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www.oh-odense.dk

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 116. 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
sommerudflugt.
Foreningens hjemmeside:

www.oh-odense.dk
Her vil man kunne finde årets program, evt. programændringer, nye tiltag i
indeværende sæson 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 samler på medlemmernes e-mail adresser, så vi ad den vej
kan give en hurtigere information. Foreningens hjemmeside
www.oh-odense.dk får flere og flere besøgende, og vi opfordrer alle, hvis e-mail adresse vi endnu ikke kender, til at aflevere denne til vores kasserer Henni Ahlefeldt-Laurvig på
adressen: ahle-vig@galnet.dk

Indholdsfortegnelse
Dato
8/9 - 07.15
22/9 - 19.00
28/9 - 19.00
30/9 - 2/10
4/10 - 19.00
12/10 - 19.00
27/10 - 19.00
31/10 - 19.00
3/11 - 19.00
9/11 - 19.00
14/11 - 16.00
24/11 - 19.00
6/12 - 19.00
5/1 - 19.00
12/1 - 19.00
14/1 - 10.00
17/1 - 19.00
28/1 - 08.45
4/2 - 19.00
7/2 - 19.00
27/2 - 19.00
29/2 - 19.00
8/3 - 08.30
15/3 - 19.00
29/3 - 19.00
12/4 - 19.00
12/5 - 10.30
7/6 - 19.00
9/6

Arrangementer
* Udflugt - Grundtvigs fødselsdag - Vartov i København
Sangaften - Jens Rosendal - Henriette Hørlücks Skole
* Samtaleaften - Torsten Johannessen - Fagskolen
Højskoleophold på Rødding Højskole 2011
Fremtidens skole - Ove Kaj Pedersen - Valgmenighedskirken
En velfærdsstat under erosion - Jørn Henrik Petersen - Frisk.
Vor Herres lille vidne - Susanne Benderfeldt - Fagskolen
Filmaften - To verdener - Valgmenighedskirken
* Besøg - Center for robotteknologi - Teknisk Institut
Europafortællinger - Thue Kjærhus - Fagskolen
Eftermiddagsmøde - Guldsmed Antonsen - Valgmenighedsk.
Historier fra Danmark - Søren Ryge - Fagskolen
Adventsmøde - Grethe Wigh-Poulsen - Fagskolen
Sundhed og alderdom - Arne Rolighed - Friskolen
Bogen i vores hånd - Arild Batzer - Valgmenighedskirken
* Historiens Hus - Jørgen Thomsen - Stadsarkivet
Sproget - Jørn Lund - Friskolen
* Højskoledag - Nordfyns Folkehøjskole
* Odensemødet - Friskolen
Fortælling og musik - Erling Hjernø - Friskolen
Filmaften - Citronlunden - Valgmenighedskirken
Globalisering - Jørgen Bæk Simonsen - Valgmenighedskirken
* Virksomhedsbesøg - Blomstergartneriet PKM
Generalforsamling - Torben Krebs - Ansgar Kirke
Kim Arne Pedersen - Grundtvig - Valgmenighedskirken
Hanne Bech Hansen - Kriminallitteratur - Valgmenighedsk.
Vandretur - Klakkebjerg og langs Brænde Å
Grundlovsmøde - Anders Krab Johansen - Fagskolen
* Sommerudflugt 2012
Filmklub
Læsekredse
20-25/8 Højskoleophold på Vallekilde Højskole 2012
* indikerer separat tilmelding og betaling
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Sidetal
Side 4
Side 6
Side 7
Side 8
Side 9
Side 10
Side 11
Side 12
Side 13
Side 14
Side 15
Side 16
Side 17
Side 18
Side 19
Side 20
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Side 22
Side 23
Side 24
Side 25
Side 26
Side 27
Side 28
Side 29
Side 30
Side 31
Side 32
Side 32
Side 33
Side 34
Side 36

Grundtvigs fødselsdag
udflugt til København
Torsdag den 8/9
kl. 7.15 – 19.30
Mødested:
Dannebrogsgade
Fællesarr. med
Odense
Valgmenighed

I forbindelse med
Vartovs fejring af
Grundvigs fødselsdag arrangerer vi en
tur til København.
Vi besøger Frihedsmuseet, der er opbygget som en kronologisk fortælling
om modstandsbevægelsens udvikling
inden for de rammer, som det omgivende samfund og udviklingen i storkrigen gav.
Herefter skal vi se særudstillingen på Nationalmuseet om ”Dansk
Vestindien - en koloni bliver til”. Udstillingen sætter ansigt på
nogle af de menneskeskæbner, der har lidt under den danske kolonisering af de tidligere Dansk-Vestindiske Øer.
Det kan åbne vore øjne for den fortrængte danmarkshistorie, der
gemmer en enestående arkitektonisk kulturarv. Udstillingen skal
gøre os bevidste om dette lidt glemte historiske kapitel, der rummer skrækindjagende fortællinger om slaveri og rascisme. Næstformanden for Dansk-Vestindisk Selskab, stud. mag. Jonas Møller
Pedersen vil perspektivere dette og fortælle om slavehandelen fra
de danske forter på Afrikas vestkyst.
Dagens sidste programpunkt
finder sted på Vartov, hvor
vi deltager i fejringen af
Grundtvigs fødselsdag og
hører et foredrag af biskop
Niels Henrik Arendt, Haderslev. Emnet omhandler
det fremtidige forhold mellem stat og kirke.

fortsættes...
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Grundtvigs fødselsdag
udflugt til København
Torsdag den 8/9
kl. 7.15 – 19.30

Program:
Klokken

Aktivitet

Mødested:
Dannebrogsgade

7.15
7.30

Møde i Dannebrogsgade
Busafgang - Morgenkaffe undervejs

Fællesarr. med
Odense
Valgmenighed

10.00

Frihedsmuseet

12.00

Vartov - Frokost (frikadellebar m. kartoffelsalat)

13.00

Afgang (til fods) mod Nationalmuseet

14.15

Afgang (til fods) mod Vartov - Fødselsdagskaffe– og kagebord

15.30 - 17.00

Foredrag ved Niels Henrik Arendt

17.30 - 19.30

Busafgang mod Odense

Pris:

Kr. 450,- som inkluderer transport, entreer, guide,
foredrag, fortæring eksl. drikkevarer.

