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Hvem er vi?
Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige 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 modsætning til mange - måske de fleste - af de foreninger, der opstod dengang, er
Odense Højskoleforening her ved indgangen til sin 115. sæson stadig spillevende.
Vi mødes for at tage tidens puls, høre foredrag, drøfte aktuelle samfundsspørgsmål og synge fra Højskolesangbogen. Vi tager på højskoleophold
rundt om i landet, besøger lokale virksomheder samt institutioner og tager på
en hyggelig sommerudflugt.
Foreningens hjemmeside:

www.oh-odense.dk
Her vil man kunne finde årets program, evt. programændringer, nye tiltag i
indeværende sæson (fx filmklub) samt programmer tilbage fra 2008/09.

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.
Vi vil gerne kunne yde en endnu bedre service i form af hurtig information til vore medlemmer, og derfor vil vi gerne
samle e-mail adresser. Nogle enkelte har vi allerede, men hvis
man ved lejlighed vil være så venlig at sende en brugbar email adresse til vores kasserer Henni Ahlefeldt-Laurvig på
adressen: ahle-vig@galnet.dk

Indholdsfortegnelse
Dato

Arrangementer

12-18/9 Højskoleophold på Løgumkloster Højskole 2010

Side
Side 4

23/9 - 19.00 Sangaften - Christian Dyrst - Henriette Hørlücks Skole

Side 6

30/9 - 19.00 * Samtaleaften - Grundtvigs Forum - Fagskolen

Side 7

6/10 - 19.00 Skæbnefortællinger - Mads Rykind Eriksen - Fagskolen

Side 8

13/10 - 19.00 Kulturhistorie indefra - Peter Bastian - Valgmenighedskirken
28/10 - 19.00 Chopin - Karolina Bogus - Pårup Sognegård
2/11 - 19.00 Det er lagringen… - Vigga Bro - Valgmenighedskirken

Side 9
Side 10
Side 11

11/11 - 19.00 ”Eliternes Triumf” - Lars Olsen - Fagskolen

Side 12

24/11 - 19.00 Grænsekamp/sameksistens - Becker-Christensen - Friskolen

Side 13

2/12 - 19.00 Solen og jordens klima - Henrik Svensmark - Friskolen

Side 14

9/12 - 19.00 Adventsmøde - Torsten Johannessen - Friskolen

Side 15

11/1 - 19.00 Historien som ledetråd - Claus Chr. Koch - Friskolen

Side 16

26/1 - 19.00 De tomme kirker - Kathrine Lilleør - Fagskolen

Side 17

29/1 - 09.00 * Højskoledag - Dalum Landbrugsskole

Side 18

8/2 - 19.00 Jagten på det gode liv - Dagny Rytz - Fagskolen

Side 19

3/3 - 19.00 Generalforsamling - Carl-Aage Eliasson - Th. Kingo Kirke

Side 20

19/3 - 10.00 * Historiens Hus - Jørgen Thomsen - Stadsarkivet

Side 21

30/3 - 19.00 Emil Nolde - Hans Jørgen Bonnichsen - Valgmenighedskirken

Side 22

6/4 - 19.00 Litteratur aften - Anne-Cathrine Riebnitzsky - Valgm.kirken

Side 23

7/5 - 07.15 * Ekskursion til Sydslesvig

Side 24

13/5 - 14.00 * Sanderumgård Have - Rundvisning med kaffe

Side 26

14/5 - 14.00 * Sanderumgård Have - Rundvisning med kaffe

Side 26

6/6 - 19.00 Grundlovsmøde - Niels Helveg Petersen - Fagskolen
18/6 * Sommerudflugt 2010

Side 27
Side 27

30/9-2/10 * Højskoleophold på Rødding Højskole 2011

Side 28

Filmklub

Side 31

Læsekredse

Side 32

* indikerer separat tilmelding og betaling
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Farvernes landskab blæst ud…
12-18. september
2010
Løgumkloster
Højskole
Brorsonsvej 2,
6240 Løgumkloster
Arrangementet er
fuldtegnet

Dette kursus på Løgumkloster Højskole blev udbudt til medlemmerne i begyndelsen af december 2009 og var allerede udsolgt et
par dage efter. Der står i forsommeren 2010 ca. 20 personer på
ventelisten, og hvis der bliver plads til enkelte af dem, vil disse
blive kontaktet direkte fra højskolens kontor.
Programmet indeholder indlæg af forstanderparret Vita og Bent
Andreasen, naturvejleder og ornitolog Ivar Gram, højskolelærer
Georg Bendix, forfatter Jens Rosendal, forstanderne Bodil og
Wolfgang Dibbern, forstander Jørgen Carlsen, sangpædagog
Tinebeth Hartkopf og fhv. rektor Peter Langberg.
Der bliver bl.a.
oplevelse af ”Sort
sol”, besøg på
museet Holmen,
Schackenborg og
vadehavsøen
Hallig Hooge
samt rundvisning i
kirke og kloster.
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Foreningens hus 1909 -1970

Kom og oplev det hus, Odense Højskoleforening lod opføre i 1909. I 1970 blev det solgt
til Henriette Hørlücks Skole, hvor det i dag
gør gavn uden, at der er foretaget væsentlige
ændringer.
Sangaften med Christian Dyrst finder sted i
den gamle foredragssal
Torsdag den 23. september
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FØR
NU

