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Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det fol-
kelige og kulturelle liv i Odense. 
Den blev til, fordi nogle unge havde været på grundtvigsk højskole, og da de 
kom hjem, ønskede de i deres dagligdag at fastholde de værdier, de havde 
mødt dér. 
Der har været opgangs- og nedgangsperioder for foreningen, men i modsæt-
ning til mange - måske de fleste - af de foreninger, der opstod dengang, er 
Odense Højskoleforening her ved indgangen til sin 114. sæson stadig spille-
vende. 
Vi mødes for at tage tidens puls, høre foredrag, drøfte aktuelle samfunds-
spørgsmål og synge fra Højskolesangbogen. Vi tager på højskoleophold 
rundt om i landet, besøger lokale virksomheder samt institutioner og tager på 
en hyggelig sommerudflugt. 
 
Sidste år præsenterede bestyrelsen som noget nyt en hjemmeside, der kan 
findes på adressen: 
 

www.oh-odense.dk  
 
Her vil man kunne finde programmet for næste sæson og få information om 
foreningen. Det er tanken at udvikle hjemmesiden, så den med tiden også 
kan understøtte kommunikationen med medlemmerne.  

Hvem er vi? 
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Indmeldelse kan ske ved møderne, til  
formanden Olav Grue (tlf. 6618 9808 eller mail: olagru@sa-net.dk)  

eller til kassereren Henni Ahlefeldt-Laurvig 
 (tlf. 6614 0980 eller mail: ahle-vig@galnet.dk). 

 
Årskontingentet er kr. 150,- pr. person,  

og medlemskab giver fri adgang til  
de fleste foredragsaftener. 

Ikke-medlemmer betaler kr. 50,-  
 

Normalt er der fælles kaffebord 
til kr. 30,- pr. person. 



Indholdsfortegnelse 
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Dato Arrangementer Side 
24/9 - 19.00 Sangaften - Erling Lindgren - Henriette Hørlücks Skole  Side 4 
1/10 - 19.00 Integration - Mehmet Yüksekkaya - Fagskolen Side 5 
2/10 - 16.00 Operaintroduktion - Jesper Buhl - Valgmenighedskirken  Side 6 
8/10 - 19.00 Grundtvig og Darwin - Henrik Wigh-Poulsen - Fagskolen  Side 7 

22/10 - 19.00 Kunst: Per Kirkeby - Hans Jørgen Frederiksen - Valgm.kirk. Side 8 
24/10 - 08.00 * Kunst: Per Kirkeby - Hans Jørgen Frederiksen - Århus   Side 9 
27/10 - 19.00 * Opera: Kongen af Himmelby - Den Fynske Opera Side 10 
5/11 - 19.00 De 3 Marie’r - Gudrun Hjorth Nielsen - Fagskolen Side 11 

18/11 - 19.00 Slagtebænk Dybbøl - Tom Buk-Swienty - Friskolen Side 12 
1/12 - 19.00 Adventsmøde - Bent A. Koch - Friskolen Side 13  
7/1 - 19.00 * Litteraturaften - David Bugge - Valgmenighedskirken Side 14  

14/1 - 19.00 Fortælleaften - Bent Hansen - Friskolen Side 15  
19/1 - 19.00 Orgelimprovisation - Torben Krebs - Valgmenighedskirken Side 16  
28/1 - 19.00 Monarkiets stilling - Jon Bloch Skipper - Friskolen Side 17  
6/2 - 08.30 * Højskoledag - Vesterdal Efterskole Side 18  

11/2 - 19.00 Carl Nielsen - Aase Collin og Dorte Smedegaard - Friskolen Side 19  
4/3 - 19.00 Generalforsamling - Hanne Bramsen - Pårup Sognegård Side 20 

10/3 - 19.00 Byplan - Erik Brandt Dam - Friskolen Side 21 
20/3 - 10.00 * Kloster - Historiens Hus - Jørgen Thomsen - Stadsarkivet Side 22 
25/3 - 19.00 Om Lars Løkke Rasmussen - Niels Krause-Kjær - Fagskolen Side 23 
7/4 - 19.00 Litteraturaften - Niels Brunse - Valgmenighedskirken Side 24  

13/4 - 19.00 Ligestilling og familieliv - Morten Albæk - Fagskolen Side 25 
24/4 - 07.30 * Heldagstur til Vartov i København Side 26 
8/5 - 10.30 * Vandretur til Fyns Hoved - Eigil Nikolajsen  Side 27 
7/6 - 19.00 Grundlovsmøde - Uffe Østergaard - Fagskolen Side 28 

12/6 * Sommerudflugt 2010 Side 28 
12-18/9 * Højskoleophold på Løgumkloster Højskole 2010 Side 30 

 Læsekredse  Side 32 
 * indikerer separat tilmelding og betaling  



Sangaften med Erling Lindgren 

Torsdag d. 24/9 
kl. 19.00 
 
Henriette Hørlücks 
Skole 
Slotsvænget 1 
5000 Odense C 
(OH’s gamle sal) 
 
(Mulighed for parke-
ring i gården) 
 
 
 

På trods af dommedagsprofetier om det modsatte, trives fællessan-
gen i bedste velgående her i landet. I 2006 fik den et løft i kraft af 
den seneste udgave af Højskolesangbogen - den 18. udgave. Året 
2008 blev udnævnt til at være ”Sangens År”, og det blev på for-
skellig vis markeret flere steder. Højskolesangbogen har altid væ-
ret et barometer på, hvad der rører sig i samfundet, og det gælder 
ikke mindst den nyeste udgave, hvor ikke mindre end 30 % af san-
gene er nye i forhold til den 17. udgave. Vi skal se på, hvordan 
tradition og fornyelse trives side om side i denne bog, og ikke 
mindst, hvilke nye tiltag redaktionen mener er vigtige for den mo-
derne fællessang - men først og fremmest skal vi prøve det i prak-
sis - altså det der med at synge fællessang! 

 
Erling Lindgren, der siden 1991 har 
været organist ved Lemvig Kirke, vil 
lede denne sangaften for os. Han er 
uddannet fra Musikvidenskabeligt In-
stitut ved Århus Universitet og har 
Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra 
Det Jyske Musikkonservatorium. Er-
ling Lindgren er tillige leder af Lem-
vig Kirkekor samt Lemvig Kammer-
kor, og har ofte været anvendt som 
instruktør ved korstævner, og han har 
i 13 år undervist ved korlederkurserne 
på Løgumkloster Højskole. 
 

OBS: Der kan denne aften IKKE betales kontingent. 
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Danskerne: Et kvindeligt folk 

Torsdag d. 1/10 
kl. 19.00 
 
Odense Fagskole 
 
 

Danmark har i de sidste 30-40 år bevæget 
sig fra at være et kulturelt homogent sam-
fund til at blive et sprogligt, kulturelt, reli-
giøst og etnisk mangfoldigt samfund. Mere 
end 10 % af befolkningen i Danmark har i 
dag indvandrerbaggrund. Islam er blevet 
den næststørste religion i Danmark. 
 
Foredraget med Mehmet Yüksekkaya vil 
veksle mellem oplæg, diskussion, refleksi-
on og lidt provokation. Han er tyrkisk kur-
der men er uddannet cand. scient. pol. fra 

Københavns Universitet, dansk gift og har boet 25 år i Danmark.  
 