Begrænset deltagerantal - max. 55 personer. Turen gennemføres
kun ved min. 40 deltagere.
Bindende tilmelding fra mandag den 15. august 2011 kl. 9 til fredag den 19. august 2011 til
Lisbeth Land
Inger Bergeon

mail: land@dsa-net.dk
mail: ihb@km.dk

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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tlf.: 6617 0442
tlf.: 6612 5705

Sangaften med Jens Rosendal
Torsdag d. 22/9
kl. 19.00

Igen i år åbner Henriette Hørlücks Skole dørene for os og lader os
genopleve foreningens gamle sal fra 1909. Vi indleder den nye
sæson med en sangaften med den landskendte højskolelærer og
Henriette Hørlücks tekstforfatter Jens Rosendal. Vi vil blive præsenteret for sange og
salmer på hjertesproget, og vi kommer til at høre og synge med på
Skole
såvel hans sange som hans salmer. Jens Rosendal er født i ThorsSlotsvænget 1
høj ved Sæby men vokset op i Vendsyssel. I årene 1965-1988 var
5000 Odense C
han højskolelærer på Løgumkloster Højskole og indtil 1995 på Ja(OH´s gamle sal)
ruplund Højskole. Han har desuden været redaktør på Højskole(Mulighed for parke- bladet og modtog for nogle år siden ”Den folkelige sangs pris”.
ring i skolegården –
lige frem samt derefJens Rosendal har i mange år skrevet
ter både til højre og
”masser af digte og sange og sommetider
venstre)
forsøg på salmer”, som han selv udtrykker
det. Hans omfattende forfatterskab rummer
lyrik og prosa, sange og salmer. Han har fået 2 salmer med i Salmebogen 2002, og i
den 18. udgave af Højskolesangbogen er
han repræsenteret med hele 13 sange. Som
tekstforfatter har han sammen med Ole
Ugilt Jensen som komponist lavet
”Evangeliesange” – 134 sange – én til hver af kirkeårenes evangelietekster.
Den folkelige sang er jo hverken finkulturel eller artistisk. Her er
der ikke mulighed for at vælge
roller eller temaer som i andre
kunstarter. Skal den folkelige
sang være ægte, er du nødt til at
investere dig selv i den – og det
gælder både, når du skriver og
synger, fordi den gode folkelige
sang benytter sig af hjertesproget, hvor vi er helt inde og røre
ved det, der virkelig betyder
noget for os som mennesker.
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Samtaleaften med oplæg fra
Grundtvigsk Forum: ANSVAR
Onsdag d. 28/9
kl. 19.00

Hvem har bolden? Ansvaret er som en bold. Den kastes rundt i et
ofte uigennemskueligt spil: Hvem har bolden? Ja, hvem har ansvaret, spørger vi og ser os omkring.

Odense Fagskole
Arrangeret af
Odense
Valgmenighed,
Grundtvigsk Forum
og Odense
Højskoleforening

Ofte forbliver spørgsmålet ubesvaret. Sommetider bliver nogen
krævet til ansvar for noget, de ikke har gjort, men de tvinges alligevel til at sige undskyld i fuld offentlighed. Ofte er det uklart,
hvem man står til ansvar over for – Gud? Dig selv? Dine nærmeste? Samfundet?
Disse vigtige spørgsmål
vil vi diskutere ud fra
samtalekort, der er udarbejdet af Grundtvigsk Forum. Kortene præsenterer
os for nogle udsagn om
ansvar og stiller spørgsmål, der kan sætte en
samtale i gang.
Grundtvigsk Forum har
udarbejdet et materiale,
som vi vil bruge denne
aften, og til dette arrangement vil også andre interesserede grupper udefra blive inviteret.
Der lægges op til, at emnet ANSVAR bliver diskuteret over hele landet i
flere forskellige forsamlinger denne dag, og hos os vil GF´s formand Torsten Johannessen indlede aftenen og være tovholder.
Pris: kr. 30.- som inkluderer en forfriskning.
Af hensyn til planlægningen bedes man tilmelde sig på forhånd til
Esther Terkelsen fra mandag den 15. august til mandag den 12.
september på tlf. 6617 0392 eller pr. mail: et@dsa-net.dk.
OBS: Kontingent kan denne aften indbetales til kassereren fra
kl. 17.00.
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Højskoleophold på Rødding
30/9 - 2/10 - 2011

MADS

Rødding Højskole
Flors Allè 1
6630 Rødding

ANJA

HENRIK
METTE
CARL

Der deltager 86 af foreningens medlemmer på kurset, hvor vi af forstanderparret Anja og Mads RykindEriksen bl.a. bliver præsenteret for
skolens historie og moderne design.
Vi møder desuden frimenighedspræst
Mette Geil, sociolog Henrik Dahl samt regionsformand Carl
Holst. Der bliver en sang- og fortælleaften samt mulighed for at
overvære en gudstjeneste med Mette Geil.
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Fremtidens skole
Tirsdag d. 4/10
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke

Danmark er ændret!
I den første systematiske analyse af de sidste 20 års udvikling i
politik og økonomi konkluderer professor ved CBS Ove K. Pedersen, at velfærdsstatens periode er ovre, og at en ny slags stat er
under dannelse – konkurrencestaten.

Fællesmøde med
Odense
Valgmenighed

Han henviser til, at de mest grundlæggende værdier i samfundet er
blevet ændret bl. a. af individet og af fællesskabet, ligesom den
rolle staten indtager i forhold til borgeren og til økonomien.
Endvidere påpeger han, hvordan de politiske beslutningsprocesser
i dag er anderledes end tidligere, og at både Folketingets, regeringens og kommunernes rolle også er det.
Konklusionen er denne: Der er sket en udvikling, der på mange
måder kan sammenlignes med udviklingen fra 1950 – 1980’erne,
hvor velfærdsstaten blev dannet, og at ændringerne er så betydningsfulde, at de må lægges til grund for vore diskussioner om
fremtidens skole - såvel dens pædagogik som fremtidens demokrati og dets institutioner.
Pris: kr. 30,som inkluderer
en forfriskning.
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En velfærdsstat under erosion?
Værdier i forfald?
Onsdag d. 12/10
kl. 19.00
Odense Friskole

Da Herren spurgte Kain, hvor hans bror Abel var, svarede Kain:
"Det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror?"
Dermed var amoralen trådt ind i verden. Og hvad skete der så, da
vi introducerede velfærdsstaten? Spejler den moralens genfødsel
eller drukner den i rettighedsegoismens frådende hav, mens de, der
ikke er "os", henvises til velfærdsstatens kælder? Hvor går grænserne for næstekærligheden på institutionel form?

