Odense
Højskoleforening
Program
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2012/2013

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 117. 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
6/9 - 19.00
13/9 - 19.00
20/9 - 19.00
27/9 - 19.00
19/10 - 21/10
25/10 - 19.00
1/11 - 19.00
6/11 - 19.00
15/11 - 19.00
22/11 - 19.00
29/11 - 19.00
6/12 - 19.00
5/1 - 11.00
16/1 - 19.00
20/1 - 16.00
26/1 - 08.45
5/2 - 19.00
11/2 - 19.00
28/2 - 19.00
6/3 - 19.00
14/3 - 19.00
20/3 - 19.00
11/4 - 19.00
17/4 - 19.00
1/5 - 19.00
14/5 - 10.00
25/5 - 13.00
6/6 - 19.00
8/6

Arrangementer
Komponistens hustru - Agnete Bjørn - Valgmenighedskirken
Sangaften - Kristian la Cour - Henriette Hørlücks Skole
Putins Rusland - Samuel Rachlin - Friskolen
* Samtaleaften - Grundtvigsk Forum - Friskolen
* Weekend på Skærum Mølle / Nørre Vosborg
Tudefjæsets Martyrium - Povl Götke - Valgmenighedskirken
Halfdan Rasmussen - Lillian Hjorth-Westh - Fagskolen
Film: Sophie Scholl De sidste dage - Valgmenighedskirken
Straffelejren Fårhus - Henrik Skov Kristensen - Fagskolen
* Ægteskab med musik - Frans/Anne M. - Den Fynske Opera
Sjælens Mørke - Thorkil Sørensen - Valgmenighedskirken
Adventsmøde - Tine Lindhardt - Fagskolen
Nytårskur - 2 saxofoner - Friskolen
Danskhed - Georg Metz - Friskolen
Air Concertante - Koncert - Valgmenighedskirken
* Højskoledag på Ryslinge Høj- og Efterskole
Retssikkerhed - Peter Kemp - Valgmenighedskirken
Film: Putins kys - Valgmenighedskirken
Sundhedsnomader - Morten Sodemann - Friskolen
Velfærdsstat - Jørn Henrik Petersen - Friskolen
Generalforsamling - Koret mediUS - Ansgars Kirke
Gud, Konge og Fædreland - Erik Norman - Fagskolen
Litteraturen - Anne-Marie Mai - Valgmenighedskirken
Det alternative - Ole J. Knudsen - Fagskolen
Carl Jacobsen - Hanne Rosenberg - Valgmenighedskirken
* Virksomhedsbesøg på Gyldensteen
* Kulturdag på Humlemagasinet
Grundlovsmøde - Esben Lunde Larsen - Fagskolen
* Sommerudflugt 2013
Filmklub
Læsekredse
1-7/9 * Højskoleophold på Rønshoved Højskole 2013
* indikerer separat tilmelding og betaling
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Side 36

Komponistens Hustru Billedhuggerinden
Torsdag den 6/9
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke
Fællesmøde med
Odense
Valgmenighed

Aftenens fokus er på Carl Nielsens hustru Anne Marie Carl Nielsen. Hun var en stor kunstner, som kom til at stå i skyggen af sin
mands berømmelse. Hun var i forrige århundrede langt mere kendt
i Tyskland og Frankrig end i Danmark. Denne kvinde og hendes
værker bør der lægges mere mærke til.
Agnethe Bjørn er en alsidig skuespiller, som nu har været på scenen i mere end 50 år.
Da hun i 1960 startede på Studenterscenen i Århus, begyndte en
karriere, som nu har varet i over 50 år.
I 1962-65 var det Ålborg Teaters elevskole, dernæst Det danske
Teater i nogle år, og så fulgte forskellige teaterscener, Gruppeteatret og 4 års cabaret-teater i Oslo.
Atter hjemvendt til Danmark var det Odense Teater og hendes
eget teater, ProjektTeatret, som senere blev til Teatret Katakomben, der blev hendes omdrejningspunkt.
På kælderscenen i Vintapperstræde spilledes Shakespeare-collage,
Det tabte Paradis, Peer Gynt og ”Fra alle os til alle jer…”
Fra 2001- 2010 spillede Katakomben i en mongolsk yurt, og tusindvis af strålende barneøjne har set på eventyrspil, og voksne
musikglade mennesker har moret sig over skillingsviser og sunget
med på folkeviserne, når skuespillere og folkemusikere gav historien vingesus i det dejlige teaterrum.
Nu er yurten blevet til et cirkustelt, og de fleste skuespillere er fløjet videre til nye roller.
Men hun selv og flere af musikerne kan man stadig møde ”på landevejen”, når de er ude for at underholde med muntre og seriøse
programmer.
Fem store fotostater viser Anne Marie Carl-Nielsens
skulpturer, og gennem hele
foredraget synges fællessange
med melodier af Carl Nielsen.
Pris: kr. 30.- som inkluderer en forfriskning.
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Sangaften med Kristian la Cour
Torsdag d. 13/9
kl. 19.00
Henriette Hørlücks
Skole
Slotsvænget 1
5000 Odense C
(OH´s gamle sal)

Henriette Hørlücks Skole åbner atter dørene og giver os mulighed
for at opleve en sangaften i det hus, Odense Højskoleforening lod
opføre i 1909. I år bliver det højskolelærer Kristian la Cour fra
Askov Højskole, som vil give os en oplevelse med fællessang og
visesang.

