
Fortæl dit liv
- skriv erindringer, der bliver læst
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Går du med et ønske om at få skrevet om dit liv? Velkommen til en uge, hvor du får det 
gjort!

Det har stor betydning at skrive sine erindringer. Det skaber glæde hos børn, børnebørn 
og i vore omgivelser. Men det skaber også stor værdi hos os selv. Dét at skrive om sit liv 
rækker både bagud i tiden og peger fremad mod det liv, der skal leves. En anden gevinst 
ved at skrive sine erindringer er, at man er med til at sikre, at fortiden ikke går tabt. 
Formålet med kurset er at skrive gode erindringshistorier, der bliver læst. Det afgørende 
er at finde de gode historier fra livet. Gode historier er dem, hvor der er noget på spil, og 
hvor holdninger og livsændringer kommer til syne. Du lærer at finde en vinkel i dine erind- 
ringshistorier og lærer at holde den hele vejen igennem teksten. Du bliver skarpere på dit 
eget sprog gennem øvelser og eksempler. Sproget skal fange og fastholde læseren – dét 
lærer du. Vi taler om billedsprog, scener, associationsfælder og sætningsopbygning. Vi 
taler også om redigering, tryk og kontakt til forlag. 

Flere etablerede forfattere har i disse år stor succes med autofiktion – de skriver skøn-
litteratur på baggrund af deres liv. Måske har du også lyst til at skrive skønlitterært om 
oplevelser i dit liv? Kurset viser, hvordan du kan gribe den proces an. 

Vestjyllands Højskole danner rammen. Her møder du andre mennesker. Du oplever den 
gode højskolestemning og den flotte vestjyske natur. Vi starter dagen med morgensam-
ling og slutter med fællesoplevelser som foredrag og Vesterhavstur. 

Velkommen til en fordybende skriverejse på Vestjyllands Højskole! 
Marie Østergaard Knudsen, forfatter og underviser. www.skrivditliv.nu 
Rebecca Kaagh Nordbo, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Vandringer i Vestjylland” og “Ikonmaleri”.

Tilmelding 
www.kortekurser.dk  
eller tlf.: 9675 3777. 
Læs mere om højskolen, 
ugeprogram, undervisere 
m.m. på kortekurser.dk

Kontakt
Vestjyllands Højskole 
Skraldhedevej 8, Velling 
6950 Ringkøbing 
tlf.: 9675 3777 
kontor@vestjyllandshojskole.dk

Pris pr. person
Hjemmeboende/sovesal/telt ....... 3800,–
Dobbeltværelse ........................... 4300,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 4800,–
Eneværelse ................................. 4800,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5300,–