Jørn Henrik Petersen, professor dr.phil. & lic.oecon., Center for
Velfærdsstatsforskning, Syddansk Universitet. Medlem af Socialkommissionen, Velfærdskommissionen og aktuelt nu - Værdikommissionen.
Kulturministeriet har i 2011 nedsat Værdikommissionen, som skal
kortlægge og skabe debat om, hvilke værdier der er vigtige for
danskernes liv.
Ifølge kommissoriet er arbejdsgrundlaget, at medlemmerne inden
udgangen af 2012 skal kortlægge danskernes værdier inden for de
fire emner:
•
•
•
•

familien med særlig vægt på børns opvækst og opdragelse
de nære fællesskaber i lokalsamfundet
den moderne livsstils påvirkning af vores liv
den enkeltes frihed og det personlige ansvar
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Vorherres lille vidne
Torsdag d. 27/10
kl. 19.00
Odense Fagskole
I forlængelse af temaet viser vi filmen
TO VERDENER i
Odense Valgmenighedskirke mandag
den 31/10 kl. 19
(se side 12)

Hvordan er det at være medlem af sekten Jehovas Vidner? Hvad gør det ved
mennesker at befinde sig i denne form
for fundamentalisme, og hvordan er det,
når man bliver udstødt og må give afkald på hele sin familie og sit hidtidige
netværk? Disse spørgsmål vil Susanne
Benderfeldt forsøge at besvare for os.
Hun har selv prøvet det, og hun har efterfølgende sammen med journalist Trine Lundager fra Politiken
udgivet bogen ”Vorherres lille vidne”, som beskriver mange af de
problemstillinger, der er i den form for tilværelse.
Jehovas Vidner opstod i USA, hvor forretningsmanden og prædikanten Charles Taze Russell begyndte at udgive skrifter i 1879
(Zion´s Watch Tower). Bevægelsen kom til Danmark i 1895 og
har i dag 214 menigheder med i alt ca. 14.500 døbte medlemmer.
Susanne Benderfeldt er født og opvokset som
Jehovas Vidne, og hun var i mange år en trofast
og ihærdig forkynder med en ukuelig tro på, at
Dommedag var nær, og at kun de rettroende
ville overleve i et paradis på jord. Hun blev gift
med en trosfælle, og sammen fik de to børn,
men som årene gik, kom tvivlen krybende, og
som 40-årig forlod hun bevægelsen og endte
med at blive udstødt.
Siden har hun taget en uddannelse som psykolog
og arbejder i dag med egen praksis i Silkeborg.
I sit foredrag vil hun komme ind på, hvordan
organisationen Jehovas Vidner er opbygget, og
hvordan hun selv som barn og voksen har oplevet et pres, som til sidst fik hende til at bryde ud.
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Filmaften: To Verdener
Mandag d. 31/10
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke
Fællesmøde med
Odense
Valgmenighed

Efter Susanne Benderfeldts
foredrag ”Vorherres lille vidne” (se side 11) vises filmen:
To Verdener.
Sara og hendes familie har altid fulgt Jehovas bud til punkt
og prikke. Sammen med sine
forældre og søskende har Sara
stemt dørklokker og prædiket
om dommedag og evig frelse
for Jehovas udvalgte. Men
pludselig slår lynet ned, da hun
forelsker sig i den lidt ældre og
ikke-troende Teis.
Kærligheden placerer Sara
over for sit livs sværeste valg.
I hemmelighed mødes de to,
og mens kærligheden blomstrer, må Sara kæmpe en indre kamp
med sin samvittighed, tro og lidenskaber. Inden længe er hun
tvunget til at træffe et valg mellem to verdener.
Der vil blive en kort introduktion til filmen.
Pris: kr. 30,- som inkluderer en forfriskning
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Robotteknologi i
2011 og 2020
Torsdag d. 3/11
Kl. 19.00
Teknologisk Institut
Center for Robotteknologi
Forskerparken 10
5230 Odense M

Centerchef Claus Risager og Anders Billesø Beck vil føre os ind
i robotteknologiens mange muligheder. Center for Robotteknologi
samarbejder primært med små og mellemstore virksomheder, som
beskæftiger mellem 15 og 200 personer. Der er ca. 120 industrielle
partnere og 10 partneruniversiteter.
Center for Robotteknologi fik ”Erhvervsklub Fyns Virksomhedspris 2011”.
Teknologien åbner for mange nye muligheder, og udbredelsen i
det danske samfund sker med hastige skridt. Vi står over for store
omvæltninger og udfordringer i alle dele af samfundet, og brugen
af robotteknologi er en af løsningerne.
• Hvad er Robotteknologi?
• Robotter i fremstillingsindustrien
• Velfærdsteknologiens (u)muligheder
• Teknologi og læring - fremtidens skole
• Robotteknologi 2020 - and beyond
Til foredraget ”Robotteknologi i 2011 og 2020” får man et indblik
i tendenserne og udbredelsen af robotteknologien i Danmark her
og nu - samt i den nære fremtid.
Pris pr. person: 120 kr. Maks. 110 pers.
Bindende tilmelding fra mandag den 15. august kl. 10 til fredag
den 14. oktober til Henni Ahlefeldt-Laurvig mail:
ahle-vig@galnet.dk tlf.: 6614 0980.
Ved indbetaling anføres
medlemsnr. og Robot.
Først efter accept af tilmelding
betales til konto
reg.nr. 6810 - konto 1127832
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Europafortællinger
Onsdag d. 9/11
kl. 19.00
Odense Fagskole

Højskoleforstander Thue Kjærhus, der er kendt som forfatter og
debattør, er leder på Rønshoved Højskole sammen med sin hustru
Nina, og han vil denne aften give os et overblik over Europas historie. Han er kandidat i samfundsfag og har desuden studeret psykologi og idéhistorie, og han har været fast klummeskriver ved
Dagbladet Information siden 2006. I syv år var han chef for LedelsesAkademiet i Slagelse, og han er medforfatter til bøgerne Sønderjysk kulturhistorie (2005), Storm over Europa (2006) og 11
Konservative tænkere (2010). Tidligere var han medlem af Trykkefrihedsselskabet men er nu medlem af Fri Debat.

Fri Debat, der blev grundlagt i januar 2010, er et tværpolitisk netværk, hvis formål er at styrke bevidstheden om og forsvaret af ytringsfriheden i den offentlige debat. Netværket består af folk på
tværs af det politiske spektrum.
I foredraget Europafortællinger vil Thue Kjærhus komme ind på
Europas politiske og kulturelle historie i det 20. århundrede med
afsæt i bl.a. de enkelte nationers hovedstæder. Han vil komme ind
på både kulturelle, politiske, økonomiske og musiske elementer i
den europæiske mosaik såvel i Vest-, Øst- som Centraleuropa.
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Guldsmed Antonsen i 100 år
Mandag d. 14/11
kl. 16.00 - 18.00
Odense Valgmenighedskirke
Fællesmøde med
Odense
Valgmenighed

”Udstråling, ja, men uden lys ville det hele være intet. Uden lys
ville alt være sort og dødt, med lys skabes intensitet og udstråling.
Lyset giver os oplevelsen, ikke blot af farvernes intensitet, men
også af genstandenes former - de uformelige klumper af guld og
sølv og de ædle stenes retlinede, geometriske former, både som rå
og slebne. Former som inspirerer og udfordrer.”
(C. Antonsen i skriftet ”100 år med guldsmederi”)
Juveler Claus Antonsen er i ordets
bogstaveligste forstand en engageret
fortæller, hvis entusiasme uvilkårligt
smitter. I tre generationer har familien
Antonsen siden 1910 haft deres virke i
Odense. Mange vil kende guld- og
sølvsmedjens facade i Vestergade 36 i
Odense City.
Claus Antonsen vil fortælle og vise
billeder om familiens arbejde og om
nogle af de frembringelser, som guldog sølvsmedjen har stået for gennem
tiden, bl.a. spændet til bispekåben,
borgmesterkæden, rektorkæden til
SDU, sølvet til Langesø Skovkapel,
Hans Tausens Kirke og Vor Frelsers
Kirke. Desuden vil han fortælle om de guldæg, der i 28 år har været fremstillet til påske.