Som hyppig gæst i de landsdækkende medier har han ofte udtalt 
sig om integration, danskheden og de danske værdier, islam samt 
religiøs fundamentalisme, og han har bl.a. skrevet ”Sydslesvigs 
danske historie”, ”Islam i Danmark - Tanker om en tredje vej” og 
bogen ”Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked”. I adskillige 
år har han fungeret som integrationskonsulent, og i dag arbejder 
han som fuldmægtig i Arbejdstilsynet.  
 
Grundtvig skriver, at danskerne er ”et kvindeligt folk” - et folk der 
tror på de bløde værdier, dialog og fællesskab, men danskerne er 
også et konfliktsky folk og verdensmestre i at være indirekte, og 
de er ikke særlig gode til værdisnak og har ofte også berørings-
angst over for deres egen kultur. Kan vi mon ændre på det? 

 
Hvordan kan vi optage indvandrerne i det danske fællesskab og 
derved  opretholde sammenhængskraften i samfundet? Aftenens 
foredragsholder mener, at danskerne skal blive bedre til at finde 
frem til de centrale værdier, som binder os sammen.   
 
OBS: Kontingent kan denne aften indbetales til kassereren fra 
kl. 17.00. 
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Operaintroduktion 

Fredag d. 2/10 
kl. 17.00 - 18.30 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Fællesmøde med 
Odense  
Valgmenighed 
 
 

Operachef Jesper Buhl fra ”Den Fynske Opera” fortæller, at ope-
ra er som en rutsjebane. Begge kræver overvindelse. En tur i en 
rutsjebane er en tur i følelseskarrusellen. Man fortryder, man vil 

af, det kildrer, man griner, man græder, 
man vil mere og op igen, og igen. Nøjagtig 
den samme følelse kan man opleve i opera-
en. Så har du aldrig prøvet en rutsjebane, så 
start med opera og er du rutsjebane freak, så 
kom roligt ind operaens verden - der er 
nemlig ikke en verden til forskel. 
 
Jesper Buhl introducerer  operaen ”Kongen 
af Himmelby”, som vi skal se tirsdag den 
27. oktober kl. 19.00.  
Se omtalen på side 10. 

Endvidere vil Jesper 
Buhl orientere om sæso-
nens øvrige program 
samt visionerne og frem-
tiden for ”Den Fynske 
Opera”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle - også ikke-medlemmer - er velkomne. 
Pris kr. 30,- som inkluderer en forfriskning, betales ved ind-
gangen. Tilmelding er ikke nødvendig. 
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Grundtvig og Darwin – 
Naturalisme med og uden ånd 

Torsdag d. 8/10 
kl. 19.00 
 
Odense Fagskole 
 
 
 

Henrik Wigh-Poulsen vil i sit foredrag fortælle om den kultur-
kamp, der har sat sig tydelige spor i dansk åndsliv lige op til vore 
dage. 
 
Henrik Wigh-Poulsen blev domprovst i 
Odense i september 2008. Han har været 
sognepræst i Lejrskov og Jordrup sogne ved 
Kolding, siden højskolelærer på Askov. Han 
lavede Ph.d. afhandling om Grundtvig og 
Jakob Knudsen (”Hjemkomsten og det åbne 
land”). Fra 1999 var han redaktør af Dansk 
Kirketidende og fra 2000 leder af Grundt-
vig-Akademiet på Vartov. Henrik Wigh-
Poulsen er fast tv-anmelder på Kristeligt Dagblad og forfatter til en 
lang række artikler, indlæg og kommentarer vedrørende historie og 
aktuelle kirkelige forhold. 
 
I år er det 200 år siden, Darwin blev født. Han har været fejret over 
hele landet med foredrag, udstillinger og meget mere. Darwin blev 
kendt, da han skrev bogen ”Arternes Oprindelse” og deri fremførte 
evolutionsteorien. Ifølge den er mennesket et dyr blandt andre dyr 
og dikteret af overlevelsens nødvendighed. Ikke af Gud. Grundtvig 
mente som bekendt det modsatte. Han mente, mennesket havde 
særstatus i verden, fordi det er beåndet af Gud. 
Grundtvig var 22 år, da Darwin blev født i Shrewsbury i England, 
og Darwin var 63 år, da Grundtvig døde. Men selvom de begge 
levede og satte deres præg på det 18. århundrede, mødte de to tæn-
kere formentlig aldrig hinanden. Men det gjorde deres danske di-
sciple - hhv. brandesianerne og grundtvigianerne - da de tørnede 
sammen i en sand kulturkamp omkring 1880. 
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Om Per Kirkebys billedverden 

Torsdag d. 22/10 
kl. 19.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Fællesmøde med 
Odense  
Valgmenighed 

Kunsthistorikeren Hans Jørgen Frederiksen, Århus Universitet 
fortæller om Per Kirkebys billedverden og viser udvalgte billeder. 
Hans Jørgen Frederiksen er en af Danmarks førende kunsthistori-
kere inden for kirkekunst samt moderne kunst, og han er både en 
levende og medrivende formidler og fortolker. Han introducerer 
aftenen således: 

 
Per Kirkebys kunst og kunstsyn 
Per Kirkebys kunst er interessant af 
mange grunde, først og fremmest natur-
ligvis pga. de iøjnefaldende men svært 
definerlige kunstneriske kvaliteter, der 
knytter sig til den, og som enhver med 
engagement i det æstetiske og udtryks-
fulde må kunne erkende. Men den er så 
sandelig også både æggende, inspire-
rende og tankevækkende i kraft af det 
indhold, den ved sine strukturer og mo-
tiver forholder sig til. Ofte drejer det 

sig om vore største og mest eksistentielle spørgsmål om liv og død, 
form og substans, videnskab og tro. 
I dette foredrag præsenteres et lille udvalg af Kirkeby-værker, der 
alle har det til fælles, at de involverer sig (og os) ikke alene i en 
specifik nutidig problematik men tillige i tidligere tiders store te-
maer og billedkunstneriske udtryk. Det kan eksempelvis være by-
zantinske ikoner eller italienske renæssancemalerier. Ikke noget i 
retning af plagiat eller parafrase men som mere personlige hen-
tydninger eller lån. 
 
Pris kr. 30,- som inkluderer en forfriskning, betales ved ind-
gangen. Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
Se også Per Kirkebys kunst på turen til Århus lørdag den 24. okto-
ber med Hans Jørgen Frederiksen (se side 9). 
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Per Kirkebys kunst i Århus 

Lørdag d. 24/10 
kl. 8.00 - 17.30 
 
Søauditoriet på  
Århus Universitet 
og Kunstmuseet 
ARoS  
 
Fællestur med 
Odense  
Valgmenighed 
 
 

Der er en voksende interesse for Per Kirkebys kunst ikke mindst  
siden den store udstilling på Louisiana vinteren 2008. Denne tur til 
Søauditoriet og kunstmuseet ARoS kan ses som en opfølgning af 
aftenen den 22. oktober.  
 