Sangaften med Christian Dyrst
Torsdag d. 23/9
kl. 19.00

Programmet byder på sange, som alle kender, sange, som nogen
kender og sange, som ingen kender.
Alle bliver de mere nærværende, når Christian Dyrst sammenkæHenriette Hørlücks der, forklarer og sætter i relief med humor og stort indblik i både
musik og historik.
Skole
Slotsvænget 1
• Hvad er en folkelig sang egentlig?
5000 Odense C
• Hvilken fortælling gemmer sig i „Den danske sang er en
(OH’s gamle sal)
ung blond pige“?
• Eller hvad er forbindelsen mellem „Blæsten går frisk over
(Mulighed for parkeLimfjordens vande“ og „Farvernes landskab“?
ring i gården)
Det er blot nogle af de spørgsmål, der
kommer svar på, når Christian Dyrst
tager forsamlingen med på strejftog i
Højskolesangbogen og nærmeste omegn.
Christian Dyrst har gennem mange år,
som musikskolelærer, seminarielærer
og via sin tilknytning til de frie skoler,
arbejdet med folkelig sang.
Han skriver selv musik til folkelige
sange (DGI-sangbogen, Skolesangbogen, Højskolesangbogen og
Friskolesangbogen m.fl.). Christian Dyrst har komponeret en del
kormusik og debuterede som opera-musicalkomponist sammen
med Stig Nordestgaard i Den Fynske Opera marts 2010. Har endvidere medvirket ved en del sangbogs- og pladeudgivelser.
OBS: Der kan denne aften IKKE betales kontingent.
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Samtaleaften med
oplæg fra Grundtvigs Forum
Torsdag d. 30/9
kl. 19.00

Frihed er det mest omdiskuterede emne i dagens Danmark. Slå op
i avisen og se de mange overskrifter.
Verden over kæmpes bitre kampe
for folkenes frihed.
I Danmark kan vi glæde os over en
række frihedsrettigheder. Alligevel
føler mange, at de indskrænkes i
disse år: Stigende kontrol, aflytninger, kameraer, dna-tests, sammenkørte registre, selvcensur osv.
Men der oprettes også foreninger
og holdes konferencer til forsvar
for friheden, ikke mindst ytringsfriheden.
Det er på tide, at alle disse spørgsmål diskuteres i en nær folkelig
sammenhæng.

Odense Fagskole
Fællesmøde med
Odense
Valgmenighed

Grundtvigsk Forum har udarbejdet et materiale, som vi vil bruge
denne aften.
Til dette arrangement vil også andre interesserede grupper udefra
blive inviteret.
Der lægges op til, at emnet frihed bliver diskuteret over hele landet i forskellige interessegrupper denne dag.
Samtalen presser sig på, og den er nødvendig. Frihedsdragen flyver højt; men hvad er friheden bundet til?
Formanden for Grundtvigsk Forum Torsten Johannessen vil indlede og være tovholder.
Pris: kr. 30.- som inkluderer en forfriskning.
Af hensyn til planlægningen bedes man tilmelde sig på forhånd til
Henni Ahlefeldt-Laurvig fra mandag den 16. august til mandag
den 20. sept. 2010 på tlf. 6614 0980 eller pr. mail: ahlevig@galnet.dk
OBS: Kontingent kan denne aften indbetales til kassereren fra
kl. 17.00.
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Skæbnefortællinger
Onsdag d. 6/10
kl. 19.00

Højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding Højskole vil
præsentere os for tre medrivende og gribende skæbnefortællinger.
Mads Rykind-Eriksen er uddannet
cand.mag. i historie og filosofi, og han har
desuden læst på Journalistuddannelsen i
Århus. Han har bl.a. været ansat på Båring Højskole og Ry Højskole sammen
med sin hustru Anja. Siden 2007 har parret med stor iver og flid forsøgt at redde
og videreføre Rødding Højskole - et projekt vi følger med stor interesse.

Odense Fagskole

Den første fortælling - ”Fra tysk
flygtning til dansk sydslesviger”
handler om Erna Duggen, der som
barn i de sidste måneder af 2. verdenskrig flygter fra Polen, og vi følger, hvordan hun kommer videre til
Østtyskland og ender i Sydslesvig.

Herefter følger fortællingen om en
russisk soldat, der oplever krigen fra
den anden
side ved deltagelsen i slaget ved Stalingrad og
hans efterfølgende march til Berlin. De to fortællinger bindes sammen, når foredragsholderen fortæller om sin oplevelse af mindehøjtideligheden for Danmarks befrielse den 4. maj 1985 på Rådhuspladsen i København.
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Gå aldrig ned fra scenen
Kulturhistorie oplevet indefra
Onsdag d. 13/10
kl. 19.00

En forkortet udgave af Mands
Minde foredragene, som Peter Bastian holdt i Vartov, efter at han
var blevet tildelt DR´s Rosenkjærpris.

Odense Valgmenighedskirke

Peter Bastian er uddannet i teoretisk fysik på Københavns Universitet samtidig med, at han uddannede sig til klassisk fagottist hos
professor ved Det kongelige Musikkonservatorium Åge Bredal.
Han virker i lige høj grad inden for
den klassiske og den rytmiske musik.
I 1970 stiftede han Balkan Trioen,
som opnåede stor popularitet. Han
er medlem af Den Danske Blæserkvintet og den grænseoverskridende multimusikgruppe Bazaar. I en årrække har han arbejdet
med ”fraktal musik”, og han har i det hele taget optrådt i flere forskellige musikalske sammenhænge.
Det er blandt andet blevet til en bog om musik og bevidsthed –
”Ind i Musikken”. Bogen blev en bestseller og har været medvirkende til, at han i dag er meget efterspurgt som foredragsholder i
mange forskellige slags forsamlinger.
Gennem årene har Peter Bastian modtaget en lang række priser
bl.a. Jacob Gades Musikpris, Svend Bergsøefondens Formidlingspris, Rødekros Kulturpris.
Peter Bastian er desuden blevet populær for sin optræden i de
mange tv- og radioudsendelser, som han begyndte med allerede
for over 50 år siden. Seerne har bl.a. kunnet følge hans instruktion
af unge musikere.
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Chopin - manden og musikken
Torsdag d. 28/10
kl. 19.00

Frédéric Chopin er den mest kendte polske pianist og komponist.
Hans far var fransk og moderen
polsk. Fréderic Chopin begyndte at
spille klaver allerede som 4-årig.
Da han var syv år gammel fik han
sine første kompositioner udgivet.
Året efter gav han sin første offentlige koncert.
Som 20-årig rejste Chopin til Paris
og tilbragte det meste af sit voksne
liv i Paris. Chopin komponerede
stort set kun for klaver og hans
værker har sat sit præg på musikkens udvikling siden forrige århundrede.