Pris 30,- som inkluderer
en forfriskning.
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Historier fra Danmark
Torsdag d. 24/11
kl. 19.00
Odense Fagskole
Fællesmøde med
Grænseforeningen

Med særlig vægt på sin opvækst i Sydslesvig vil journalist og forfatter Søren Ryge Petersen fortælle historier fra Danmark. Den
kendte TV-vært er uddannet cand. phil. i dansk ved Aarhus Universitet. Han er selvlært haveekspert og var redaktør af Det Danske Haveselskabs blad ”Haven” 1978-90. Indtil nu har han lavet
langt over hundrede TV-udsendelser for DR, og de fleste vil kende
ham for de særlige udsendelser om natur og mennesker – med den
behagelige og afslappende underlægningsmusik.
Gennem 17 år optog han bl.a. den gribende serie om Anders og
Julius, der til julen 2010 blev udgivet på DVD og blev årets bestseller. I syv programmer følger man de to flittige og sparsommelige brødre på Djursland – deres baggrund samt daglige liv og færden. Et journalistisk mesterværk.
Søren Ryge Petersen tilbragte sine barneår og har haft sin opvækst
indtil 15 års alderen på skolen i den lille tyske landsby Achtrup
(Agtrup) i Kreis Nordfriesland ca. 25 km SØ for Tønder i årene
umiddelbart efter afslutningen på 2. verdenskrig. Han har i et par
TV-udsendelser taget seerne med til dette barndommens land, fortalt om minder og mødt nogle af de mennesker, han har kendt siden dengang.
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Advent - salmer - fortælling
Tirsdag d. 6/12
kl. 19.00

Ind under jul synges der som
på ingen anden tid af året. Julens salmer er kendte også af
den, der ikke ofte lægger vejen
forbi kirken. Måske er det,
fordi de salmer ligesom den
gode fortælling har en særlig
kraft i sig? Fordi vi, når vi
synger Grundtvigs, Ingemanns, Brorsons og andre salmedigteres ord, fortælles ind i
julens historie? Denne aften i
adventstiden skal stå i de salmers tegn. Mest Grundtvigs.

Odense Fagskole

Sognepræst Grete WighPoulsen er født i Brabrand og
student fra Århus Katedralskole. I 1993 blev hun cand.theol.
fra Aarhus Universitet, hvorefter hun i et par år var konsulent for
KFUK-Spejderne. I 1996 kom Grete Wigh-Poulsen til Sct. Nicolai
Kirke i Kolding; først som konstitueret sognepræst, siden hjælpepræst, og de seneste 14 år har hun haft embede som sognepræst.
Siden 2008 har Grete Wigh-Poulsen boet i Odense og pendlet til
Kolding.
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Sundhed og alderdom
Torsdag d. 5/1
kl. 19.00
Odense Friskole

Fhv. sundhedsminister, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse og
nuværende formand for Danske Pensionister Arne Rolighed vil
belyse emnet sundhed og alderdom på baggrund af 25 års erfaringer fra sundhedsvæsenet.
Hvad er et sundt liv – hvem
fastlægger det? Er det alene
det enkelte menneskes ansvar at drage omsorg for det
sunde liv? Har vi ret til at gå
i hundene? Kan fællesskabet
lade den enkelte i stikken?
Må den enkelte tåle, at fællesskabet blander sig?
Sundhed er en forudsætning for et godt liv. Sygdom er en trussel
mod det gode liv, og derfor vil vi gerne forebygge sygdom. Den
etiske fordring: Hvordan finder vi balancen mellem ”retten til at
leve sit eget liv” og ”pligten til at blande os”, når nogen er på gale
veje?
Sund aldring handler om at leve sundt hele livet. Vi bliver ældre
og ældre, fordi vi lever mere og mere sundt. Med alderdom følger,
at vi mister muskelkraft, vi kan miste appetitten, og mange af os
bliver ensomme. Modstrategien ser let ud: Motion, velsmagende
mad fuld af ernæring og et godt socialt netværk. Vi ældre bliver
betragtet som en belastning eller byrde. Det er et uanstændigt
sprogbrug om de ældre. Og så er det oven i købet forkert. Nok bliver vi ældre, men vi bliver bedre til at klare os selv og hjælpe andre. Det gør ikke noget, at vi bliver tre år ældre, når vi samtidig
bliver fem år sundere.
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Bogen i vores hånd
Torsdag d. 12/1
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke
Arrangeret af OH’s
Læsekredsledere

Aftenens foredragsholder er forlægger Arild
Batzer fra Roskilde Bogcafé.
Han har siden 1997 drevet énmandsforlaget
Batzer og Co., som overvejende udgiver
udenlandsk skønlitteratur. Fra hans værksted
kender vi forfattere som Per Petterson, Herta
Müller, Jón Kalman Stefánsson, Judith Hermann. Alle har de i særlig grad ramt ind i
hjertekulen hos læserne.
• Hvordan får man færten af succeser som f.eks. prismodtagere af Imre Kertész’, Herta Müllers og Per Pettersons karat?
• Hvordan kan det lade sig gøre at præstere ti nyudgivelser om
året, når man er ene mand?
• Hvordan holder man modet højt som forlagsredaktør, når
man er oppe mod frie bogpriser, faldende oplag og konkurrence fra supermarkedernes bestsellere?
Vi vil i løbet af aftenen få et blik ind i landskabet bag bogen, som
vi holder i vores hånd.
Pris for deltagelse er kr. 30,- som inkluderer kaffe/te og brød.