Hans Jørgen Frederiksen præsenterer programmet således: 
Vi starter med at se et af Per Kirkebys hovedværker, det næsten 
500 kvadratmeter store lofts- og vægmaleri Anastasis fra 2001. 
Billedet, der befinder sig i foyeren til Aarhus Universitets såkaldte 
Søauditorier, skulle egentlig have været udført i forbindelse med 
årtusindskiftet men pga. kunstnerens alvorlige sygdom blev der 
tale om ca. et års forsinkelse. 
Derpå køres til ARoS - Århus Kunstmuseum i byens centrum, hvor 
der introduceres til de faste samlinger med særlig vægt på guldal-
deren og den tidlige modernisme. I øvrigt rummer ARoS en stor 
samling Kirkeby-værker, så der vil også være lejlighed til at følge 
op på torsdagens foredrag og formiddagens besøg på universite-
tet. 
 

Pris: 325 kr. (entré, frokost, rundvis-
ning og foredrag er inkluderet i pri-
sen). Der er 55 pladser i bussen. 

Bindende tilmelding fra mandag 
den 24. august til fredag den 11. 
september til: 
 

Lisbeth Land   mail land@dsa-net.dk  Tlf. 6617 0442  
Helene Sønderby  mail helene@mobil.dk Tlf. 6618 9201 
 
Først efter accept af tilmelding betales til denne konto:  

reg.nr. 6845  -  konto 1334582 
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Tidspunkt  Aktivitet 
8.00 Afgang fra Dannebrogsgade med bus 
10 - 11.45 Søauditoriet  
12.00 Frokost på ARoS (drikkevarer kan købes) 
12.30 - 14.00 Rundvisning 
15.30 Afgang fra ARoS  
17.30 Hjemkomst - senest 



Opera: Kongen af Himmelby 

Tirsdag d. 27/10 
kl. 19.00 
 
Den Fynske Opera 
Teaterhuset 
Filosofgangen 19 
Odense 
 
Fællesaften med 
Odense  
Valgmenighed 

Samarbejdet med operachef Jesper Buhl og ”Den Fynske Opera” 
fortsætter i den kommende sæson. Vi har været så heldige at sikre 
os 100 billetter til den helt nye kammeropera af Niels Marthinsen 
og Georg Metz. Operaen omtales allerede som ”Brixtofte-opera-
en”. 
 

Anne Marie Helger og Jesper Buhl synger hovedpartierne. 
 

Det er en komisk folkelig opera med stærke politiske undertoner. 
”Kongen af Himmelby” skal ses som en naturlig forlængelse af de 
operaer, der igennem tiden har stillet spørgsmål til samfund og 
magthavere. 
 

Kort fortalt er Himmelbys borgme-
ster på ferie på øen Honga-Tonga 
og drømmer om at gøre hele verden 
til en stor Himmelby. Hjemme i 
kommunen behøver ingen at betale 
skat, alt er gratis, fordi alt er solgt til 
private og derefter lejet af det of-
fentlige. Borgmesteren har fundet 
ungdommens kilde i den dyre fran-

ske rødvin, som han indtager hele dagen og ser som en af sine vig-
tigste arbejdsforpligtelser. Så længe han kan holde sig ung ved vi-
nen, vil han være i stand til at gøre det mest utrolige for folket med 
sin dynamik og virkelyst. På Honga-Tonga har borgmesteren slået 
sig op som problemknuser og entreprenør for de indfødte …... 
 

Umiddelbart efter forestillingen serveres en forfriskning, hvor der  
bliver lejlighed til at diskutere operaen med Anne Marie Helger og 
Jesper Buhl. Samlet pris kr. 180,-. Ikke-medlemmer er velkomne. 
 

Bindende tilmelding fra mandag den 17. august til fredag den 
18. september til 
 

Lisbeth Land   mail land@dsa-net.dk  Tlf. 6617 0442  
Poul Thage Pedersen  mail ptp@mobil.dk Tlf. 6618 9201 
 

Først efter accept af tilmelding betales til denne konto:  
reg.nr. 6845  -  konto 1334582 

 

Når betaling er registreret, fremsendes billetterne. 
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De tre Marie’r 

Torsdag d. 5/11 
kl. 19.00 
 
Odense Fagskole 
 
 

Gudrun Hjorth Nielsens foredrag om de tre Marie’r er en fortæl-
ling om tre kvindelige kunstnere, som alle er født i midten af 
1860èrne og lever til henholdsvis 1940 og 1945. Deres muligheder 
for at udvikle sig som selvstændige kunstnere er derfor præget af 

samtidens syn på kvindens rolle i og uden 
for hjemmet. De udvikler sig da også meget 
forskelligt, og deres skæbne bliver præget af 
mødet med kærligheden. Der er tale om An-
ne Marie Carl Nielsen - billedhugger - gift 
med komponisten Carl Nielsen. Marie Krøy-
er - maler - gift med maleren P.S.Krøyer og 
senere komponisten Hugo Alfven. Sidst Ma-
rie Bregendahl - forfatter - gift med digteren 
Jeppe Åkjær i 1890èrne. 
 

Gudrun Hjorth Nielsen blev uddannet som sygeplejerske i 1973 og 
arbejdede som sådan i en del år. Mødet med hendes mand Bjarne 
Nielsen Brovst åbnede højskoleverdenen for hende. Han var for-
stander på Pensionisthøjskolen Rude Strand, hvor hun blev ansat 
som lærer.  
 
Desuden blev hendes funktion også den at være "højskolemor". 
Hendes livslange interesse for musik, litteratur og kunst kunne nu 
afprøves i undervisningsøjemed. Efter mange års parløb besluttede 
Bjarne og Gudrun for godt et år siden, at sige farvel til højskolen 
og i stedet hellige sig foredragsvirksomhed, hvilket bl.a. giver dem 
frihed til at dyrke deres fælles fritidsinteresse - haver. 
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Slagtebænk Dybbøl  

Onsdag d. 18/11 
kl. 19.00 
 
Odense Friskole 
 
Fællesmøde med 
Grænseforeningen 
 

Tom Buk-Swienty, der er forfatter og lektor ved Center for Jour-
nalistik på Syddansk Universitet, har bygget sin bog op over det 
tragiske danske nederlag, som så mange andre forfattere tidligere 
har skrevet om. Men denne bog er anderledes derved, at man føl-
ger enkeltpersoners gøren og laden under de dramatiske begiven-
heder. Høj som lav - fra generalen højt til hest til den menige sol-
dat, der ligger presset mod jorden med kammeraternes indvolde 
tværet ud over ansigt og uniform. I al sin ulidelige grusomhed.  

 
I det enorme researcharbejde, der 
ligger bag denne bog, er anvendt 
breve og dagbøger, der ikke tidli-
gere har været anvendt i dansk 
historieskrivning. Tyske kilder er 
med til at give skildringerne et for 
os hidtil ukendt nuanceret billede 
af begivenhederne, som var en 

følge af en amatøragtig og ulykkelig beslutningsproces truffet af 
udygtige nationalistiske politikere og vankelmodige generaler. 
Danmark mistede ved prøjsernes sejr i 1864 halvdelen af landet 
samt en tredjedel af befolkningen, hvortil der senere kom et diplo-
matisk nederlag, som alt sammen var med til at skabe et Dybbøl-
syndrom, der kan sammenlignes med amerikanernes Vietnamsyn-
drom, som blev kendt mange år senere. De unge danske soldater 
blev ved deres hjemvenden mødt med foragt, fyråb og spytklatter. 