Paarup Sognegård
Solgårdsvej 40
5210 Odense NV

Aftenens pianist Karolina Bogus - også født i Polen er uddannet
fra Paderewski Academy of Music i Poznan. I 2001 blev hun af
det polske kulturministerium tildelt Cirius-legatet til videre studier
på Det Fynske Musikkonservatorium.
Karoline Bogus har optrådt som solist med Odense Symfoniorkester, samt ved koncerter i Danmark, Norge, Sverige og Polen.
Hun er medlem af Trio Fionia og er hyppig gæst ved Odense Symfoniorkesters Pro Musica koncerter ligesom hun fungerersom akkompagnatør ved Det Fynske Musikkonservatorium.
Denne aften vil Karolina Bogus
med flygel og ord byde på en musikals rejse gennem Chopins liv
og virke. Fra ungdommen i Warszawa , til salonerne i Paris og opholdet på Mallorca, og vi skal
gennem en række af hans mest
kendte og elskede værker føres
ind i forståelsen af manden, komponisten, og den tid han levede i.
Koncerten vil bl.a. byde på Revolutionsetüden, Regndråbepræludiet, Den Heroiske Polonaise m.fl..
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Chopin 1810-1849

Det er lagringen, det kommer an på
Tirsdag d. 2/11
kl. 19.00

I alle lande til alle tider
har mennesker elsket
historier. De er blevet
overleveret igennem
tusinder af år fra mund
til mund og nye er hele
tiden blevet føjet til vor
fortælleskat. Den
mundtlige fortælling
har stadig bevaret sin
magi selv om vi har opfundet bogtrykkerkunsten og har fået elektroniske medier, der kan

Odense Valgmenighedskirke
Fællesmøde med
Odense
Valgmenighed

underholde os døgnet rundt.
Vigga Bro siger: ”Det er med historier – såvel som med mennesker – som med vin: Har man lagret godt, er det ok at blive gammel. Det er gamle historier om at blive gammel”. Sådan siger Vigga Bro om aftenens foredrag.
Vigga Bro var efter endt uddannelse ved Århus Teaters elevskole
ansat ved teatret i 3 år. Derefter skuespiller i København på de fleste af byens teatre, fra Det Kongelige Teater til revy på ABC. Har
medvirket i talrige film- og TV produktioner. Fra 1967 – 83 med
teatergruppen Banden, der fra 1979 var egnsteater i Odense. Her
begyndte Vigga Bro som instruktør og skribent. Efter i 1980 at have spillet Dario Fo`s kvindemonologer, kom hun i gang som historiefortæller. Hun turnerer Danmark rundt med gode fortællinger,
og for hende er god ikke et andet ord for fin, men med god mener
hun, at der skal være godhed i det. Som hun har sagt det i et interview: ”Jo, jeg elsker sjove, lette og humoristiske historier. Men
der skal være bund i det”.
Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed er fælles om
at invitere til denne charmerende fortælleaften med bid og vid.
Pris: kr. 30,- som inkluderer en forfriskning.
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“Eliternes Triumf”
- folkestyret under pres
Torsdag d. 11/11
kl. 19.00
Odense Fagskole

I over 25 år har forfatteren
og journalisten Lars Olsen, der er uddannet cand.
phil., beskæftiget sig med
samfundsforhold. I en årrække var han Christiansborg-journalist, men han
har i de seneste ti år skrevet om skel i det danske
samfund. Blandt andet bøgerne ”Eliternes Triumf” (2010) og ”Den nye ulighed” (2007).
Han vil her fortælle om hovedpointerne i
sin meget omtalte - og omdiskuterede debatbog ”Eliternes Triumf”.
Over 70% af de yngre folketingsmedlemmer er i dag akademikere eller studerende
på akademiske uddannelser. For bare en
generation siden var det anderledes. Næsten halvdelen af folketingsmedlemmerne var faglærte eller ufaglærte, og mange
havde praktisk erfaring som arbejdere
eller landmænd.

Lars Olsen beretter om dette skifte og dets konsekvenser. Han tager også tilhørerne med på en lille rejse tilbage i tiden til de kampe, der i 1800- og 1900-tallet banede vej for folkestyret. Det var i
høj grad de brede folkelige bevægelser blandt arbejdere og bønder,
som skabte det danske demokrati.
Disse års samfundsudvikling repræsenterer et dramatisk brud med
forestillingerne om det danske folkestyre. Det er storbyernes eliter
af embedsmænd, eksperter og politikere, som sætter deres forestillinger igennem, for eksempel i reformer af politi, kommuner,
uddannelser m.v. Konsekvensen er et samfund med større skel og andre brudflader.
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Fra grænsekamp til sameksistens
Onsdag d. 24/11
kl. 19.00

”Fra grænsekamp til sameksistens - den politiske og nationale udvikling i Sønderjylland fra 1918 til i dag” er titlen på aftenens foredrag.

Odense Friskole
I år er vores foredragsholder til fællesmødet generalkonsul, dr. phil.
Henrik Becker-Christensen, der
har været dansk generalkonsul i
Flensborg siden 1998. Han er tillige
adjungeret professor i historie ved
Syddansk Universitet og har skrevet
flere bøger. Før udnævnelsen til generalkonsul var han i en længere årrække ansat ved Institut for Grænseregionsforskning i Aabenraa, hvor
han var direktør indtil 1998.

Fællesmøde med
Grænseforeningen

Gennem århundreder havde Sønderjylland altid haft en grænsefunktion, men ved delingen i 1920 blev området i egentligste forstand en grænseregion.
Den nye grænse forblev ikke kun en streg på kortet. Den efterlod
nationale mindretal på hver side og blev en skarp skillelinje mellem dansk og tysk økonomi, politik og samfundsstruktur. I de første årtier blev skellet større. Det gjaldt ikke mindst efter Hitlers
magtovertagelse i 1933 og den tyske besættelse af Danmark i
1940. Ved det 3. riges sammenbrud i 1945 var grænsen trukket op
som ingen sinde. Ikke kun i fysisk forstand, men også i folks hoveder når det gjaldt forholdet mellem dansk og tysk.
Det var først med København-Bonn erklæringerne i 1955 om mindretallenes rettigheder, at der skete en afgørende ændring. I de følgende årtier gik udviklingen i grænselandet fra et ”mod hinanden”
over et ”ved siden af hinanden” til et ”med hinanden”. Synlige
tegn herpå var formaliseringen af det grænseoverskridende samarbejde i 1997 og ophævelsen af den faste grænsekontrol i 2001.
Grænselandet havde da forvandlet sig fra front til bro.
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Solen og Jordens klima
Torsdag d. 2/12
kl. 19.00
Odense Friskole