(Mulighed for parkering i skolegården –
lige frem samt derefter både til højre og
venstre)

Kristian la Cour har musikpædagogisk eksamen fra Vestjysk Musikkonservatorium med hovedfag i kor- og ensembleledelse samt
diplomeksamen med obo som hovedfag. Han har i mange år været
fascineret af at synge nordiske viser, og i 1996 udgav han en sangbog med 24 danske sange til tekster af bl.a. William Heinesen,
Thøger Larsen og Piet Hein – alle til egne melodier.
Gennem årene har Kristian la Cour optrådt i forskellige arrangementer rundt omkring i landet, og han er kendt for sine glimrende
morgensamlinger på Askov Højskole og er her i 2012 sammen
med Ulla Henningsen kursusleder for ugekurset ”Musik på
Tværs”, hvor bl.a. dirigent og kapelmester Frans Rasmussen medvirker.
Kontingent kan IKKE indbetales til kassereren denne aften.
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Putins Rusland
Torsdag d. 20/9
kl. 19.00
Odense Friskole

Emnet belyses af Samuel Rachlin, der er uddannet cand. phil. og
M.S. fra Columbia Graduate School of Journalism. Han har arbejdet som journalist, udenrigskorrespondent samt informationschef
og medierådgiver i Verdensbanken. I en periode var han også
kommunikationsdirektør i den danske investeringsbank Saxo
Bank. I dag har han sit eget rådgivnings- og kommunikationsfirma
Rachlin Communications i Washington.

En mere solid baggrund til belysning af udviklingen i Rusland fra
Sovjettiden og til Putins Rusland i dag kan man næppe forestille
sig. Han er født under forældrenes 16 år lange tvangsdeportation
til Sibirien, hvor han har haft sine første to-tre skoleår i et system
af den ægte, uindskrænkede Stalinkult. Ved forstående menneskers hjælp kom familien under den danske statsministers officielle statsbesøg i Sovjetunionen i søgelyset, og de fik i 1957 mulighed for at rejse til moderens hjemland - Danmark.
Såvel forældrene Rachel og Israel Rachlin samt Samuel har med
stor menneskelig varme beskrevet de mennesker, familien mødte
på deres vej gennem de sibiriske ødemarker i barske omgivelser
og et hårdt klima.
Samuel Rachlin har på nærmeste hold fulgt udviklingen fra Stalins
Sovjetunionen over Khrusjtjovtiden, Gorbatjovs perestrojka og
Jeltsins kaos med økonomisk nød til Putins Rusland med frås og
umådeholden berigelse hånd i hånd med mafiakriminalitet, likvideringer og korruption. Det har fået fortidens danske gullaschbaroner til at ligne søndagsskolebørn.
Se også omtalen af filmen ”Putins kys” side 21
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Samtaleaften med oplæg fra
Grundtvigsk Forum:
Etiske Dilemmaer
Torsdag d. 27/9
Kl. 19:00
Odense Friskole
Arrangeret af:
Odense Friskole
Odense Valgmenigh.
Odense Højskolef.
i samarb. med
Grundtvigsk Forum

Etik er limen mellem mennesker.
Den beskriver de grundlæggende regler for god menneskelig adfærd. Den fortæller, hvordan vi bør gøre. Etikken er med til at sætte normerne for forholdet mellem os og forholdet mellem os og
samfundet. Vi har ikke alle sammen det samme etiske grundlag,
og derfor har vi også forskellige holdninger til, hvilke værdier, der
vejer tungest.
Det etiske dilemma opstår, når det ikke er entydigt, hvordan man
skal handle over for et andet menneske.

DEBATTERER
OH-ODENSE

Når vi lever i samfund med
hinanden, skal vi tale sammen om etiske dilemmaer, så
vi lærer at forstå, hvad der er
på spil både indenfor og
udenfor vores egen horisont.