- 19 -

Historiens Hus
Odense i 1950’erne
Lørdag d. 14/1
kl. 10.00 - 13.00
Historiens Hus,
Klosterbakken 2,
5000 Odense C

I foråret 2010 afholdt vi et arrangement i Historiens Hus om
1930’ernes Odense. Arkivchef Jørgen Thomsen fortsatte i 2011
ved at fortælle om Odense under den tyske besættelse. Det er blevet nogle spændende og tankevækkende beretninger. Trilogien afsluttes nu ved, at der fortælles om efterkrigstiden i Odense.
Der er begrænset deltagerantal. Maks. 80 pers.
Pris: kr. 75.- som inkluderer en forfriskning.
Bindende tilmelding fra mandag den 15. august kl. 10 dog senest
fredag den 2. december 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 Historie.
Programansvarlig:
Lisbeth Land - mobil: 3025 3960
Poul Thage Pedersen - mobil: 4045 9966
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Dansk i nullerne - en sproglig
tilstandsrapport
Tirsdag d. 17/1
kl. 19.00
Odense Friskole

"Altså-altså-aså, jeg menner, hvad skal vi, hvad skal vi stille OP
med-med øhh det-øh, det-øh paraDOKS altså, at-at-at Guds søn,
altså Guds eneste søn altså, at han-hanøh blev korsfæstet altsåøh?"
Sådan siger en præst i en radioudsendelse, Jørn Lund har lyttet
til. Det er et ganske almindeligt spontandansk med tilløb, forbehold og alt det andet, der hører hverdagssproget til. Men indimellem kan det blive for meget, selv for en sprogprofessor, der har
lagt øre til lidt af hvert.
Jørn Lund stiller
skarpt på det danske sprog i nullerne, årtusindets
første årti - en tid,
hvor de unges talesprog tog endnu
et skridt i retning
af mumledansk,
som for ældre
mennesker er
svært at skelne fra telefonens summetone. En tid med gang i sproget, hvor danskerne lærte at sms´e, google, powernappe og speeddate. Og en tid, der med sine mange klicheer og distanceblænderord gav vilde udslag på Jørn Lunds indre "floskomat" og ofte gav
ham lyst til at uddele ti-stille-plastre.
Sådan lyder forlagets foromtale/beskrivelse ved udgivelsen af Jørn
Lunds bog: "Dansk i nullerne, en sproglig tilstandsrapport" som er
udgangspunkt for aftenens emne. Der venter os utvivlsomt en både
munter og lærerig aften, når Jørn Lund giver os sin sproglige tilstandsrapport.
Jørn Lund har siden 2002 været direktør for Det Danske Sprog og Litteraturselskab. Han er cand. mag. i dansk og sprogpsykologi
fra Københavns Universitet. I flere år professor i dansk på Danmarks Lærerhøjskole, i 1989 blev han medlem af Det Danske
Akademi, i 1991 chefredaktør for Den Store danske Encyklopædi.
Jørn Lund har bestridt utallige poster med relation til det danske
sprog, herunder formandskabet for Kulturministeriets udvalg for
sprogpolitik og for Undervisningsministeriets kanonudvalg. Han
medvirker ofte i radio - og fjernsynsprogrammer om sproglige emner og skriver jævnligt artikler til dagbladene.
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Højskoledag på
Nordfyns Folkehøjskole
Lørdag d. 28/1
kl. 08.45 - 18.00
Nordfyns
Folkehøjskole
Fælledvej 11
Harritslev
5400 Bogense

Nordfyns Folkehøjskole har rødder i det japanske. Højskolen ligger i landsbyen Harritslev ved Bogense og blev grundlagt af Tadao Chiba, der for mere end 40 år siden slog sig ned i Danmark.
Med en fortid som japansk jagerpilot blev det hans livsværk at undervise japanere om dansk demokrati og velfærd – herunder ældre- og handicappolitik.
Forstanderen er i dag Mogens Godballe, der er uddannet ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Skolen har elever
fra Danmark, Øst- og Centraleuropa samt Japan. Der undervises i
sund livsstil - også for elever med et handicap, og kodeordet for
skolen er mangfoldighed, respekt, ligeværd og ansvar.
Dagens program:
08:45 Afgang med bus fra Dannebrogsgade
09:30 Velkomst med kaffe/te og brød
10:00 Forstander Mogens Godballe fortæller om skolens baggrund og historie
10:45 Kursusleder Tadao Chiba fortæller om Japan og Danmark
– med fokus på tsunami og genopbygning
11:30 Naturvejl. Ole Runge viser billeder og skitser fra Æbelø
12:30 Frokost
13:15 Rundvisning i hold
13:45 Forstander Mogens Godballe fortæller om Ingemann i moderne tolkning ift. keltisk spiritualitet og New Age
14:45 Rids af herregården Gyldensteens historie fortalt af ejeren
Frants Bernstorff eller museumsleder Palle Petersen
15:45 Kunstneren Malene Hammershøj fortæller om sin far
Frank Hammershøj, Bogense og sin egen kunst
17:00 Tak for i dag
18:00 Ankomst til Dannebrogsgade
Pris 200 kr. pr. person (kun for medl.) Maks. deltagerantal: 100
Bindende tilmelding fra mandag den 15. august kl. 10 til torsdag
den 5. 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 Nordfyn.
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Odensemødet
Lørdag d. 4/2
kl. 10.00 - 14.00
Odense Friskole

Bestyrelsen arbejder sammen med andre interessegrupper med
tanken om - på denne februardag - at få arrangeret et debatskabende heldagsmøde.
Målet er at få belyst et samfundsaktuelt tema, der berører os alle,
og der sigtes mod at engagere nogle markante oplægsholdere til at
komme med indlæg, der har kant og profil. Vi har allerede nu aftalt med chefredaktør på Fyns Amtsavis Troels Mylenberg, at han
vil påtage sig opgaven som ordstyrer, så alle, der ønsker at bidrage
til debatten, vil få mulighed for det.
Undervejs vil der være en frokostpause - hvor deltagerne kan reflektere over de forskellige indlæg.
Der vil blive tale om et samarbejdsprojekt med Grundtvigs Forum
og andre foreninger og kredse.
Når programmet er færdigt, vil det kunne findes på foreningens
hjemmeside på www.oh-odense.dk, og det vil blive annonceret
ved foreningens møder. Pris og tilmelding vil fremgå af programmet.

Odense Højskoleforenings logo fra
foredragssalen i foreningens eget hus,
der nu tilhører Henriette Hørlücks
Skole i Slotsvænget
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Fortælling og musik
Tirsdag d. 7/2
kl. 19.00
Odense Friskole

Erling Hjernø vil fortælle om 25 års arbejde med musik og komposition bl.a. om arbejdet i kulturvirksomheden ”Madsen og
Hjernø”, hvor der arbejdes med fortælling og musik, både i oprindelig form og med anvendelse af nye medier. Herudover kommer
han ind på sin rolle som huskomponist i Spinderihallerne i Vejle,
hvor han frem til slutningen af 2012 skal lave en række lyd- og
musikmanifestationer, dels af mere eksperimental karakter og dels
mere konkret musik. Sideløbende med fortællingen om sit musikalske arbejde spiller Erling Hjernø uddrag af musik og sange fra
de mere end 23 teaterforestillinger, han har lavet musik til.
Aftenens gæst er opvokset i
Bolbro og fik interesse for musik tidligt i barndommen. Efter
en periode på skoleskibet
"Georg Stage" og et højskoleophold dannede Erling Hjernø
sammen med ligesindede et musikalsk kollektiv i en odensevilla. Denne periode satte ham i
forbindelse med teaterverdenen,
hvor det bl.a. er blevet til et
samarbejde med Odense Teater,
Teateret Svalegangen, Teateret
Møllen m.fl. og musik til teaterforestillinger, DGI´s landsstævne 2006, musik for symfoniorkester, Slesvigske Musikkorps
og andre. Siden 2008 har han
arbejdet fuld tid i Kulturvirksomheden ”Madsen og Hjernø” sammen med fortælleren Jens Peter Madsen.
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Filmaften: Citronlunden
Mandag d. 27/2
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke
Fællesarr. med
Odense
Valgmenighed