Henrik Svensmark deler
vandene, når talen falder på
hans teorier om den globale
opvarmning. Han mener
nemlig, at det er aktiviteter
på solen og ikke drivhusgasserne, der er den væsentligste årsag til, at temperaturen
på vores planet stiger år efter
år. Det er et synspunkt, som
ifølge hans tilhængere burde
udløse en Nobelpris og ifølge hans modstandere er et produkt af overdreven tro på egne
forskningsresultater, som ikke holder vand.
Da Henrik Svensmark, sammen med kollegaen Eigil Friis-Christensen, i 1996 fremlagde teorien om solens indvirkning på skydækket og dermed på klodens temperatur, vandt han respekt for at
inddrage nye aspekter og dermed nuancere klimaforskningen. Solens indvirkning på vores klima benægtes da heller ikke – problemet er, at Henrik Svensmark udnævner den til hovedårsagen.
Der er lavet flere film og
tv-udsendelser om hans teorier, og med en særbevilling i 2002 på 12 millioner
kroner fra Finansloven har
han haft mulighed for at
bygge et særligt skykammer i kælderen under DTU,
hvor han kan forske videre.
Han har også lavet undersøgelser ved det anerkendte forskningscenter CERN i Schweiz.
Henrik Svensmark er professor ved Institut for Rumforskning
under Danmarks Tekniske Universitet og har tidligere været ansat
på Danmarks Meteorologiske Institut og på Berkeley University i
Californien i USA. Han er medforfatter til bogen ”Klima og Kosmos” fra 2007.
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Adventsmøde - et myndigt folk
Tirsdag d. 9/12
kl. 19.00

Torsten Johannessen formand for
Grundtvigsk Forum og tidligere leder
af Odense Friskole har givet sit foredrag titlen: Et myndigt folk.
Med udgangspunkt i Grundtvigs tanker om folk og folkelighed forholder
Torsten Johannessen sig til den omsiggribende individualisering og dens
betydning for det nationale fællesskab.

Odense Friskole

Efter foredraget læser Torsten Johannessen en julefortælling af Selma Lagerlöf.
Torsten Johannessen er født i København og uddannet lærer på Københavns Dag- og Aftenseminarium. Han har arbejdet på en kostskole
for handicappede nær København og som pædagogisk leder af Pederstrup Kostskole på Lolland. Herefter blev det til lederjobbet på
Forlev Friskole ved Slagelse, inden han i 1982 kom til Odense Friskole.
Torsten Johannessen har sat sine
tydelige aftryk på 3 fronter: Det
pædagogiske, det kirkelige og det
socialpædagogiske. Han har været formand for familieplejen i
Danmark og næstformand i Børnesagens Fællesråd, formand for
Den Frie Lærerskole i Ollerup og
i bestyrelsen for Fyns Pædagogseminarium.
Som formand i Grundtvigsk Forum skal Torsten Johannessen
samle trådene i det folkelige
Danmark. En af de helt aktuelle
opgaver er: Hvordan skal folkekirken se ud i fremtiden?
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Med historien som ledetråd
Tirsdag d. 11/1
kl. 19.00
Odense Friskole

Claus Chr. Koch er oplevelses- og turistchef i Odense, og har siden slutningen af forrige århundrede beskæftiget sig med landbrug, historie, forlagsvirksomhed, museer, kultur- og sportsevents
samt turisme i Odense og på Fyn. Historien er en ledetråd i tilværelsen - både privat og professionelt.
Odense og Fyn har store muligheder for succes i fremtidens
økonomiske vækstområder: Turisme og oplevelsesøkonomi.
Hvad er på vej i Odense og på
Fyn. Er der en sammenhæng fra
Louis Pio til H.C. Andersen og
til nogle af Odenses talentfulde
rockorkestre? Fra H.C. Andersens hus til "PlayHouse"? Hvad
laver Odense på Verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai?
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De tomme kirker
Onsdag d. 26/1
kl. 19.00

Debatforedragets titel lægger
op til debat omkring foredragets undertitler: homoseksuelle vielser, forholdet mellem
stat og kirke – og de elendige
præster. Kathrine Lilleør siger selv: ”Man vil ikke med
den titel være i tvivl om, hvad
denne aften kommer til at
handle om”.
Kathrine Lilleørs foredrag er
karakteriseret af markerede
holdninger, der samtidig lader
plads for eftertanke, og hun er
kendt for at kunne fastholde
sine tilhørere.

Odense Fagskole

Kathrine Lilleør er cand. theol., ph.d. og sognepræst ved Slagslunde og Ganløse kirker i Helsingør Stift. Hun har siden 1996 skrevet
anmeldelser, kommentarer og klummer til Berlingske Tidende, og
er kendt som en engageret politisk kommentator og foredragsholder. I perioden 2002-06 var hun medlem af Etisk Råd, lige som
hun var medlem af regeringens Demokratikanonudvalg 2007-08.
Endvidere har hun bl.a. skrevet selvbiografien ”Kvinde, hvorfor
græder du. Fortællinger fra mit liv” og ”Tro mod tro”, samtalebog
med Naser Khader.
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Højskoledag på
Dalum Landbrugsskole
Lørdag d. 29/1
kl. 09.00 - 16.00
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
Academy of Agricultural Business Denmark