I Grundtvigsk Forum synes
man, det er værd at diskutere
disse vigtige dilemmaer, og
de har derfor udarbejdet et
sæt samtalekort med nogle
udsagn om forskellige etiske
dilemmaer og dertil hørende spørgsmål til at sætte en samtale i
gang – om alt fra sundhed, sygdom, alkohol og stofmisbrug til global opvarmning.
Aftenen indledes af GF´s formand Torsten Johannessen, som også vil være tovholder. Vi ser gerne mødedeltagere fra flere forskellige kredse.
Pris: kr. 30.- som inkluderer en forfriskning.
Af hensyn til planlægningen bedes man tilmelde sig på forhånd til
Henni Ahlefeldt-Laurvig, Blåbærvej 104, 5260 Odense S fra mandag den 20. august kl. 10 til torsdag den 13. september på tlf. 6614
0980 eller pr. mail: ahle-vig@galnet.dk.
Kontingent kan denne aften indbetales til kassereren fra kl.
18.00.
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Weekendophold på Skærum Mølle
og Nørre Vosborg
19/10 - 21/10 - 2012

Skærum Mølle
Skærum Møllevej 4
7570 Vemb
og
Nørre Vosborg
Vembvej 35
7570 Vemb

I stedet for det ”strandede” ugeophold på Vallekilde Højskole tilbyder vi nu muligheden for et weekendkursus på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, der drives af en fond med Gudrun
Aspel som formand og daglig leder. Gudrun Aspel var med en
baggrund som psykolog og seminarielærer i 1986 én af initiativtagerne til centerets oprettelse og drift som center for kursusvirksomhed, foredrag, studiekredse og museumsvirksomhed. Hun er
en ildsjæl og har modtaget ridderkorset for sit virke. Det er centerets formål at fremme idéen om Folkeuniversitetet som bindeled
mellem videnskab, kunst og samfund – at drive stedet som et center for folkelig og åben universitetsundervisning.
Der bliver indkvartering på såvel Skærum Mølle og herregården
Nørre Vosborg, som ligger blot et par km derfra. Forplejningen
vil foregå skiftevis de to steder.
Der bliver udsendt særskilt indbydelse til foreningens medlemmer
om dette kursus, som foruden information om de to lokaliteter vil
omfatte sangaften med Erling Lindgren, foredrag med Peter Hedegaard, med Lars Morell om Per Kirkeby, med Peter Aabo Sørensen om Søren Kierkegaard, med Gudrun Aspel om Martin Buber,
besøg i Vedersø Kirke og Kaj Munk Museet med foredrag og afsluttende med foredrag i Stadil Kirke om I.C. Christensen ved
Gertrud Yde Iversen.
Vi kører i bus fra Dannebrogsgade fredag den 19. oktober kl. 13
og forventes at være hjemme igen søndag den 21. oktober ca. kl.
19:30. Der udsendes invitation til foreningens medlemmer og denne er lagt på hjemmesiden.
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Tudefjæsets Martyrium
Torsdag d. 25/10
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke
Arrangeret af OH’s
Læsekredsledere

Der er en tsunamiagtig bølge af mandlig bekendelseslitteratur i
Skandinavien i øjeblikket. Povl Götke (ph.d.) lektor ved Præstehøjskolen, TPC Løgumkloster vil under titlen
”Tudefjæsets martyrium. Manden i ny nordisk litteratur”
belyse tendenserne i den nyere nordiske litteratur, hvor mandlige
forfatteres bekendelseslitteratur bliver mere og mere fremtrædende
med den norske forfatter Karl Ove Knausgaard som det mest markante eksempel.
Hvad er det, den nordiske mand
har gang i ?
Hvad er det, han slås med ?
Hvor bevæger han sig hen ?
Med foredraget lægges der op til
en drøftelse af disse spørgsmål
med udgangspunkt i nedslag i
værker af nogle af de forfattere –
Peer Hultberg, Jørgen Leth,
Morten Sabroe, Knud Romer,
Jens Blendstrup, Kim Leine osv.
som udgør bølgen.
Mødet er åbent for alle interesserede.
Pris: kr. 30,- som inkluderer entre, kaffe/te og kage
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Halfdan Rasmussen i ord og toner
Torsdag d. 1/11
kl. 19.00
Odense Fagskole

Alle kender Halfdan Rasmussen, fordi alle kender DEN LILLE
FRÆKKE FREDERIK og mange andre af hans børnesange, vissevasse-vers, børnebøger og tosserier.
Alle kan nikke genkendende til rim og remser, som vi har brugt til
vore børn eller i andre sammenhænge. Vi kommer til at smile af
den gode Halfdanske humor.
Men Halfdan er andet og mere. Han er nemlig også den alvorlige,
dybe og filosofiske digter, som de fleste ikke kender.
Den elementære kamp for tilværelsen hjemme i Prinsessegade og
solidaritetsfølelsen med samfundets nederste klasse kom til at danne grundlag for Halfdan Rasmussens menneskesyn.
Som digter slog han for alvor igennem under besættelsen med debutsamlingen ”Soldat eller menneske” fra 1941.
Hvordan livet formede sig for Halfdan Rasmussen i hans allerseneste år, efter at han i 1996 havde mistet sin Signe, får man et indtryk af i ”Faxerier fra Halfdan Rasmussen til Johannes Møllehave”, udgivet i 2002, få måneder efter Halfdan Rasmussens død.
Lillian Hjorth-Westh, ansat ved Bornholms Højskole, fortæller
om Halfdan Rasmussens liv og digtning samt giver eksempler på
hans alvor og humor.
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Film: Sophie Scholl De sidste dage
Tirsdag d. 6/11
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke
Fællesmøde med
Odense
Valgmenighed