Som optakt til foredraget den 29/2 vises filmen Citronlunden.
På grænsen mellem Vestbredden og Israel bor den enlige palæstinensiske kvinde Salma, hvis eneste lyspunkt efter mandens død er
hendes smukke citronlund. Da Israels forsvarsminister flytter ind i
nabohuset på den anden side af grænsen, beslutter man, at Salmas
træer udgør en sikkerhedsrisiko og derfor må fældes.
I stedet for at opgive
sin citronlund hyrer
Salma den unge og
energiske advokat
Ziad, og sammen
kæmper de sig vej
til den israelske højesteret. Undervejs
udvikler de to varme
følelser for hinanden
– en kærlighed, som
hendes venner bestemt ikke støtter. Samtidig er forsvarsministerens kone ved at få øjnene op for den modige nabokvinde i citronlunden.
Filmen kan ses som en metafor for det større politiske dilemma,
der hersker i Israel - Palæstina konflikten.
Der vil blive en kort introduktion til filmen ved stud. public David
Bergeon. I efteråret 2011 følger han et semester på universitetet i
Haifa.
Pris: kr 30,- som inkluderer en forfriskning.
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Den nødvendige udfordring
Onsdag d. 29/2
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke
Fællesmøde med
Odense
Valgmenighed

Aftenens foredragsholder, Jørgen Bæk Simonsen, er forsker, historiker og religionshistoriker med speciale i arabisk og islamisk
historie. I perioden 2001 - 2005 var han direktør for Det Danske
Institut i Damaskus i Syrien. I dag er han ansat som professor ved
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns
Universitet. I 1988 erhvervede han sin doktorgrad på en afhandling om islamisk beskatning. Han har skrevet en lang række værker om Islam, henvendt til et bredere publikum.
Grundet hans store faglige viden og indsigt kombineret med en
klar argumentationsform bliver han ofte indbudt som deltager i
debatarrangementer i radio og fjernsyn.
Jørgen Bæk Simonsen vil i aftenens
foredrag "Den Nødvendige Udfordring
- de folkelige oprør
i den arabiske verden i foråret 2011"
redegøre for de
grundlæggende udfordringer, der gennem vinteren og
foråret 2011 forårsagede store folkelige demonstrationer i alle dele af
den arabiske verden med krav om reformer. Utilfredsheden havde
mange steder samme udspring, men der var også betydelige forskelle fra det ene land til det andet, og disse forskelligheder vil også blive belyst. Endeligt forsøges der draget nogle konsekvenser
for forholdet mellem Den arabiske Verden og resten af det internationale samfund.
Pris: kr. 30,- som inkluderer en forfriskning.
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Virksomhedsbesøg gartneriet PKM
Torsdag d. 8/3
kl. 8:30 - ca.10:30
Gartneriet PKM
Slettensvej 207-215
5270 Odense N
Mødested :
Ved administration/
salg pkt. 3. Se oversigtstavlen ved indkørselen.

Enestående mulighed for at se en af Danmarks førende gartnerivirksomheder, når der er allermest travlt i højsæsonen.
Gartneriet blev grundlagt i 1948 af Poul og Marie Madsen. Omkring 1960 påbegyndtes produktionen af Campanula- og kaktuskulturerne, der i 1980 blev udvidet med Pinus, der efter amerikansk forbillede blev solgt med pynt og sne.
Sønnen Kristian Madsen overtog gartneriet i 1989.
Campanula (klokkeblomst) fik efterhånden en mere fremtrædende
plads og udviklingen og ekspansionen har de senere år været særdeles bemærkelsesværdig. Succesen kan sammenfattes i målrettet
indsats på følgende områder: Dygtige medarbejdere, produktudvikling og trends, kvalitet og holdbarhed, vækst samt reduktion af
omkostninger.
Det samlede drivhusareal udgør nu 190.000 kvm, hvortil kommer
et frilandsareal på 60.000 kvm.
Gartneriet beskæftiger 190 medarbejdere og producerer ca. 22 millioner planter, hvoraf ca. 90% eksporteres til det europæiske marked. Gartneriet markedsfører sine produkter: klokkeblomst, kaktus, lavendel og julerose under kvalitetsvaremærket Fairytale Flowers®.
Stærk satsning på produktudvikling, løbende vurdering af mulighederne for outsourcing samt synlighed er vigtige fokusområder
for PKM i en verden, hvor markedet hele tiden forandrer sig.
Endelig bruger PKM mange ressourcer på at forske i, hvordan potteplanter kan produceres under størst mulig hensyntagen til miljøet. Yderligere informationer - se: www.pkm.dk.
Efter en fælles introduktion ved Kristian Madsen vil der blive foretaget en holdopdeling, så alle har mulighed for at se og høre under rundvisningen.
Tilmelding fra mandag den 27. februar 2012 kl. 9.00 til fredag
den 2. marts 2012 til
Lisbeth Land
Poul Thage P.

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

Programansvarlig:
Lisbeth Land - mobil: 3025 3960
Poul Thage Pedersen - mobil: 4045 9966
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tlf.: 6617 0442
tlf.: 6618 9201

Generalforsamling
Musik i selskab med to dronninger
Torsdag d. 15/3
kl. 19.00
Ansgars Kirke
Ansgargården
Sdr. Boulevard 1
5000 Odense C

Generalforsamlingen 2012 holdes i Ansgargården efter, at organist
ved Ansgars Kirke Torben Krebs har demonstreret kirkens to
orgler for os i selve kirken. Torben Krebs er uddannet ved Det
fynske Musikkonservatorium i 1992. Efterfølgende har han etableret sig som en yderst flittig solist med engagementer i Europa og
USA samt ved CD-indspilninger. Han blev prisvinder og senere
dommer ved flere internationale orgelkonkurrencer. Foruden sit
organistarbejde fungerer han som Kirkeministeriets orgelkonsulent
for Vestdanmark, hvor han rådgiver menighedsråd i orgelsager.
Ansgars Kirke blev indviet i 1902 og var den første kirke, der blev
bygget i Odense siden middelalderen, og den danner i dag rammen
om et levende og mangfoldigt menighedsliv. Et stort amatørkor på
30-35 medlemmer ledes af Torben Krebs.
Kirkeorglet kaldes ikke uden grund for ”Musikinstrumenternes Dronning”, og næsten enhver
dansk kirke huser mindst ét medlem af denne
royale stand. Ja, der findes sågar steder, hvor også dronningens søster kan opleves. Således i
Ansgars Kirke i Odense, hvor man – populært
sagt – kan finde det bedste af to verdener. Foruden et stort typisk dansk Marcussen-orgel fra
1971 huser kirken noget så eksotisk som et
”elektroakustisk” orgel, disponeret med forbillede i bl.a. de store katedralorgler fra Victoriatidens England. Hvordan disse to højst forskellige
medlemmer af dronningestanden klinger og supplerer hinanden, vil organist Torben Krebs vise
denne aften. Der bliver mulighed for at høre, se
og røre ved instrumenterne, og frem for alt bliver
der plads til fascination: intet andet instrument
end orglet kan fremvise et så altomfattende
klangligt univers!
Forud for den ordinære generalforsamling i Ansgargården vil
Odense Højskoleforening være vært for aftenens traktement.
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Grundtvigs liv i ord og toner
Torsdag d. 29/3
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke

Det er ikke til at komme uden om Grundtvig, han er her og der og
alle vegne. Valgmenighedspræst, cand.theol. og ph.d. Kim Arne
Pedersen vil i dette foredrag fortælle Grundtvigs bevægede livshistorie fra han kom til verden i Udby Præstegård i 1783, til han lukker sine øjne i villaen ”Store Tuborg” i 1872 som en landskendt
skikkelse med en stærk bevægelse i kirke og folkeliv som et synligt resultat af sit virke. Hans ideer om oplysning og dannelse har
fået fornyet aktualitet i et uddannelsessystem, hvor der testes som
aldrig før.
N.F.S. Grundtvig er den hyppigst repræsenterede digter i Den
Danske Salmebog, og han er en institution i dansk ånds- og samfundsliv.
Grundtvigs liv og
digtning hænger
uløseligt sammen,
og undervejs i Kim
Arne Pedersens fortælling synger vi
nogle af Grundtvigs
salmer og sange.
Kim Arne Pedersen
er født i 1957. Han
har virket som forsker og underviser på Århus Universitet og i Vartov med Grundtvig og Grundtvigianismen som speciale og har skrevet ph.d. afhandling om Grundtvigs filosofi. Siden 2004 har han været præst i
den grundtvigske valgmenighed i Odder. I årenes løb har han holdt
talrige foredrag rundt i landet.
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Kriminallitteratur
Torsdag d. 12/4
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke
Arrangeret af OH’s
Læsekredsledere

Interessen for kriminallitteratur er de seneste år vokset kolossalt.
Forbrydelsens elementer er blevet til spændende underholdning,
aldrig har så mange forfattere skrevet krimier, og aldrig har der
været så mange læsere til det som nu.
Med baggrund i sin omfattende viden om kriminalitet og politiarbejde har tidligere politidirektør i København cand. jur. Hanne
Bech Hansen nu også kastet sig ud i at skrive krimier. Debuterede
i 2010 med ”Lasten”, 1.del af en trilogi, som er fiktion, men et er
fantasi - noget andet er virkelighed.
Hvad er årsagen til, at
så mange
tiltrækkes af
krimigenren,
er det ren
underholdning, eller
gribes man
af relationer
til virkelighedens verden, hvor
kriminalitet er blevet en daglig foreteelse?
Hanne Bech Hansen vil med sin erfaring fra mange år i politiets tjeneste kunne sætte denne del af litteraturen i perspektiv.
Velkommen til en spændende aften.
Læsekredslederne
Pris: kr 30,- som inkluderer entre,
kaffe/te og kringle.
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Vandretur til Klakkebjerg
og langs Brænde Å
Lørdag d. 12/5
kl. 10.30 - ca. 12.30

Naturvejleder Karen Mann vil føre os til Klakkebjerg og gennem
Brænde ådal. Der vil blive fortalt om det specielle landskab og den
naturpleje med genopretning, der er foretaget her. Forårsblomster
og specielle planter i området vil blive vist og gennemgået. Men
den særlige naturoplevelse ved at bevæge sig til fods i området er
dog nok det mest bemærkelsesværdige.

Mødested:
P-pladsen v.
DDS Skovbrynet
Ørsbjerg Skovvej 21,
Indtil 2005 blev et stort areal ved Klakkebjerg benyttet til dyrk5560 Årup
ning af juletræer, men i dag kan man iagttage, hvordan vilde urter
nu overtager området
igen. Målet er at holde
arealet indhegnet og
afgræsset, og der arbejdes for, at offentligheden kan få adgang til
stier langs Brænde Å.
Åen er Vestfyns længste vandløb på 28 km
med udspring nær
Tommerup Stationsby.
Fra Aarup til Håre løber den i en op til 20 m
dyb slugtlignende dal,
der er skabt af smeltevand i slutningen af
sidste istid. Over en
strækning på 9 km falder vandet ca. 40 m, men har alligevel bevaret sit smukke slyngede løb. Vandkvaliteten er god, og det har bidraget til, at havørreder hvert efterår trækker op fra havet for at
gyde.
Området er fra 2007 overgået til Naturstyrelsen.
Turen er ikke egnet for gangbesværede.
Husk madpakke, drikkevarer og fornuftig påklædning samt
terrængående fodtøj.
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Grundlovsmøde
Torsdag d. 7/6
kl. 19.00

Odense Højskoleforenings grundlovstaler i 2012 bliver Anders KrabJohansen, der er født i Grønland, men
opvokset på Fyn. I 2011 blev han ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør på dagbladet Børsen.
Han er kendt for virkelig at have fingeren på pulsen, hvad angår samfundsudvikling og vilkårene for demokratiet.

Odense Fagskole

Som master i journalistik fra Columbia
University i New York i 1994 og kandidat i statskundskab fra Københavns
Universitet i 1995 har Anders KrabJohansen en solid ballast i sit fag, og han har da også tidligere været ansat i DR, på Ritzau, Politiken og TV2-nyhederne – senest
som redaktionschef. Den store udfordring på Dagbladet Børsen vil
være at fastholde bladets succes gennem udviklingen af avisens
elektroniske fremtid.
Hvilke udfordringer er der i demokratiet og samfundsudviklingen i
Danmark? Kan vi stadig med den nuværende grundlov sikre borgernes rettigheder i en globaliseret verden? Der melder sig mange
spørgsmål i anledning af grundlovsdagen – også selv om vi i foreningen altid fejrer dagen lidt forskudt for ikke at hindre medlemmerne i at komme med til forskellige partipolitiske møder.