Dalum Landbrugsskole er blevet international, hvilket bl.a. ses på
navnet, der som for så mange andre uddannelsesinstitutioner har
fået en engelsksproget drejning.
Skolen blev oprindelig grundlagt som Dalum Højskole i 1862 af
Christen Kold. Dalum Højskole blev mere end nogen anden skole
et forbillede for, hvorledes fremtidens højskoler skulle tage sig ud.
Da Christen Kold døde i 1870, måtte skolen en overgang lukke,
men den blev genåbnet af Jørgen Petersen, som omdannede den til
en egentlig landbrugsskole for landboungdommen - men stadig
med respekt for de Grundtvig-Koldske idealer.
Dagens program:
09:00 Velkomst med kaffe/te og brød
09:30 Forstander Jørgen P. Jensen fortæller om Christen Kold
samt skolens baggrund og historie
10:30 Ove Gejl Christensen, der er landbrugslærer, fortæller om
skolens betydning i et internationalt netværk
11:30 Ove Gejl Christensen fortæller om sit engagement i ADDA et NGO-projekt, som beskæftiger sig med landbrugsudvikling i Asien og Afrika
12:00 Middagsmad i spisesalen
13:00 Tidligere forstander på Korinth Landbrugsskole Christian
Ermose fortæller om erhvervets udvikling i 50 år
13:45 Tyge Mortensen, fortæller om ”Kreativitets-bevægelsen
som Danmarks nye folkelige bevægelse”
15:00 Eftermiddagskaffe/te med kage
15:20 Rundvisning på skolen med Tyge Mortensen
16:00 ”From Russia with Love!” - Hvordan et møde mellem to
verdener kan udvikle sig til romance og ballade - eller romancer og ballader. Et musikalsk intermezzo af Natalia og
Carsten Hessum
17:00 Tak for i dag
Pris 200 kr. pr. person (kun for medl.). Maks. deltagerantal: 110.
Bindende tilmelding fra den 16. august til den 7. januar til
Henni Ahlefeldt-Laurvig mail: ahle-vig@galnet.dk tlf.: 6614 0980
Først efter accept af tilmelding betales til konto
reg.nr. 6810 - konto 1127832
Ved indbetaling anføres medlemsnr. og Dalum.
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Jagten på Det Gode Liv
Tirsdag d. 8/2
kl. 19.00
Odense Fagskole

Dagny Rytz vil i sit foredrag lægge vægt på, at vi hele tiden hektisk jager efter ”Det Gode Liv”, og vi har så travlt med at jage, at
vi slet ikke kan finde ud af, hvad ”Det Gode Liv” egentlig er.
I sit foredrag kredser hun om den måde, hvorpå vi i et velstandssamfund jagter velfærd og materialisme – grådighed og griskhed,
og hvilke følger det har fået.
Dagny Rytz vil komme ind på, hvorfor hun synes, at bøvl og begejstring hører sammen, og at ”det indre legebarn” er kolossalt
vigtigt for os for at få et godt liv.
Disse nøgleord vil præge foredraget, som også vil blive krydret
med en sang eller to.
Dagny Rytz er en kendt foredragsholder i hele landet. Hun er født
i Sønderjylland og har i hele sit arbejdsliv været tilknyttet De Frie Skoler.
Først som efterskolelærer på Falster, derefter
på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev.
Dagny Rytz var her ansvarlig for foredragstimer og faget Livsanskuelser.
De sidste 7 år inden Dagny Rytz gik på pension, var hun højskolelærer på Seniorhøjskolen i
Nr. Nissum.

- 19 -

Musikaften - Generalforsamling
Torsdag d. 3/3
kl. 19.00

Årets generalforsamling holdes i Thomas Kingo kirke, hvor vi
sammen kan nyde kirkerummet, orgelet og flygelet i en spændende orgel- og klaveraften med organisten og pianisten Carl-Aage
Thomas Kingo kirke Eliasson.
Bülowsvej 9-11
Carl-Aage Eliasson tog Kirkemusikalsk
5230 Odense M
diplomeksamen fra Vestjysk Musikkonservatorium i 1973 som elev af Finn
Reiff og Svend Prip, senere solistklasse
ved Det Kongelige danske Musikkonservatorium med orgeldebut 1976, og Musikpædgagogisk eksamen i 1989. Han
studerende desuden cembalo i 1977-79
på Sweelinck konservatoriet i Amsterdam hos Ton Koopman.
Foruden en karriere som organist har han arbejdet meget med den
rytmiske musik. Han har været lærer på Ollerup Efterskole i 12 år.
Fælleskoret her var et af hans fokuspunkter, som blev en stor succes på skolen. Her varetog han korets klassiske repertoire.
I de år blev klaveret hovedinstrumentet, og en disciplin, han har
dyrket meget, er den frie improvisation, en disciplin som er en meget følelsesfyldt oplevelse både for den udøvende og den lyttende.
Carl-Aage Eliasson har i snart 20 år akkompagneret og optrådt
sammen med sangerinden Trine Gadeberg i mange forskellige
sammenhænge, blandt andet kirkekoncerter med et populært islæt.
Sidste år blev Carl-Aage Eliasson organist og ansat ved Thomas
Kingos Kirke i Odense og siden nytår har han været dirigent for
det odenseanske kor Fyns Fuga.
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Historiens Hus - Odense under den
tyske besættelse 1940-1945
Lørdag d. 19/3
kl. 10.00 - 13.00
Historiens Hus,
Klosterbakken 2,
5000 Odense C

I foråret 2010 afholdt vi et arrangement i Historiens Hus på Klosterbakken. Ved det kommende arrangement er det tanken, at Jørgen Thomsen vil fokusere på Odense under den tyske besættelse
Programansvarlig:
1940-1945 og på Odense i de første krigsår.
Lisbeth Land
Jørgen Thomsen vil give en indføring
i Odenses dramatiske besættelseshimobil: 3025 3960
Poul Thage Pedersen
storie og herunder lægge lige stor
vægt på, hvordan dagliglivet blev påmobil: 4045 9966
virket, og på modstanden mod besættelsesmagten.
Odense var bl.a. under folkestrejkerne
i august 1943 et arnested for den uro,
som førte til samarbejdspolitikkens
sammenbrud den 29. august 1943. Vi
vil få at se, hvordan krigsårene rummede både sort og hvidt – blandet
med en masse grå nuancer.
Efter en pause vil der blive sat fokus
på Odense i de første efterkrigsår og på, hvordan byen langsomt
vendte tilbage til normaliteten.
Endelig bliver der mulighed for at høre nærmere om aktiviteter og
muligheder i Historiens Hus. Både før og efter pausen tages der
udgangspunkt i udpluk fra Stadsarkivets righoldige billedskat.
Tanken er at følge op med ”Odense i 1950’erne” i næste sæson.
Der er begrænset deltagerantal. Max. 80 pers.
Pris: kr. 75.- som inkluderer en forfriskning.
Bindende tilmelding fra mandag den 16. august dog senest fredag
den 7. januar 2011 til
Henni Ahlefeldt-Laurvig mail: ahle-vig@galnet.dk tlf.: 6614 0980
Først efter accept af tilmelding betales til konto
reg.nr. 6810 - konto 1127832
Ved indbetaling anføres medlemsnr. og Historiens Hus.
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Emil Nolde
grænser, kunst og politik
Onsdag d. 30/3
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke
Fællesmøde med
Odense
Valgmenighed