Sophie Scholl er en af de mest kendte fra modstanden mod nazismen i Tyskland under 2. verdenskrig.
Sammen med sin bror og flere andre uddelte hun flyveblade. De er
kendt som ”Den hvide Rose”.
Filmen viser de sidste dage af hendes liv: om omstændigheder for
modstand og ”retssystemet” under krigen og om hendes tanker om
modstand og civilcourage. Filmen er dokumentarisk.

Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed inviterer til
denne aften, som en appetizer til foredraget den 15. november om
Fårhuslejren. (se programmet side 12).
Da filmen handler om ”det talte ord” og dets kraft, både i propaganda og hos Sophie Scholl, indgår den også i programmet for
Spoken Word festivalen (3. - 10. november 2012) - se mere på
www.spokenword.dk.
Der vil blive en kort introduktion ved Inger Hjuler Bergeon, som
vil fortælle lidt om Sophie Scholls liv og baggrund.
Pris: kr. 30,- som inkluderer en forfriskning
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Straffelejren Fårhus,
landssvigerne og retsopgøret
Torsdag d. 15/11
kl. 19.00
Odense Fagskole
Fællesmøde med
Grænseforeningen

I august 2011 udgav Henrik Skov Kristensen, som er cand. mag.,
Ph.d., overinspektør ved Nationalmuseet og leder af Frøslevlejrens
Museum, et større værk med titlen ”Straffelejren Fårhus, landssvigerne og retsopgøret”. Bogen behandler Fårhuslejren, der fra maj
1945 til oktober 1949 fungerede som internerings- og straffelejr
under retsopgøret efter 2. verdenskrig.

Med udgangspunkt i bogen vil Henrik Skov Kristensen i sit foredrag fortælle om, hvordan livet i Fårhuslejren formede sig, og
hvordan de indsatte opfattede deres egen situation. Der har i efterkrigstiden helt op til vore dage verseret grumme historier om forholdene i lejren. Men passer disse historier?
Ikke mindst for det tyske mindretal i Sønderjylland har Fårhuslejren haft stor symbolværdi. Mere end 3.000 fra mindretallet var
indsat i lejren, som derfor for dem har været selve symbolet på et
uretfærdigt retsopgør. Men var retsopgøret så uretfærdigt, som det
tyske mindretal har hævdet? Foredragsholderen giver sit bud på
dette omdiskuterede og ømtålelige spørgsmål.
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Den Fynske Opera
- Ægteskab med musik
Torsdag d. 22/11
Kl. 19.00
Den Fynske Opera
Filosofgangen 19
5000 Odense C
Arrangeret i
samarbejde med
Den Fynske Opera

I samarbejde med Den Fynske Opera har vi arrangeret denne aften
med Kgl. operasolist Anne Margrethe Dahl og dirigent og kapelmester Frans Rasmussen.
Anne Margrethe Dahl, der er født i Norge og gift med Frans Rasmussen, har bl.a. ofte sunget på Den Jyske Opera og på Det Ny
Teater samt givet en lang række koncerter i Europa, Nordamerika,
Sydamerika samt Singapore. Hun har som den første taget en mastergrad i elitepædagogik på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. I 2008 blev hun forstander på Operaakademiet.
En lang række priser er det også blevet til samt ridderkorset af 1.
grad af Dannebrogsordenen i 2009.
Frans Rasmussen, der stammer fra Aalborg,
er uddannet pianist, hørelærepædagog og dirigent fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han har dirigeret danske orkestre og professionelle kor og har bl.a. været Kgl. syngemester og kunstnerisk leder af Den Kgl. Livgardes Musikkorps. De senere år er Frans
Rasmussen især blevet landskendt via TV
programmer som ”Skinnet bedrager”,
”Stemmer i opgangen”, ”Stemmer fra Vollsmose” samt ”Mestermøder”.
Filosofien bag mange af de projekter Frans Rasmussen står for i
problemområder rundt omkring i landet er: ”Hvordan kan man
slås, når man musicerer?”
Parret vil fortælle ”skæve” historier om liv og opvækst, om arbejdsområder og musikalske møder. Og selvfølgelig musicerer de
sammen! Vokal vellyd fra divaen! Dirigenten ved flyglet!
Billetprisen er 150 kr., men Odense Højskoleforening yder et tilskud, så medlemmer kun skal betale 125 kr.
Vi råder over maks. 125 pladser, og billetsalg til medlemmer finder sted fra mandag den 20. aug. fra kl. 10 hos
Henni Ahlefeldt-Laurvig, Blåbærvej 104, 5260 Odense S.
Mail: ahle-vig@galnet.dk, tlf. 6614 0980
Først efter accept af tilmelding betales til konto
reg.nr. 6845 - konto 1281163
Ved indbetaling anføres medlemsnummer og opera
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Sjælens mørke
Torsdag d. 29/11
kl. 19.00

Tør vi se virkeligheden i øjnene, og fører vejen til lykke gennem
melankoli?