 
Tom Buk-Swienty vil fortælle om sin bog og 
dens tilblivelse samt de overvejelser, man kan 
gøre sig i dag, hvor danske soldater ude i 
krigszoner skal manøvrere i et internationalt 
regi.   
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Adventsmøde - 60 års historie 

Tirsdag d. 1/12 
kl. 19.00 
 
Odense Friskole 
 
 
 

Bent A. Koch siger selv, at han akkurat nåede IKKE at komme for 
sent til besættelsen. Han er født 1928, og var altså kun 12 år den 9. 
april 1940. Men alligevel var han med i den store hjælpeaktion for 
danske jøder i oktober 1943, og fra foråret 1944 var han aktiv i 
modstandsbevægelsen Holger Danske, der bl.a. stod for de omdi-
skuterede stikkerlikvideringer. 

 
Journalist blev han i 1945 ved 
Dansk Samlings avis, Morgen-
bladet. I 1948 kom han til Kriste-
ligt Dagblad, hvor han i 1959 
blev chefredaktør - en af landets 
yngste. Herfra gik vejen i 1971 
til Ritzaus Bureau, som han var 
chef for. I 1982 blev han chefre-
daktør og direktør for Fyens 
Stiftstidende. I 1995 faldt han for 
aldersgrænsen, men er stadig 
knyttet til avisen som politisk 
kommentator. 

Ved siden af sit arbejde som bladmand, hvor ikke mindst presse-
etikken optog ham, har Bent A. Koch engageret sig stærkt i høj-
skolebevægelsen, grænsearbejdet, det kirkelige liv, i Islands kamp 
for at få håndskrifterne hjem og i Israel-Palæstina konflikten. 
 
I mere end 60 år - to generationer - har han levet med i tiden, taget 
dens puls og kommenteret den. Det er dermed en LIVSFORTÆL-
LING, vi skal høre - et Mands-minde-foredrag. 
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Litteraturaften: 
Bondesønnen og Baronessen 

Torsdag d. 7/1 
kl. 19.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Arrangeret af  
OH’s læsekredse 
 
 
 

Martin A. Hansen og Karen Bli-
xen står ikke bare som to litteræ-
re fyrtårne i det 20. århundredes 
danske digtning. De repræsente-
rer også to væsensforskellige 
personligheder og tilværelses-
syn. Gennem fortællinger, breve 
og erindringer giver foredraget et 
indblik i de to forfatteres forskel-

lige opfattelse af forholdet mel-
lem liv, digtning og kristendom. 
Men samtidig vises det, hvordan 
deres kristendomsforståelse un-
dertiden mødes på et helt afgø-
rende punkt. 
 
 

David Bugge er forskningslektor ved Det Te-
ologiske Fakultet, Aarhus Universitet. Han 
arbejder bl.a. med forholdet mellem litteratur 
og kristendom, hvor Martin A. Hansen, Karen 
Blixen og K. E. Løgstrup er fremtrædende 
personligheder. 
 

 
 
 
 

Pris kr. 40,- som inkluderer kaffe/te og kringle. 
Mødet er åbent for alle. Velkommen til en inspirerende aften. 
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Gösta Berlings saga  
levende fortalt 

Torsdag d. 14/1 
kl. 19.00 
 
Odense Friskole 
 
 

Bent Hansen vil tage os med på en brusende kanefærd med fire af 
Selma Lagerlöfs fortællinger fra Gösta Berlings saga. Kom og bliv 
beruset af historierne om Gösta Berling, Mandbjørnen, Glubske 
ulve og Kavalererne på Ekeby. 
 

Selma Lagerlöf 
var den første 
kvinde, som 
modtog Nobel-
prisen i litteratur. 
Hendes forfatter-
skab er ud over 
en altid nærvæ-
rende kristendom 
kendetegnet ved 
et stærkt billed-
sprog, store fø-

lelser og en udpræget sans for dramatik, og med de ingredienser 
når den svenske forfatter nutidsmennesket lige så godt, som hun 
for 100 år siden begejstrede sine svenske landsmænd. 
 
I 1890 prøvede hun at sende dele af den senere Gösta Berlings Sa-
ga til en litteraturkonkurrence. Hun vandt i stor stil, og turde der-
for færdiggøre værket og sende det til et forlag. Det er stadig hen-
des mest kendte og - efter manges mening - bedste værk. 
Selma Lagerlöfs kristne tro var baseret på kernebegreber som god-
hed, næstekærlighed og barmhjertighed – begreber, som hun tog 
helt bogstaveligt, men kristendommen var hverken sukkersød eller 
easy-going. Blandt andet fordi det onde hele tiden var til stede, 
selv på de lyseste af alle dage. 
 
Bent Hansen er en af Fyns bedste fortællere, han har været med til 
at starte Odense Fortællekreds og har fortalt både i Danmarks Ra-
dio, på skoler, biblioteker og i kirker. Hvert år gennemfører han 
med støtte fra Odense Kommune Fortællevandringer i Odense, 
hvor han fortæller myter og sagn fra byens lange historie. 
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Orgelimprovisation til  
filmen Køresvenden 

Tirsdag d. 19/1 
kl. 19.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Fællesmøde med 
Odense  
Valgmenighed 
 
 
 

Det vil blive en virkelig stor oplevelse, når 
organist Torben Krebs vil lade sig inspirere 
af og improvisere over den internationale 
filmklassiker ”Køresvenden” efter Selma La-
gelöfs roman. 
 

Torben Krebs er organist ved Ansgars Kirke og er en af de mest 
anerkendte organister i Odense. Han er uddannet ved Det fynske 
Musikkonservatorium og har siden sin debutkoncert i 1992 afholdt 
utallige koncerter både i ind- og udland, ligesom han har været 
prisvinder ved internationale orgelkonkurrencer. 
Torben Krebs har et bredt repertoire og har specialiseret sig i or-
gelimprovisation. 
 
Selma Lagerlöf skrev romanen ”Køresvenden” i 1912 og Victor 
Sjöström lavede filmen i 1912. Selvom det er en gammel sag er 
det stadig en seværdig film, som er blevet kaldt en international 
filmklassiker. Filmen blev kendt og berømt for et nyskabende 
sprog og skrækindjagende scener, og både Chaplin og Ingmar 
Bergman roste filmen. 
 
Handlingen  i stumfilmen udspiller sig en nytårsnat, hvor den for-
drukne voldsmand David lige inden midnat dør og genopstår som 
undersåt på ligvognen kørt af Dødens Sendebud. I løbet af den 
lange nat bliver synder bekendt og sjæle reddet og i flashbacks får 
man indblik i Davids liv, der med flasken som det vigtigste ele-
ment i hans alkoholiske tilværelse har været en lang række af elen-
digheder. 
 
Inger Bergeon, præst i Odense Valgmenighed, har stort kendskab 
til Selma Lagerlöfs forfatterskab og vil derfor introducere filmen 
ud fra romanen. Så der bliver både litteratur og film samt musik, 
du ikke tidligere har hørt. 
 
Pris kr. 30,- som inkluderer en forfriskning, betales ved ind-
gangen. Tilmelding er ikke nødvendig. 
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Monarkiet i Danmark - 
fortid, nutid og fremtid 

Torsdag d. 28/1 
kl. 19.00 
 
Odense Friskole 
 
 
 

Jon Bloch Skipper, der vil belyse emnet, er uddannet cand. mag. i 
historie fra Syddansk Universitet med kongehusets historie som 
speciale. Han har gennem de seneste 4 år skrevet flere bøger om 
emnet - senest bestselleren ”Tre søstre. Samtaler mellem dronning 
Margrethe, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie”. Derud-
over har han bl.a. skrevet ”Den der har evnen” og Udenrigsmini-
ster. Seks politiske portrætter” samt redigeret og bidraget til flere 
bøger om Danmarks historie. 