Tidligere chefkriminalinspektør i Politiets Efterretningstjeneste (PET) Hans Jørgen Bonnichsen, der ud over at være terrorekspert i TV og
samfundsdebattør også er kunsthistoriker, vil i
et debatskabende foredrag under overskriften
”Emil Nolde – grænser, kunst og politik fortælle
om Emil Nolde som barn af grænselandet mellem Danmark og Tyskland.
Bonnichsen giver en aktuel tolkning af hvordan
vanskeligheder og vildfarelser afledt af ydre og
indre konflikter i Nord- og Sydslesvig havde indflydelse på Noldes liv og værk.
Et rum hvor det blev et spørgsmål om ”dem og os”.
Senere blev Noldes værker beslaglagt og erklæret for ”degenererede” af naziregimet, og i Danmark havde man i mange år et næsten afvisende forhold til Nolde og hans kunst.
Bonnichsens tolkning pointerer det højaktuelle politiske grænseland ”os” og ”de andre”, som er blevet aktuelt efter 11. september
2001. En tolkning der allerede har givet anledning til debat i de
danske medier.
Nolde er aktuel som aldrig før. Han er på det seneste præsenteret
på ”Kunsten” i Aalborg og på Ordrupgård i Nordsjælland. Bonnichsen har i udstillingskataloget bidraget med en artikel om Emil
Nolde som et barn af grænselandet.
Efterfølgende er der lørdag den 7. maj heldagsekskursion til Sydslesvig med besøg på bl.a. Noldemuseet, hvorved der bliver mulighed for at forstå Emil Noldes kunst og grænselandets historie
som en slags
”brobygger”, der
kan gøre op med
en ufrugtbar
”dem og os” retorik i forhold til
de fremmede. Se
side 24-25.
Pris: kr. 30,som inkluderer
en forfriskning.

- 22 -

Litteraturaften:
Kvindernes Krig
Onsdag d. 6/4
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke
Arrangeret af OH’s
læsekredsledere

Den danske forfatter, officer i hæren Anne-Cathrine Riebnitzsky har i 2007 og
2008 været udsendt til Helmand, hvor hun
deltog i genopbygningen af det afghanske
samfund. Med stort engagement gik hun
ind i arbejdet med at få kontakt til de afghanske kvinder, der kæmper med undertrykkelse og vold i hjemmene, lever under
slavelignende forhold, og ikke må vise sig
offentligt, hvis de skal følge Talebans regler.

Flere projekterer, som kan hjælpe kvinderne til mere selvstændighed er sat i gang og fungerer. Indtjeningsmulighederne giver basis
for en bedre tilværelse.
Anne-Cathrine Riebnitzsky har efter 14 måneder i Helmand skrevet en stærk, personlig beretning om kvindernes kamp for et bedre
liv. Den er også en gribende beretning om at være kvindelig soldat
i Afghanistan, om den altid nærværende risiko og om sorgen over
faldne kammerater.
Mød en kvinde, der spænder vidt, og hør om hendes overvejelser
om at sætte livet på spil for en sag, man tror på.
Aftenen arrangeres i samarbejde med Odense Højskoleforening og
Odense Valgmenighedskirke, som velvilligt giver læsekredsene
husly vinteren igennem.
Pris kr. 30,- som inkluderer kaffe/te og kringle.
Mødet er åbent for alle. Velkommen til en inspirerende aften.
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Ekskursion - Sydslesvig
Lørdag d. 7/5
kl. 07.15 - 21.00
Mødested:
Dannebrogsgade
Fællesarrangement
med Odense
Valgmenighed

I forlængelse af Emil Noldeaftenen (se side 22) med Hans Jørgen
Bonnichsen bliver der mulighed for at studere grænselandet i dets
mange facetter.
Det kommer til udtryk i kunst, arkitektur, religion, men også i mødet mellem det danske og tyske.
Vi kan i dag med en vis stolthed bruge grænselandet som eksempel, når grænsespørgsmål andre steder i verden skal finde en fredelig løsning.
Program:
Vi besøger den danske kirke i Husum, hvor sognepræst Torben
Jørgensen vil være vores guide. Kirken er opført med midler fra
A.P. Møller Fonden.
Torben Jørgensen vil fortælle om dansk skole- og menighedsliv,
om Husum by og dens historie, herunder KZ lejren fra 2. verdenskrig i Svesing, om danske/tyske relationer og betydningen af danske bidrag til Sydslesvigsarbejdet.
Efterfølgende besøger vi Mariekirken i Husum. Kirken er bygget af arkitekten C.F. Hansen kendt fra domkirken i København.
Vi kører til Mikkelberg - center for Nordisk Kunst og
Cricket, hvor galleriejer Henry Buhl tager imod. Her
serveres frokost. Vi skal se jubilæumsudstillingen med
værker af Robert Jacobsen, Wilh. Freddie, HavstenMikkelsen og Svend Dalsgaard.
Efter frokosten vil formanden for Grænseforeningen Finn Slumstrup redegøre for aktuelle grænselandsudfordringer og -opgaver.
Derefter kører vi mod Noldemuseet i det flade marsklandskab.
Valgmenighedspræst Inger Bergeon vil i bussen give en kort introduktion til Noldes værker. På museet udstilles nogle af Noldes centrale
billeder i kunstnerens private miljø.
Der er også mulighed for at se en film
om Noldes kunst og liv eller gå en tur
i den smukke forårshave.
Vi runder dagen af med en god middag i Nolde restauranten.
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Ekskursion - Sydslesvig - fortsat
Lørdag d. 7/5
kl. 07.15 - 21.00
Mødested:
Dannebrogsgade

Mødested:
Mødetid:
Afgang:
Bus:
Forplejning:

Dannebrogsgade
Lørdag den 7. maj 2011 - kl. 7.15
Kl. 7:30 præcis
Moderne langtursbus med toilet
Morgenkaffe undervejs

Ankomst:
Frokost:

Husum kl.10.00
Mikkelberg kl.13.00 - Drikkevarer kan købes.