Odense Valgmenighedskirke

Foredrag ved tidligere ledende overlæge og professor Thorkil Sørensen, som vil tale om depression, melankoli og lykke. I sit foredrag taler Thorkil Sørensen om disse kontraster og vil illustrere
det med eksempler fra religion, filosofi og kunst. Han mener, at
lægevidenskab bør inddrage tænkning fra disse områder. Depression er et helvede, men har Stuart Mill ret i påstanden om, at det er
bedre at være den bekymrede Sokrates end den glade gris?
Thorkil Sørensen vil uddybe
med eksempler fra blandt andet filosoffen Camus og digteren Inger Christensen.

I efteråret 2011 gik Thorkil Sørensen på pension efter at have arbejdet med faget i 41 år. Han har blandt andet været ansat i Risskov ved Århus, herefter som overlæge på Rigshospitalet, senere
Statshospitalet Nordvang, Psykiatrisk Center i Gentofte, inden endestationen for 18 år siden lød på ledende overlæge på Psykiatrisk
afdeling i Odense. Thorkil Sørensen har været med til at starte Klinisk Etisk Komite i Region Syddanmark.
Pris: kr. 30.- som inkluderer en forfriskning.
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Advent - at tage
forskud på glæderne
Torsdag d. 6/12
kl. 19.00

Sognepræst ved
Fredens Kirke Tine Lindhardt
holder årets adventsmøde for os.
Kirkeligt set er
advent en bodsog fastetid. For
børn er advent
ventesal-ventetid
eller måske snarere jul før jul. Måske skulle vi genopfinde forventningens tid?

Odense Fagskole

Tine Lindhardt er født i Nørre Sundby, opvokset i Midtjylland og
uddannet teolog fra Aarhus Universitet, hvorefter hun i en del år
var ansat som præst forskellige steder. I godt fem år var hun ansat
ved Danmarks Radio, hvor hun arbejdede med tilrettelæggelse og
afvikling af udsendelsen ”Mennesker og tro”. Derefter fulgte godt
syv år, hvor hun var generalsekretær for Det Danske Bibelselskab,
og siden 2010 har hun været sognepræst ved Fredens Kirke i
Odense.
Aftenen sluttes af med oplæsning af en adventsfortælling.
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Nytårskur
Lørdag d. 5/1
kl. 11.00 - 13.00
Odense Friskole

Odense Højskoleforening er en særdeles aktiv forening, hvor vi
mødes i mange forskellige sammenhænge i løbet af året.
Men bestyrelsen synes også, det kunne være dejligt at hilse på hinanden ved en uformel sammenkomst umiddelbart efter årsskiftet,
hvor der bydes på et glas vin, og hvor samtalen vil kunne gå frit på
kryds og tværs.
Det hele krydres med let musik ved saxofonisterne Carsten Sindvald og Finn Henriksen.
Og man kan komme og gå, som det passer ind i den enkeltes program fra kl. 11.00 til kl. 13.00.
Om saxofonisterne:
Carsten Sindvald er uddannet klassisk saxofonist ved Det Kgl.
Danske Musikkonservatoriums solistklasse.
Finn Henriksen, klassisk saxofonist. Han afsluttede sin uddannelse med diplomeksamen i rytmisk musik og musikpædagogik fra
Det Fynske Musikkonservatorium.
Begge er bl.a. medlem af Air Concertante, som giver koncert
søndag den 20. januar
(se side 18).

- 16 -

Da Danmark blev danskhed
Kampen om nationalidentiteten
fra Grundtvig til morgenavisen
Onsdag d. 16/1
kl. 19.00
Odense Friskole

