvindfolkemødet, kan du aflevere dit barn 

(fra 7 år af) hos Golf & Fun Park på Bøtø Ringvej 2E, ca. (1,3 km fra højskolen). Her 

bliver dit barn underholdt med spil, skattejagt, sjov og leg incl. en kildevand for 

125,- kr. Bookes senest dagen før med mail til info@golffunpark.dk 

 

Parkering i Marielyst 

Kommer du i bil, finder du lettest en p-plads ved velkomstcentret ved Marielyst 

Strandpark eller ved Lupinparken. Guldborgsund kommune sætter under 

Kvindfolkemødet en shuttlebus ind, der cirkulerer mellem Marielyst Torv og de to 

p-pladser. 

 

Digitalt program 

På www.kvindfolkemødet.dk kan du se programmet dag for dag. 

Nye programpunkter kommer hele tiden til. Det trykte program, du sidder med, 

gik i trykken 9. maj. 

 
TRANSPORT, PARKERING, OVERNATNING, BØRNEPASNING – KORT SAGT: PRAKTISK INFO



Tag din veninde, mor eller datter med til motionsløb på 5
eller 10 km i de smukke omgivelser ved Marielyst Strand

KVINDELØB I MARIELYST
Søndag d. 4. juni 2017 kl. 11
Kvindeløbet i Marielyst afholdes for tredje år i træk, og afholdes af
Stubbekøbing Løbeklub, Sydfalster Turist - og Erhvervsforening,
arrangørerne bag Kvindfolkemødet samt Bevæg dig for livet - løb.

Startnummer købes for 75 kr. via www.dgi.dk/loeb/arrangementer/201723064100