Ankomst:
Middag:

Nolde Museet kl. 16.30
Museets restaurant kl. 18.00
2 retters menu incl. 1 glas vin

Afgang:
Ankomst:

Kl. 19.00 præcis fra Nolde Museet
Dannebrogsgade kl. ca. 21:45

Pris:

Kr. 525,- som inkluderer transport, entreer, guide,
foredrag, frokost og middag som anført.

Begrænset deltagerantal - max. 55 personer
Bindende tilmelding fra fredag den 27. august til fredag den 17.
september til
Lisbeth Land
Helene Sønderby

mail: land@dsa-net.dk
mail: helene@mobil.dk

tlf.: 6617 0442
tlf.: 6618 9201

Først efter accept af tilmelding betales til konto
reg. nr. 6845 - konto 1334582
Turansvarlige:
Lisbeth Land
mobil: 3025 3960
Poul Thage Pedersen
mobil: 4045 9966
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Sanderumgård Have
Fredag d. 13/5
Kl. 14.00
og
Lørdag d. 14/5
kl. 14.00

Disse 2 majdage kommer vi til at høre om Susanne og Erik Vinds
store projekt til genskabelse og nyfortolkning af den gamle have,
som blev åbnet af hendes majestæt Dronning Margrethe den 25.
maj 2010. Der bliver fortalt om det spændende historiske kildemateriale, der danner baggrund for restaureringen af haven, og der
bliver læst passager op fra Johan Bülows selvbiografi og dagbøger.

Sanderumgård
Sanderumgårdvej
150,
5220 Odense SØ
Turansvarlig:
Henni AhlefeldtLaurvig.

Vi vandrer rundt i haven og får en uddybende forklaring på de forskellige mindesmærker og statuer rundt om i haven og kommer
indenfor i de 4 pavilloner – Sommerlyst, Kildehytte, Tankefuld og
Marieshvile. Vi slutter af med en tur rundt i rosen- og urtehaven
og nyde en kop kaffe, the og kage fra cafeen.
Butikken er åben, og der kan bl.a. købes spændende brugskunst.
Varighed:
Mødested:
Deltagerantal:
Pris:

2½ time.
Herskabsstalden.
Maks. 40 personer pr. dag.
160 kr. inkl. Entre, kaffe/te og kage.

Bindende tilmelding fra mandag den 16. august dog senest tirsdag den 26. april 2011 til
Henni Ahlefeldt-Laurvig mail: ahle-vig@galnet.dk tlf.: 6614 0980
Først efter accept af tilmelding og dato betales til konto
reg.nr. 6810 - konto 1127832
Ved indbetaling anføres medlemsnr. dato og Sanderum.
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Grundlovsmøde
Mandag d. 6/6
kl. 19.00

Odense Højskoleforenings grundlovstaler i 2011 bliver Niels Helveg
Petersen, der er mangeårigt medlem
af Folketinget for Det Radikale Venstre, økonomiminister 1988-1990
samt udenrigsminister 1993-2000.

Odense Fagskole

Født i Odense, opstillet for sit parti i
Middelfartkredsen siden 1976 og
med den alsidige politiske baggrund
har han et solidt kendskab til adskillige politiske problemstillinger
i det fynske område i nyere tid.
Den samfundsmæssige interesse og det politiske ståsted er han
vokset op med. Som søn af Kristen Helveg Petersen (senere MF
samt undervisnings-, kulturminister og minister for ulande og nedrustning) og Lily Helveg Petersen (senere borgmester for Magistratens 5. Afd. i København, sporvejsborgmester/trafikborgmester) og med en fortid i Radikal Ungdoms hovedstyrelse i studietiden har han haft en lang tilværelse i politik.
Niels Helveg Petersen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og blev indvalgt i Folketinget første gang i 1966. Han har
været medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn samt sit partis ordfører 1968-74, hvorefter han udtrådte af Folketinget i 3 år for at
være kabinetschef for EF-kommisær Finn Gundelach. Efter sin
tilbagevenden til dansk politik blev han igen valgt til politisk ordfører, og fra 1978 til formand for folketingsgruppen.

Lørdag d. 18/6

Sommerudflugt den 18/6
Indbydelse vil blive udsendt i begyndelsen af maj.
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Højskoleophold på Rødding
30/9 - 2/10 - 2011
Rødding Højskole
Flors Allè 1
6630 Rødding

Rødding Højskole og Odense Højskoleforening udbyder et weekendophold på Rødding Højskole fredag den 30. sept. til søndag
den 2. okt. 2011.

Siden marts 2007 har det været forstanderparret Anja og Mads
Rykind-Eriksen, der har drevet højskolen sammen med 10 lærere
plus praktisk personale. Det har været - og er stadig - et hårdt og
slid-somt job at få skolen fyldt op med aktiviteter, og der kan hvert
år anvendes store beløb på vedligeholdelse.
Vi forventer at få plads til 83 kursusdeltagere, og da der ikke ydes
statstilskud til så korte højskoleophold, bliver prisen 1.600 kr. på
dobbeltværelse og 1.800 kr. på enkeltværelse.
I programmet vil medvirke
• forstanderparret
Anja og Mads Rykind-Eriksen
• sociolog Henrik Dahl
• regionsformand Carl Holst
• frimenighedspræst Mette Geil.
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Rødding Højskole fortsat…..
30/9 - 2/10 - 2011
Rødding Højskole