Folk under 65 år vil nok mene, at Georg Metz har været der altid.
Og det er ikke så mærkeligt, for i årene fra 1969 til 1988, altså lige
indtil konkurrenten TV2 dukkede op, var han fastansat i Danmarks
Radio på Radioavisen og som studievært og redaktør på TV-Avisen.
Midt i 90´erne var han et par år redaktør på Information, og det er
også på denne avis han i dag er lederskribent, kolumnist og anmelder.
Aftenens foredragsholder har holdninger, meninger og meningers mod,
og derfor er det ikke så sært, at han
til stadighed optræder i de fleste medier, når holdningsmæssige spørgsmål skal debatteres og forfægtes.
Georg Metz kommenterer sit foredrag således:
Danmark er en brugsforening, sagde
gamle Palle Lauring og gav et udmærket signalement af grundlæggende træk af den danske virkelighed på det tidspunkt, han sagde det.
Men Danmark er selvfølgelig også noget andet og uimodsigeligt
fædreland for en ikke mere helt så homogen befolkning som efter
1864 og de tider, hvor det vakte opsigt, at der gik en neger på Vesterbro, som man sang. Indvandring og europæisk forening har
vakt bekymring og modstand og angst for danskhedens forsvinden.
Nationalfølelse kan være smuk og agtværdig. Men fædrelandskærligheden kan udarte til selvbedrag og historieforfalskning med mere eller mindre udokumenterede påstande om konkrete nationale
fænomener og begivenheder og disses betydning. I de seneste ti –
femten år har nogle politikere bragt synspunkter til torvs, der indbyder til korrektioner eller debat om historien og metoderne til at
nå til de pågældende forestillinger om danskheden. Men det begyndte med Grundtvig …. eller lidt før ….
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Air Concertante in Concert
Søndag d. 20/1
kl. 16.00 - 17.30
Odense Valgmenighedskirke
Fælleskoncert med
Odense
Valgmenighed
Pris: kr. 30.- som
inkluderer en forfriskning.

Ungdomsbillede

Navnet ”Air Concertante” henviser både til satstypen ”air” og til
ensemblets instrumenter, som alle – hver på deres egen karakteristiske måde – skaber tonerne ved hjælp af luft.
Ofte forbindes saxofonen med jazz og populærmusik, men instrumentets klassiske rødder taget i betragtning har det været nærliggende at sammensætte en trio med saxofonen og orglets fascinerende klangverden i tæt og farverigt samspil.
De musikalske rammer er brede, eftersom ensemblet arbejder med
originalkompositioner, arrangementer af klassiske værker og nutidig kompositionsmusik – ofte i form af værker tilegnet trioen.
Koncerten vil derfor indeholde såvel ensemblespil som solistiske
indslag.
Air Concertante er en klassisk trio bestående af de to odenseanske
saxofonister Carsten Sindvald og Finn Henriksen henholdsvis
organist og kirkesanger ved Odense Valgmenighedskirke samt
Torben Krebs organist ved Ansgars Kirke. Han er uddannet fra
Det Fynske Musikkonservatorium. Foruden organist og korleder
ved Ansgars Kirke er han en travl koncertgiver i mange forskellige
sammenhænge, jurymedlem ved orgelkonkurrencer og kirkeministeriel orgelkonsulent.
Carsten Sindvald, klassisk saxofoAIR CONCERTANTE nist, har optrådt som solist med flere
Finn Henriksen danske symfoni- og strygeorkestre.
Carsten Sindvald Han er en meget aktiv kammer- og
Saxofoner jazzmusiker i en række sammenhænTorben Krebs ge, bl.a. også i hans egen jazzkvartet
Orgel Sindvald Group.
Carsten har også haft opgaver som
komponist og arrangør for såvel orkestre som teater, samt dirigent for
Odense Teaterkor.
Finn Henriksen har sideløbende med
studieforløb deltaget i adskillige jazz
masterclasses hos bl.a. Ray Pitts og
Thad Jones. Han har arbejdet som
studiemusiker, i teaterorkestre og
assisteret i symfoniorkestre.
Finn er er fast medlem af det professionelle fynske big band Tip Toe
Big Band.
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Højskoledag på
Ryslinge Høj- og Efterskole
Lørdag d. 26/1
Kl. 08.45 - 17.45
Ryslinge Høj- og
Efterskole,
Højskolen 1,
5856 Ryslinge

Ryslinge Høj- og Efterskole bygger på traditionerne fra Grundtvig
og Kold. Det betyder, at skolen gennem det levende ord og reflekteret læring skal udvikle elever og medarbejdere til åbne, ansvarlige og aktive medborgere i det globale samfund.
Skolernes kerneværdier er: Sæt mennesket først. Tag ansvar og
Brug traditionen.
Dagens program:
08:45 Afgang med bus fra Dannebrogsgade
09:30 Velkomst med kaffe/te og brød i spisesalen
10:00 Genfødslen af det grundtvigske i Ryslinge
Efterskoleforstander Torben Vind Rasmussen og højskoleforstander Tyge Mortensen vil sætte Ryslinges historie ind
i en nutid og dermed bidrage til Den frie skoles nødvendighed i 2013
11:00 Thorvald Aagaards liv og digtning - i den folkelige sags
tjeneste
Organist, komponist og forfatter Poul Christian
Balslev, Svendborg fortæller
12:30 Frokost i spisesalen
13:15 Efterskoleelever viser rundt
14:00 ”Hvad kommer Søren Kierkegaard mig ved?”
Valgmenighedspræst og forfatter Michael Nielsen,
Ryslinge fortæller
15:30 Kaffe og brød
16:00 Sangens evne til at skabe magi
Højskolelærer, SUCCENERGIZER sanger og
korleder Janne Wind, Ryslinge
17:00 Farvel og tak for denne gang.
17:45 Forventet hjemkomst til Dannebrogsgade
Pris 200 kr. pr. person (kun for medl.) Maks deltagerantal: 150
Bindende tilmelding fra mandag den 20. august kl. 10
til mandag den 7. januar til Henni Ahlefeldt-Laurvig,
Blåbærvej 104, 5260 Odense S.
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 Ryslinge
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Frygtkultur og Retssikkerhed
Tirsdag d. 5/2
kl. 19.00