 
Jon Bloch Skipper er nu tilknyt-
tet Billed-Bladet som redaktør 
af den kongelige brevkasse og 
arbejder desuden som redaktør i 
fagbogsredaktionen på Gads 
Forlag. Han optræder jævnligt 
på TV og i dagspressen som 
royal ekspert, og han kommen-
terer kongelige begivenheder på 
bl.a. TV2, TV2 News og Dan-
marks Radio. 
 

Siden november 1863 har den glücksborgske slægt siddet på Dan-
marks trone. Fire konger og én dronning har regeret de seneste 
147 år og på hver deres måde formet kongehuset som institution 
og monarkiet som styreform. Hver især prægede de rollen som na-
tionalt samlingssymbol, men rollen og deres samtid prægede også 
dem. Der vil blive fokuseret på de glücksborgske monarker Chri-
stian IX, Frederik VIII, Christian X, Frederik IX og Margrethe II, 
på deres succeser og fiaskoer, tilvalg og fravalg. Jon Bloch Skip-
per vil give en vurdering af, hvilken funktion kongehuset udfylder 
i dagens Danmark og hvilken rolle, det kan få i fremtiden med 
Frederik og Mary ved roret.   
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Højskoledag på  
Vesterdal Efterskole 

Lørdag d. 6/2 
kl. 08.45 - ca. 17.30 
 
Vesterdal Efterskole 
Gl. Assensvej 12 
5580 Nørre Aaby 

Vesterdal Efterskole ved Nørre Aaby 
har oprindelig en fortid som højskole 
men drives i dag som en almen efter-
skole, der bygger på det grundtvigske 
skolesyn om at oplyse, vække og en-
gagere. Det er blevet en specialitet i 
nutidens efterskolelandskab. Hvad der 
oprindeligt var det almene, er nu i dag 
blevet til det specielle. 
 

Vil dannelsen fortsat være en målsætning, når alt handler om ud-
dannelse? Det er et af de spørgsmål, der vil blive søgt afklaret og 
drøftet på højskoledagen på Vesterdal Efterskole. Endvidere bliver 
der fokus på en egn med stor koncentration af efterskoler. I Mid-
delfart Kommune er der 7 efterskoler, og flere af områdets forstan-
dere vil i dagens program deltage i en paneldrøftelse om konkur-
renceforhold, samarbejde, ligheder, fællestræk og forskelligheder. 
 

Dagens program: 
 

08.45 Afgang med bus fra Dannebrogsgade 
09.30 Velkomst og kaffe/te med rundstykker 
10.00 Det almene i en specialiseret kontekst v. forstander Tage 
 Krogh Nielsen 
11.00 Sangtime – og lidt skolehistorie fra Vesterdal samt mulig
 hed for rundvisning på skolen 
12.30 Frokost i skolens spisesal 
13.30 Præsentation af en egn med efterskoler – et panel af efter-
 skolefolk 
15.00 Kaffe/te og kage 
15.30 Sognepræst Jes Rønn Hansen, Strib: ”Simply Living” - 
 beretning fra en feltpræst i Afghanistan 
17.00 Tak for i dag 
 
Denne dag, der udelukkende er for foreningens medlemmer, ko-
ster 200 kr. pr. person. Højeste deltagerantal: 110. 
 

Bindende tilmelding senest den 15. januar til kasserer Henni Ah-
lefeldt-Laurvig på telefon eller mail.  
Foreningens konto er:  

reg.nr. 6810  -  konto 1127832 
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Carl Nielsen - i ord og toner 

Torsdag d. 11/2 
kl. 19.00 
 
Odense Friskole 
 
 

Carl Nielsen var en enestående personlighed, hvis liv var spændt 
ud mellem kunst og kærlighed. I dette spændingsfelt begyndte vo-
res rejse i Carls fodspor, fortæller Aase Collin og Dorte Smede-
gaard. 

De studerede Carl Nielsen i litteratu-
ren og musikken, men mange spørgs-
mål dukkede op undervejs. De måtte 
ud og opleve stederne, sammenhæn-
gene og det levede liv! 

De rejste gennem Jylland over Fyn til 
Lolland for til sidst at ende i Køben-
havn. Carls liv udfoldede sig for dem i 
naturen, på bostederne, på museerne 
og i de gode historier, de mødte un-
dervejs. 

En musikalsk forestilling blev til. 
Gennem fortælling, billeder, fælles-

sange, solistiske indslag og musikeksempler giver Aase og Dorte 
et nært billede af Carl Nielsen som menneske, musiker og kompo-
nist.  

Aase Collin er cand. mag. i mu-
sik og dansk. Hun har arbejdet 
som højskolelærer og underviser 
nu i rytmisk sang og leder flere 
kor i Århus. 
 
Dorte Smedegaard er højskole-
lærer og organist. Hun har arbej-
det som højskolelærer og under-
viser nu i musik og dansk sprog. 
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Klaveraften - Generalforsamling 

Torsdag d. 4/3 
kl. 19.00 
 
Paarup Sognegård 
Solgårdsvej 40 
5210 Odense NV 

Årets generalforsamling holdes i Pårup Sognegård, hvor vi sam-
men kan nyde lokalet og flygelet i en spændende klaveraften med 
pianisten Hanne Bramsen Buhl, som vi har mødt ved tidligere 
lejligheder. 
 

Hanne Bramsen Buhl er uddannet ved 
Det Fynske Musikkonservatorium, hvor 
hun nu er adjunkt og underviser kom-
mende pianister og musiklærere. Karrie-
ren har bragt hende vidt omkring. I sær-
deleshed har London haft en afgørende 
betydning, idet hun har virket som mu-
siker og underviser der i ca. 14 år. I 
Danmark er hun en meget benyttet pia-
nist og har givet adskillige både kam-
mer- og solokoncerter.  

 
Hanne Bramsen Buhl har udgivet 3 klaverskoler og har interesse-
ret sig for fremtidens undervisning, som hun netop har holdt flere 
foredrag om bl.a. ved universitetet i Oxford. 

 
Efter pausen afholdes årets gene-
ralforsamling  i henhold til ved-
tægterne. 
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Odense - en have med huse i 

Onsdag d. 10/3 
kl. 19.00 
 
Odense Friskole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: Bevaring og fornyelse opfattes som modsatrettede størrel-
ser. Men er det ene i virkeligheden ikke en forudsætning for det 
andet? Hvordan ser Odense ud i denne kontekst? 
 
 

Arkitekt, MAA Erik Brandt Dam vil i sit foredrag/
billeder tage os en lille tur rundt i byen og et kig 
på 3 af tegnestuens projekter fokuserer på kulturar-
ven som dynamo for udviklingen af byen som en 
levende fortælling med mange kapitler. 
 