Rødding Højskole er verdens første og Danmarks ældste folkehøjskole beliggende i den nordlige del af Sønderjylland. Den blev
grundlagt af Christian Flor i 1844, og der blev fra starten lagt vægt
på uddannelse og dannelse. Efter tabet af Sønderjylland i 1864
kom Rødding under Prøjsen, og Askov Højskole oprettedes lige
nord for Kongeågrænsen på dansk jord for at erstatte tabet. Ludvig
Schrøder blev forstander i Askov og kunne dermed forsætte sit
virke dér efter kun at have været forstander i Rødding i en periode
på to år.
Der udsendes program for opholdet inden jul.
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Grundtvig
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Filmklub
Filmene vises i
Café Biografen
Brandts
Samarbejde med
Odense
Valgmenighed

Hvad er det lige, der er grunden til, at vi vil lave særlige filmforevisninger, når der i forvejen er masser af tilbud: seniorbio, filmfestivals osv.
Alle har jo mulighed for at sætte sig ind i ”mørket” og få en oplevelse, hvad enten der er tale om ganske uforpligtende underholdning eller dybt seriøse og alvorlige emner.
Man kan gå derfra i alle mulige stemninger.
Nogle gange kunne det være godt at komme et spadestik dybere.
Hvorfor er dette tema er taget op? - Hvad er det egentlig der fortælles?
Det kan derfor mange gange været godt med en ”efter” og eller
”før”-snak.
Vi har nu mulighed for, i et
samarbejde med Cafebiografens chef Ole Nielsen, at
sammensætte et program,
hvor vi kan møde kunstnere,
instruktører eller andre, som
kan perspektivere filmene.
Derfor har vi besluttet at oprette en filmklub, hvor du
bliver medlem via din emailadresse, der fungerer
som din medlemskontakt.
Du vil få en mail med en
invitation til en filmoplevelse nogle gange i løbet af sæsonen. I invitationen oplyses
dato, titel og pris som inkluderer kaffe og introduktion
og hvor du køber billetten.
Tilmelding til filmklubben sker alene på e-mail til
Lisbeth Land : land@dsa-net.dk
Kontaktudvalg:
Odense valgmenighed:

Lisbeth Jensen
Inger Hjuler Bergeon
Odense Højskoleforening: Lisbeth Land
Poul Thage Pedersen
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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.
Emner og titler kan vælges frit, det giver en bred vifte af forskellig litteratur. Der kræves
ingen forkundskaber for at være med. Udgangspunktet er interessen for at læse 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 netop forskelligheden i opfattelsen af
det, man har læst, giver anledning til rigtig gode samtaler og ivrige diskussioner.
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.
Alle skal tilmelde sig, også deltagere der tidligere har været med i en kreds.
Mødested for alle læsekredse: Valgmenighedens konfirmandstue, Dronningensgade 1
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

2010:

27. sept.

22. sept.

29. sept.

6. okt.

25. okt.

20. okt.

27. okt.

3. nov.

29. nov.

17. nov.

24. nov.

1. dec.

31. jan.

19. jan.

26. jan.

5. jan.

28. feb.

16. feb.

23. feb.

2. feb.

28. mar.

23. mar.

30. mar.

2. mar.

Inge Kiertzner

Aase Bruuskær

Doris Panduro

Birte Bentzen

2011:

Ledere

Eftermiddagslæsekredse mødes kl. 14.00 - 16.00

Ugedag

Kreds 1

Kreds 2

Kreds 3

Mandage

Onsdage

Onsdage

2010:

27/9

25/10

29/11

29/9

27/10

24/11

6/10

3/11

1/12

2011:

31/1

28/2

28/3

26/1

23/2

30/3

5/1

2/2

2/3

Ledere

Merete Poulsen

Ulla Banke
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Karin Larsen

Læsekredse i OH - fortsat
Tilmelding til formiddags- og eftermiddagslæsekredse fra og med mandag d. 16. august
skal ske til Inge Kiertzner på tlf. 6618 0677 (evt. tlf. 5151 3325) eller pr. brev: Skrænten
20, 5270 Odense N.
Aftenlæsekredse mødes kl. 19.00 - 21.00
Tirsdagslæsekreds

Onsdagslæsekreds

Tirsdag

Onsdag

Ugedag
2010:

28. sept.

26. okt.

30. nov.

29. sept.

27. okt.

24. nov.

2011:

25. jan.

22. feb.

29. mar.

26. jan.

23. feb.

23. mar.

Ledere

Marianne Vestergaard

Marianne Schroll

Tilmelding til TIRSDAG aftenlæsekreds skal ske til Marianne Vestergaard på tlf. 6617
7808 eller mobil nr. 4157 8708 tirsdag d. 10. august kl.18-20 eller torsdag d. 12. august
kl. 16-18, evt. tilmelding pr. brev til Marianne Vestergaard, Læssøegade 193, 5230 Odense M.
Tilmelding til ONSDAG aftenlæsekreds skal ske til Marianne Schroll på mobil nr. 4084
5002 mandag d. 16. august kl. 19-21 eller torsdag d. 19. august kl.17-19, evt. tilmelding
pr. brev til Marianne Schroll, Pilebakken 20, 5260 Odense S.
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OH– Mødesteder
Henriette Hørlücks Skole,
Odense Fagskole,
Odense Friskole,
Odense Valgmenighedskirke,
Paarup Sognegård
Thomas Kingo kirke

Slotsvænget 1, 5000 Odense C
Ørstedsgade 28, 5000 Odense C
Hjallesevej 2, 5000 Odense C
Dronningensgade 1, 5000 Odense C
Solgårdsvej 40, 5210 Odense NV
Bülowsvej 9-11, 5230 Odense M

OH- Bestyrelsen - telefon - mail
konto for indbetaling
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
WWW.OH-ODENSE.DK
Vi vil gerne kunne yde en endnu bedre service i form af hurtig information til vore medlemmer, og derfor vil vi gerne
samle e-mail adresser. Nogle enkelte har vi allerede, men hvis
man ved lejlighed vil være så venlig at sende en brugbar email adresse til vores kasserer Henni Ahlefeldt-Laurvig på
adressen: ahle-vig@galnet.dk
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