Peter Kemp udgav i 2011 Filosofiens Verden, hvor filosofi og
”hverdagsliv” hele tiden er i spil
med hinanden.
Odense Valgmenighed og Odense Højskoleforening inviterer til
en aften med denne etiske tænker,
som velfortjent er en af Danmarks førende filosoffer.

Odense Valgmenighedskirke
Fællesmøde med
Odense
Valgmenighed

Kravet om demokratisk medindflydelse og respekt for demokratiske rettigheder er ikke uproblematisk. Det forudsætter en gensidig anerkendelse og kan føre til
større og større krav om sikkerhed på bekostning af frihed for
den enkelte og den anden, dvs. på
bekostning af retssikkerheden.
Dette ønske om mere sikkerhed på bekostning af friheden bunder
naturligvis i frygten. Og spørgsmålet er, om denne frygtkultur ikke
blot er en udfordring men en alvorlig trussel imod den demokratiske retsstats humanitetsprincipper.
Peter Kemp er uddannet teolog, mangeårig professor og med et
langt forfatterskab bag sig. Filosofi må være kritisk, hævder han,
og må indebære polemik med tidens aktuelle spørgsmål.
Se også omtale af filmen Putins kys (se side 21)
Pris: kr. 30.- som inkluderer en forfriskning.
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Filmaften: Putins Kys
Mandag d. 11/2
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke
Fællesarr. med
Odense
Valgmenighed

'Putins kys' er en dramatisk og indsigtsfuld dokumentar om den
19-årige Marsha, der arbejder sig op i den politiske elite i Rusland
gennem den Kreml-støttede ungdomsorganisation Nashi, der kunne give associationer til nazisternes Hitler Jugend. Undervejs begynder hun at tvivle på det politiske projekt, som hun er en del af også påvirket af den unge Putin-kritiske journalist Oleg Kashin.
Marsha og Olegs prøvelser binder dem sammen i et venskab, der
cementeres, da Oleg overfaldes og næsten slås ihjel af nogle af de
mere ekstreme Nashi-tilhængere.
'Putins kys' var med på utallige filmfestivaler i 2012.
Den viser et grumt billede
af Ruslands politiske klima.
Filmen vil blive introduceret af filmklipper Steen Johannessen.
Han har klippet dokumentarfilm med et stærkt journalistisk politisk indhold
bla. "Den Hemmelige Krig" om danske soldaters tilfangetagelse af
afghanske fanger. "69" om Ungdomshuset i København. "Dagbog
fra midten" om Ny Alliance og Naser Khader,
Når man laver dokumentarfilm, løber man naturligt ind i dilemmaer om sandheden.
Steen vil fortælle om de valg der tages, når man skal skære virkeligheden til for at fortælle en stærk historie.
Pris: kr. 30,- som inkluderer en forfriskning.
Se også omtalen af foredragene ”Putins Rusland”
side 6 og ”Frygtkultur og
Retssikkerhed” side 20.
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Sundhedsvæsenets nomader
Torsdag d. 28/2
kl. 19.00
Odense Friskole

Flygtninge/indvandrere strander ofte i det danske sundhedsvæsen
og i det sociale system. Det er der gode grunde til, men måske ikke altid af de grunde man skulle tro. Sprog er centralt, men ikke
bare det talte sprog. Det handler også om opfattelsen af kroppen,
kroppens sprog, og hvilken tiltro man har til myndigheder og offentlige institutioner.
Familien er ofte splittet eller forsvundet, og verden kan for nogle
mennesker med rette være et usikkert og utrygt sted at være. Der
er dog mulighed for at hjælpe denne gruppe af borgere og patienter med de billigste af alle værktøjer: tid, tålmodighed og lidt empati. Foredraget beskriver en række patienthistorier og drager derfra nogle konklusioner omkring betydningen af sprog og livshistorien i den måde, man bliver syg på og passer på sig selv. Foredraget vil beskrive, hvordan en lille smule indsigt og gensidig tillid
kan bringe svært syge patienter tilbage til livet med fornyet energi.
Morten Sodemann er professor i indvandrermedicin og global
sundhed.
Morten er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1989 og speciallæge i infektionssygdomme. Han blev ph.d. i 1996 på en afhandling om behandlingen af alvorlige infektioner blandt børn i Guinea
-Bissau, Vestafrika. Siden 2008 har Morten Sodemann været leder
af Indvandrermedicinsk Klinik på OUH Odense Universitetshospital. Sigtet med klinikken er at behandle indvandrere, der i årevis
har haft helbredsproblemer, men ikke fået en diagnose.
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Velfærdssamfundets iboende
spændinger
Onsdag d. 6/3
kl. 19.00