 
 

Erik Brandt Dam er opvokset i Odense, men bor i dag i Køben-
havn, hvor han er lektor på Kunstakademiets Arkitektskole og ejer 
af tegnestuen EBDNBA arkitekter Aps. Medlem af Bygningspræ-
mieringsudvalget i Odense Kommune. 
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Fra Skt. Knuds Kloster  
til Historiens Hus 

Lørdag d. 20/3 
kl. 10.00 - 13.00 
 
Historiens Hus, 
Klosterbakken 2, 
5000 Odense C 
 
 

Historiens Hus er et samarbejde mellem Odense Centralbibliotek/
Lokalhistorisk Bibliotek og Stadsarkivet. De to institutioner er gå-
et sammen om at skabe en fælles læsesal og et fælles hus for 
Odenses og Fyns lokalhistorie og derved skabe de mest optimale 
rammer for alle, der er interesseret i lokalhistorie og slægtsforsk-
ning. Der findes bøger, aviser, dokumenter, billeder, og meget an-
det fra og om Odenses og Fyns historie. 
 

Arkivchef Jørgen Thomsen vil først fortælle den meget spænden-
de historie fra det første Skt. Knuds Kloster i middelalderen og 
frem til i dag, hvor Historiens Hus løser en meget vigtig opgave 
med at sikre vor fælles hukommelse for eftertiden, men også at 
skabe gode muligheder og rammer for den enkelte borger til selv 
at undersøge forskellige ting af interesse. 
 

Jørgen Thomsen vil derfor også redegøre for, hvordan Stadsarki-
vet ”arbejder”, og hvordan interesserede brugere kan benytte det 
til f.eks. indføring i de elektroniske ressourcer, folk kan bruge 
hjemmefra, selv om Jørgen Thomsen, som han udtrykker det, helst 
vil se brugerne på Stadsarkivet. Sidste del af arrangementet vil væ-
re en indføring i en særlig del af byens historie inkl. billedfremvis-
ning: Odense i 1930erne. 
 

Tanken er så, hvis der er interesse for det, ved en senere lejlighed 
at følge op med Odense i krigens skygge (1940-45), Odense efter 
1945, Odense i 1950erne og Odense i 1960erne. 
 

Der er begrænset deltagerantal. Max. 80 pers. 
 

Pris: kr. 50.-, som inkluderer en forfriskning.  
 

Bindende tilmelding til kasserer Henni Ahlefeldt-Laurvig på tele-
fon eller mail fra mandag den 17. august til fredag den 
11.december.  
 

Foreningens konto er:  
 

reg.nr. 6810  -  konto 1127832 
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”Løkke er …..” 

Torsdag d. 25/3 
kl. 19.00 
 
Odense Fagskole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette foredrag med Niels Krause-Kjær er baseret på biografien 
om Lars Løkke Rasmussens vej til landets måske mest magtfulde 
post. Det er fortællingen om den unge landsformand for Venstres 
Ungdom, der stillede op til hvad som helst og sjældent blev valgt. 
Om et ekstraordinært politisk talent og en rejse gennem et politisk 
generalieblad, som det normalt ville kræve flere liv at gennemleve. 
 
”Løkke er …..” beskriver den livslange kamp mellem kynikeren 
og idealisten, mellem levemanden og statsmanden, og hvordan det 
hele var ved at styrte sammen på grund af gamle bilag, netop som 
det hele var lagt til rette. 

Niels Krause-Kjær er journalist, forfatter, klummeskribent, radio-
vært, foredragsholder og meget mere. Han er bl.a. kendt for at ha-
ve skrevet ”Kongekabale” - og så altså også bogen om Lars Løkke 
Rasmussen. I DR P1 er han vært i programmet ”Krause på 
Tværs”, han har været tilknyttet Jyllands-Posten i en del år, pres-
sechef i den konservative folketingsgruppe, politisk kommentator 
ved Berlingske Tidende, censor ved journalistuddannelserne ved 
Syddansk Universitet og Danmarks Journalisthøjskole, og han 
blev i 2003 udnævnt til gæsteprofessor i journalistik ved San Fran-
cisco University.  
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Litteraturaften:  
Med egne ord – med andres ord 

Onsdag d. 7/4 
kl. 19.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Arrangeret af  
OH’s læsekredse 
 
 
 

Forfatter, oversætter og litterat Niels Brunse, København, har i 
næsten 40 år beskæftiget sig med sprogets mysterier. Eget forfat-
terskab samt oversættelse af 200 værker (skuespil, litteratur m.m.) 
fra mange forskellige sprog har givet stor indsigt og erfaring, som 
han i dette foredrag vil dele med os. 

 

”Et menneske får i meget høj grad sin 
identitet gennem sit sprog, sproget er en 
helt nødvendig forudsætning for at for-
stå andres identiteter, og gennem spro-
get udvikles menneskets evne til at se 
ind bag overfladerne”, siger Niels Brun-
se. 
 
Hvordan formår vi at se ind bag overfla-
derne i den bog, vi læser, og hvad skal 
vi især være opmærksomme på?  Hvad 
betyder en god oversættelse af bogen, 
for os? Disse spørgsmål forsøges afkla-
ret i dette foredrag. 

 

Aftenen arrangeres i samarbejde med Odense Højskoleforening og 
Odense Valgmenighed, som velvilligt giver læsekredsene husly 
vinteren igennem. 
 

Pris kr. 40,- som inkluderer en kaffe/te og kringle. 
 

Af praktiske hensyn (kringlebageriet) bedes man tilmelde sig se-
nest d. 26. marts til Inge Kiertzner, Skrænten 20, 5270 Odense N, 
tlf. 6618 0677 evt. mail: ingpal@mail.dk  
 

Mødet er åbent for alle. Velkommen til en inspirerende aften. 
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Ligestilling og familieliv 

Tirsdag d. 13/4 
kl. 19.00 
 
Odense Fagskole 
 
 

Morten Albæk, der er kendt samfundsdebattør, forfatter og adjun-
geret professor i filosofi ved Institut for Uddannelse, Læring & 
Filosofi ved Ålborg Universitet, vil komme med nogle spændende 
betragtninger om familieliv og karriere. Man kan ikke - ifølge 
Morten Albæk - både køre to karrierer og leve et harmonisk fami-
lieliv med snotnæser og bleer.  

 
Han er forfatter til to debatbøger ”Generation 
fucked up?” (2005) og  ”Nedslag - mellem det 
vi siger, og det vi gør” (2008) samt medlem af 
diverse tænketanke inden for felter som huma-
nisme, innovation og udvikling. Sin egen gene-
ration betegner han som: Ansvarsløs, navlebe-
skuende og egocentrisk, og han har lanceret 
helt nye ord som: ”Idiotiens tidsalder”, ”Græs-
hoppegenerationen”, ”Jeopardygenerationen”, 

”Velfærdsbulimi” og ”Glansbilledeoverenskomsten”. 
 
Næsten 90% af kandidaterne fra landets handelshøjskoler har en 
ambition om at blive ledere, og det er både mænd og kvinder, som 
stræber efter at gøre karriere og nå helt til tops. Men måske skulle 
man overveje, om en karriere nu også er det vigtigste i livet. 
 