Sommerudflugt den 9/6
Lørdag d. 9/6

Indbydelse vil blive udsendt i begyndelsen af maj.
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Filmklubben KulturKino
Filmene vises i
Café Biografen
Brandts
Samarbejde med
Odense
Valgmenighed

Filmklubben er nu et år gammel. Og der er 98 ”medlemmer”, som
i det forløbne år, har kunnet nyde KulturKino - i Cafe Biografen.
Som noget nyt er KulturKino-dagen flyttet fra søndag til lørdag
formiddag med start omkring klokken 9.00 til 10.00.
Når det endelige program foreligger, udsendes det - via mail.
Vi kan allerede nu løfte sløret lidt for den kommende sæson. Vi
skal se film og høre foredrag/introduktion om Karen Blixen, Carl
Nielsen, Jens Jørgen Thorsen og Morten Korch.
Al kommunikation og information i filmklubben
foregår via e-mail. Nye medlemmer er mere end
velkomne.
Tilmelding til filmklubben sker
alene på e-mail til
Lisbeth Land : land@dsa-net.dk
Du/I vil så få en mail med en
invitation til en filmoplevelse
nogle gange i løbet af sæsonen. I
invitationen oplyses dato, filmtitel og pris. Det enkelte medlem
bestiller selv billet og afregner
direkte med Cafe Biografen.
Dette sker via mail.
I løbet af sæsonen vil vi i Filmklubben blive inviteret til en
forpremiere i Cafe Biografen. Dette arrangement vil være
en invitation til os fra Cafe Biografen, men naturligvis med
begrænset tilmelding, da ingen af biografsalene kan rumme os alle.
Vel mødt i Filmklubben
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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

2011:

26. sept.

21. sept.

28. sept.

5. okt.

31. okt.

19. okt.

26. okt.

2. nov.

28. nov.

23. nov.

30. nov.

7. dec.

30. jan.

18. jan.

25. jan.

4. jan.

27. feb.

22. feb.

29. feb.

1. feb.

26. mar.

21. mar.

28. mar.

7. mar.

Inge Kiertzner

Aase Bruuskær

Doris Panduro

Birte Bentzen

Formidage

2012:

Ledere

Kreds 1

Kreds 2

Kreds 3

Mandage 14-16

Onsdage 14-16

Onsdage 14-16

Eftermiddage
Ugedag
2011:

26/9

31/10

28/11

28/9

26/10

30/11

5/10

2/11

7/12

2012:

30/1

27/2

26/3

25/1

29/2

28/3

4/1

1/2

7/3

Ledere

Merete Poulsen

Randi Weeks

Karin Larsen

Tilmelding til FORMIDDAG- og EFTERMIDDAG kredse fra og med mandag d.15. 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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Læsekredse i OH - fortsat
Kreds 1

Kreds 2

Kreds 3

Ugedag

Mandage 18:30-20:30

Tirsdage 19-21

Onsdage 18:30-20:30

2011:

19/9

24/10

21/11

27/9

25/10

29/11

5/10

9/11

7/12

2012:

9/1

6/2

12/3

31/1

28/2

27/3

25/1

22/2

28/3

Aften

Ledere

Marianne Schroll

Marianne Vestergaard

Marianne Schroll

Tilmelding til MANDAG og ONSDAG aftenlæsekreds skal ske til Marianne Schroll på
mobil nr. 4084 5002 mandag d. 15. august kl. 19-21 eller fredag d. 19. august kl.17-19,
evt. tilmelding pr. brev til Marianne Schroll, Pilebakken 20, 5260 Odense S.
Tilmelding til TIRSDAG aftenlæsekreds skal ske til Marianne Vestergaard på tlf. 6617
7808 eller mobil nr. 4157 8708 tirsdag d. 23. august kl.18-20 eller torsdag d. 25. august
kl. 16-18, evt. tilmelding pr. brev til Marianne Vestergaard, Læssøegade 193, 5230 Odense M.
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Højskoleophold på Vallekilde
20/8 - 25/8 - 2012
Vallekilde Højskole
Højskolevej 9
4534 Hørve

Temaet for det højskoleophold, foreningen udbyder i samarbejde
med Vallekilde Højskole i 2012, er ”Fremtiden i fortiden”.
Vallekilde Højskole er ensbetydende med kultur, enestående landskaber og nysgerrighed. Sådan har det været, siden teologen Ernst
Trier grundlagde højskolen i 1865 som én af de ti første højskoler
i Danmark, og sådan er det stadig i dag.

Højskolen er kendt for sin evne til at forene stolte traditioner med
de nyeste tendenser i tiden. I slutningen af 1800-tallet introducerede højskolen kvindegymnastik for første gang i Danmark, og i dag
har skolen igen fremtiden under taget med det første tilbud om undervisning inden for computerspil på danske højskoler.
På det højskolekursus, der tilbydes medlemmerne omkring begyndelsen af december, kommer deltagerne til at møde både historien
og fremtiden inden for kunst, medier og natur. Man kan sætte sig
ind i den spændende historie om Odsherredsmalerne og samtidig
se den samtidskunst, som stadig blomstrer i området. Der vil blive historiske vandringer på egnens smukke høje, og samtidig vil
deltagerne få et indblik i Geopark projektet, der skal få Odsherred
på verdenskortet i fremtiden.
fortsættes….
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Vallekilde Højskole fortsat…..
20/8 - 25/8 - 2012
Vallekilde Højskole

Medier og kommunikation er et af skolens specialer, og der vil blive workshops, der tager deltagerne tilbage til ”guldet” fra arkiverne og frem til smagsprøver på fremtidens medielandskab.
Derudover kommer musikken til at spille en rolle hele ugen. Der
bliver sang, koncerter og forelæsninger.
Velkommen til et kursus, der pirrer nysgerrigheden med blikket
rettet mod fremtiden – solidt placeret i Vallekilde Højskoles historiske klangbund.
De reviderede tilskudsregler for højskoleophold bevirker, at priserne i fremtiden må forventes at komme op på et højere niveau,
end vi hidtil har været vant til. Prisen for ophold på dobbeltværelse uden bad er 4.050 kr. (med bad 4.575 kr.), medens prisen på
enkeltværelse uden bad bliver 4.575 kr. (5.100 kr. med bad).
Der er mange trapper på skolen, så det vil være vanskeligt for
gangbesværede at bevæge sig rundt.

Forstander
Torben Schmidt Hansen
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OH - Mødesteder
Henriette Hørlücks Skole,
Odense Fagskole,
Odense Friskole,
Odense Valgmenighedskirke,
Ansgars Kirke

Slotsvænget 1, 5000 Odense C
Ørstedsgade 28, 5000 Odense C
Hjallesevej 2, 5000 Odense C
Dronningensgade 1, 5000 Odense C
Sdr. Boulevard 1, 5000 Odense C

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
Christian Foldager
6612 2636
Marianne Lundsgaard
6611 6406
Thorkild Skov Larsen
6594 1775
Jens Rahbek Nørgaard (redaktør)
6613 5773
WWW.OH-ODENSE.DK
Vi samler på medlemmernes e-mail adresser, så vi ad den vej
kan give en hurtigere information. Foreningens hjemmeside
www.oh-odense.dk får flere og flere besøgende, og vi opfordrer alle, hvis e-mail adresse vi endnu ikke kender, til at aflevere denne til vores kasserer Henni Ahlefeldt-Laurvig på
adressen: ahle-vig@galnet.dk
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