I børnefamiliernes parforhold skal kvinden være langt mere ærlig i 
sin omgang med sig selv og sin omverden - og herunder også med 
sin partner eller ægtefælle. Alt for mange kvinder accepterer at 
være i et parforhold, hvor de er sammen med en mand, som i et 
intellektuelt, kompetencemæssigt og karrieremæssigt perspektiv 
ikke har nær samme potentiale, som de selv har, men det er allige-
vel ham, der er førstevælger på karrierelivet. 
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Heldagstur til Vartov i København 

Lørdag d. 24/4 
kl. 07.30 - 19.00 
 
Dannebrogsgade 
 

Rigtig mange fik ikke mulighed for at komme med på Vartovturen 
i foråret  2009, da der var et begrænset antal pladser. Derfor genta-
ges turen i april 2010. 
 
Program: 

Pris for hele arrangementet (bus, foredrag, rundtur i København, 
kaffe og frokost) er kr. 425.- pr. person. 
 

 
Ventelisten fra 2009 har forret. Der er plads 
til maks. 55 pers. 
 
 

Bindende tilmelding fra den 17. august og 
senest den 12. februar til kasserer Henni Ah-
lefeldt-Laurvig på telefon eller mail.  
 

Foreningens konto er:  
 

reg.nr. 6810  -  konto 1127832 
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Tidspunkt  Aktivitet 

07.30  Afgang fra Dannebrogsgade med bus 

09.45     Forventet ankomst til Vartov i København 

10.00 – 10.15 Kaffe 

10.15 Oplæg ved sekretariatsleder Hans Grishauge, 
som vil fortælle om Vartovs historie – før og nu. 
Præsentation af Grundtvigs Forum. Rundvisning 
på Vartov 

12.00 - 13.00 Let frokost (drikkevarer kan købes) 

13.00 Vandretur i Grundtvigs fodspor bl.a. Vor Frelser 
Kirke og aktuel udstilling.  

15.15 Kaffe/te og kage på Vartov 

15.45 Foredrag om et aktuelt emne.  

17.00 - 19.00 Bustur tilbage til Odense 



Vandretur med guide - Fyns Hoved 

Lørdag d. 8/5  
kl. 10.30 
 
Fyns Hoved 
Parkeringspladsen 
ved Jøvet 
(Jægerhotellet) 
 

Tag med på en guidet vandretur på Fyns Hoved, som er øens nord-
ligste punkt. Klinten på vestsiden blotter hele tiden nye lag fra Isti-
den og afslører stenblokke, som er aflejret i en rivende strøm af 
smeltevand tæt ved en gletscherport. Eigil Nikolajsen, der arbej-
der med arkæologiske opgaver ved Vikingemuseet Ladby og tager 
sig af formidling og rundvisninger, vil føre os rundt og fortælle 
om dette helt specielle fynske område, som udgør den nordligste 
spids af Hindsholm.  

 

Området har såvel regio-
nal- som national betyd-
ning, og Skov- og Natur-
styrelsen ejer i alt ca. 47 
ha. Det tørre og solrige 
klima på stedet har givet 
livsgrundlag for mange 
sjældne planter, og de 

særlige lysforhold med vand til flere sider har tiltrukket malere og 
turister – bl.a. Johannes Larsen og Fritz Syberg. 
 

Den gennemsnitlige årsnedbør i Danmark er ca. 650 mm, men på 
Fyns Hoved er den kun ca. 450 mm, og området er rasteplads for 
tusindvis af trækfugle. På et meget tidligt tidspunkt har mennesker 
bosat sig dér - formodentlig allerede i Fastlandstiden i den tidlige 
Stenalder. Der er fundet masser af efterladenskaber fra Stenalde-
ren, bl.a. en økseudhulet stammebåd af lind fra ca. 5.200 f.Kr. 
 

Der har eksisteret en havneplads i Vikingetiden, og fra samme pe-
riode er der fundet en sølvskat med bl.a. arabiske mønter. 
 

I 1942 opførte den tyske besættelsesmagt et radaranlæg, diverse 
barakker og luftværnskanoner på Fyns Hoved. Den tyske kom-
mandant ville ikke overgive sig til frihedskæmperne, og kapitulati-
onen dér fandt derfor først sted, da englænderne kom den 10. maj 
1945. 
 

Deltagerantal maks. 40 pers. 
 

Bindende tilmelding fra den 17. august og senest den 3. maj til 
kasserer Henni Ahlefeldt-Laurvig på telefon eller mail. 
 

Tag madpakken med! 
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Grundlovsmøde 

Mandag d. 7/6 
kl. 19.00 
 
Odense Fagskole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag d. 12/6 
 

Der er tradition for at holde grundlovsmøde i Odense Højskolefor-
ening forskudt i forhold til den 5. juni og de politiske møder. Det 
ligger også mere eller mindre fast, at foredragsholderen har meget 
vide rammer for, hvad der skal tales om. 
Det skal ”bare” knytte an til vores demokrati, hvordan vi bruger 
det, og hvordan vi udvikler det - nu og i fremtiden - i en verden, 
der på mange måder er blevet meget mindre og udfordringerne 
meget større. 

 

Professor mag.art. og Ph.d. Uffe Østergård 
holder grundlovstalen 2010. Han vil anlægge 
et bredt perspektiv og tale ud fra Danmarks 
placering i det europæiske samarbejde. 
 
Uffe Østergård er tilknyttet International Cen-
ter for Business and Politics, CBS (Copen-
hagen Business School) - tidligere Handelshøj-
skolen. Han deltager flittigt med indlæg i den 

offentlige debat og har bl.a. skrevet bøgerne ”Europas ansigt” og 
”Europa - Identitet og Identitetspolitik”.  
 
Et meget kort resume:  
”Danmark ligger midt i Europa. Hvad er dansk identitet i grunden? 
Og tysk, engelsk, fransk og italiensk? 
Er det kombinationen af de nationale forskelligheder, der udgør 
det europæiske ved Europa? Og hvordan har disse nationale kultu-
rer og traditioner det med USA og Rusland, der på en helt anden 
måde har realiseret det europæiske projekt? 
Vi ved i dag, at nationalstaterne og deres forskelligheder var for-
udsætningen for dynamikken, ekspansionen og demokratiet. Kort 
sagt, for alt det vi har vænnet os til at forstå ved Europa. 
Men nu tyder meget på, at de nationale stater både er blevet for 
store og for små til at løse de påtrængende opgaver og samtidig 
give befolkningen en følelse af at være med. Hvad er Danmarks 
rolle i den mosaik?” 

 
Sommerudflugt den 12/6 

 
Indbydelse vil blive udsendt i begyndelsen af maj. 
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Foreningens hus 1909 -1970 
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Kom og oplev Odense Højskolefor-
enings eget tidligere hus i Slotsvæn-
get, som i dag benyttes af Henriette 
Hørlücks skole.  
 
Sangaftenen den 24/9 med Erling 
Lindgren foregår i den gamle fore-
dragssal. 

FØR 
NU 



Højskoleophold på Løgumkloster 

12-18/9  -  2010 
 
Løgumkloster  
Højskole 
Brorsonsvej 2 
6240 Løgumkloster 
 
 
 
 

I samarbejde med Vita og Bent Andreasen - forstanderne i Lø-
gumkloster - har vi sammensat et uge program, som afvikles fra 
søndag den 12. sept. til lørdag den 18. sept. Der er plads til ca. 100 
personer, og prisen er 3.550 kr. inkl.. transport med et tillæg på 
500 kr. for ophold på enkeltværelse. 
 
Løgumkloster Højskole, som i dag kalder sig en global højskole, 
er grundlagt i 1960 af folkelige og folkekirkelige kredse, og dens 
virksomhed ligger i forlængelse af Grundtvigs og Kolds skoletan-
ker og menneskesyn. Selve Løgumkloster by opstået omkring et 
kloster, som blev bygget i Middelalderen, og som det eneste sted i 
Danmark har man både har bevaret kirken helt intakt og tilmed 
restaureret en østfløj af klosteret med bl.a. kapitelsal, hvor der 
dagligt synges morgensang. Der er også aftensang i kirken. Lø-
gumkloster Højskole er placeret i en grænseegn, hvor samtalen på 
tværs af grænser er en inspirationskilde og en nødvendighed. Høj-
skolen ser det også som sin opgave at kaste lys over grænsers 
uomgængelighed f.eks. på det etiske område. 
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Løgumkloster Højskole fortsat….. 

12-18/9  -  2010 
 
Løgumkloster  
Højskole 
Brorsonsvej 2 
6240 Løgumkloster 
 
 
 

Programmet kommer til at indeholde spændende emner, sang og 
musik samt ture til udvalgte steder på egnen. Der vil blive littera-
turforedrag om Katrine Marie Guldagers bog: ”En plads i histori-
en”, fortælling om van Goghs liv og kunst samt et foredrag om-
handlende Cistercienserne og deres markante åndelige leder Ber-
nard og den betydning, han og bevægelsen fik for kultur, kirke og 
udviklingen i Europa. En enkelt dag vil der være værkstedstilbud 
med aktiviteter efter eget valg f.eks. sang, kunst, vandring eller 
folkeeventyr. 
 
Godsforvalter Søren Frederiksen vil fortælle om driften af 
Schackenborg og de 5 gårde. 
 
Der bliver besøg i Møgeltønder, hvor der ekstraordinært bliver ad-
gang til rundvisning i slotshaven ved Schackenborg. Derefter 
”Sort sol” ved naturvejleder Ivar Gram. 
 
På en heldagstur kommer vi til den særprægede tyske vadehavsø 
Hallig Hooge, hvor vi vil besøge kirken og se livet på en ø, hvor 
man jævnligt har måttet leve med risikoen for oversvømmelser. 
 
Særskilt invitation udsendes inden jul. 
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Læsekredse i OH 

I Højskoleforeningens læsekredse mødes medlemmer i et hyggeligt samvær om et alsidigt 
udvalg af litteratur, som deltagerne i fællesskab vælger at læse. 
Der kræves ingen forkundskaber for at være med. Udgangspunktet er interessen for at læ-
se og lysten til at dele oplevelsen af en bog i samtale med andre. 
Hver med sin baggrund danner man sig et indtryk af bogens handling og personer, og net-
op forskelligheden i opfattelsen af det, man har læst, giver anledning til rigtig gode samta-
ler og ivrige diskussioner. Emner og titler kan vælges frit, det giver en bred vifte af for-
skellig litteratur. Efter aftale læses en bog til hvert møde vinteren igennem, og for at alle 
kan få udbytte af at være med, begrænses antallet af deltagere til 10 - 12 i hver kreds. 
Det er vigtigt at huske, alle skal tilmelde sig, også deltagere der tidligere har været med i 
en kreds. 
Mødested for alle læsekredse: Valgmenighedens konfirmandstue, Dronningensgade 1 

Eftermiddagslæsekredse mødes kl. 14.00 - 16.00 

Tilmelding til formiddags- og eftermiddagslæsekredse fra og med mandag d. 17. august 
skal ske til Inge Kiertzner på tlf. 6618 0677 (evt. tlf. 5151 3325) eller pr. brev: Skrænten 
20, 5270 Odense N. 
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 Læsekreds 1 Læsekreds 2 Læsekreds 3 Læsekreds 4 

Ugedag Mandage 
10 - 12 

Onsdage 
9.30 - 11.30 

Onsdage 
9.30 - 11.30 

Onsdage 
9.30 - 11.30 

28. sept. 16. sept. 30. sept. 7. okt. 

26. okt. 21. okt. 28. okt. 4. nov. 

30. nov. 18. nov. 25. nov. 3. dec. (tors) 

2010:  25. jan. 20. jan. 27. jan. 6. jan. 

22. feb. 17. feb. 24. feb. 3. feb. 

22. mar. 17. mar. 31. mar. 3. mar. 

Ledere Inge Kiertzner Aase Bruuskær Doris Panduro Birte Bentzen 

2009:  

 Kreds 1  Kreds 2 

Ugedag Onsdage 

2009:  30. sept. 28. okt. 25. nov. 7. okt. 4. nov. 2. dec. 

2010:  27. jan. 24. feb. 24. mar. 6. jan.  3. feb. 3. mar. 

Ledere Ulla Banke Karin Larsen 

Onsdage 



Læsekredse i OH - fortsat 

Aftenlæsekredse mødes kl. 19.00 - 21.00 

Tilmelding til TIRSDAG aftenlæsekreds skal ske til Marianne Vestergaard på tlf. 6617 
7808 eller mobil nr. 4157 8708 tirsdag d. 11. august kl.18-20 eller torsdag d. 13. august 
kl. 16-18, evt. tilmelding pr. brev til Marianne Vestergaard, Læssøegade 193, 5230 Oden-
se M. 
 

Tilmelding til ONSDAG aftenlæsekreds skal ske til Marianne Schroll på tlf. 6615 3497 
eller mobil nr. 4084 5002 søndag d. 16. august kl. 17-19 eller torsdag d. 20. august kl.19-
21, evt. tilmelding pr. brev til Marianne Schroll, Pilebakken 20, 5260 Odense S. 
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 Tirsdagslæsekreds  Onsdagslæsekreds  

Ugedag Tirsdag 

2009:  29. sept. 27. okt 24. nov. 30. sept. 28. okt. 25. nov. 

2010:  26. jan. 23. feb. 23. mar. 27. jan.  24. feb. 24. mar. 

Ledere Marianne Vestergaard Marianne Schroll 

Onsdag 



 
Odense Højskoleforenings bestyrelse: 

 Olav Grue (formand)    6618 9808 
    (mail: olagru@sa-net.dk) 

Poul Thage Pedersen (næstformand) 6618 9201 
   (mail: ptp@mobil.dk)  

 Henni Ahlefeldt-Laurvig (kasserer)  6614 0980 
    (mail: ahle-vig@galnet.dk) 

    (kontingent konto:  
     reg.nr. 6810 kontonr. 1127832) 
Esther Therkelsen (sekretær)   6617 0392 

 Lisbeth Land      6617 0442 
Jørgen Banke   6617 0119 
Marianne Lundsgaard   6611 6406 
Thorkild Skov Larsen    6594 1775  
Jens Rahbek Nørgaard (redaktør)   6613 5773  

 

OH- Bestyrelsen - telefon - mail 
konto for indbetaling 

OH– Mødesteder 

Henriette Hørlücks Skole,   Slotsvænget 1, 5000 Odense C 
 

Odense Fagskole,    Ørstedsgade 28, 5000 Odense C 
 

Odense Friskole,    Hjallesevej 2, 5000 Odense C 
 

Odense Valgmenighedskirke, Dronningensgade 1, 5000 Odense C 
 

Paarup Sognegård   Solgårdsvej 40, 5210 Odense NV 
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