Da Herren spurgte Kain, hvor hans bror Abel var, svarede Kain:
"Det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror?"

Odense Friskole

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 og Velfærdskommissionen.
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Generalforsamling
Koret MediUS
Torsdag d. 14/3
kl. 19.00

Generalforsamlingen
2013 holdes i år med
koroptræden i Ansgars
Kirke med efterfølgende
gratis kaffebord og generalforsamling i Ansgargården for foreningens
medlemmer.

Ansgars Kirke
Ansgargården
Sdr. Boulevard 1
5000 Odense C

Koret hedder mediUS og ledes af Kenneth Seholt. Han er uddannet i rytmiske korledelse fra Musikkonservatoriet i Ålborg og har
tidligere taget grunduddannelse i korledelse under John Høybye
og har været flittigt brugt som gæstelærer i forskellige kor samt
stået for korworkshops for skoler og i virksomheder.
MediUS betyder ”i
midten”, og koret har
siden 2008 arbejdet sig
hen mod at være et af
de førende rytmiske
kor på Fyn. Navnet
hentyder til korets geografiske base på Midtfyn. Det består af 28
sangere - såvel kvinder
som mænd fortrinsvis i aldersgruppen 20-50 år. Der arbejdes med
en musikalsk cocktail af sange fra bl.a. Saybia, Duke Ellington,
Toto og Simply Red samt værker af enkelte yngre sangskrivere.
Forud for den ordinære generalforsamling i Ansgargården vil
Odense Højskoleforening være vært for aftenens traktement.
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For Gud, konge og fædreland
mit liv i folkekirkens tjeneste
Onsdag d. 20/3
kl. 19.00

Inden Erik Norman
Svendsen blev biskop over
Københavns Stift i 1992,
havde han en lang gejstlig
karriere bag sig, siden han i
1968 blev cand. theol. fra
Københavns Universitet.
Først som kapellan ved
Sundkirken og Brønshøj
Kirke og siden sognepræst i
henholdsvis Skovlunde og
Dragør. I nogle år mellem
de to præstestillinger bestred han hvervet som generalsekretær i Kirkefondet.

Odense Fagskole

I 1993 blev han udpeget til formand for Salmebogskommissionen, der havde til opgave at sammensætte en ny salmebog
til afløsning for den fra 1953. Det var et stort og omfattende
stykke arbejde, der først – efter mange besværligheder og
forhindringer – lå færdig i 2002.
I dag er han kongehusets præst, kongelig konfessionarius, og knyttet til Garnisons Kirke. Han har viet kronprinseparret, prins Joachim og prinsesse Marie, døbt deres børn. Han har særlig været
optaget af folkekirkens forhold til samfundet og andre religioner,
og han har som biskop i København besøgt danske kirker over hele verden og har skrevet en række bøger om kirkelige og teologiske emner samt erindringsbogen fra 2010: Fra Nørrebro til Nørregade.
Han har naturligvis blandet sig i den kirkelige og teologiske debat.
Men også i samfundsdebatten i det hele taget, og det lige fra problemstillinger omkring Danmarks deltagelse i krigs- og fredsbevarende styrker til en dansk trafikkultur i forfald.
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Hvor litteraturen finder sted
Torsdag d. 11/4
kl. 19.00

I munkecellen, på herregården, ved hoffet, på akademiet, i præstegården og på bladhuset har litteraturen fundet sted, rundt om i
Danmark gennem hele vores historie.

Odense Valgmenighedskirke

Professor ved Institut
for Litteratur, Kultur
og Medier, Syddansk
Universitet AnneMarie Mai fortæller
om sit arbejde med at
udforske litteraturstederne i ”Hvor litteraturen finder sted” (et
litteraturhistorisk 3
binds værk) og giver
eksempler på både
elskede klassikere og
mindre kendte bøger
fra før og nu.

Arrangeret af OH’s
læsekredsledere

Der bliver lejlighed til at høre om såvel Grundtvig, Blicher og H.
C. Andersen som Herman Bang, Suzanne Brøgger og Helle Helle.

Mødet er åbent for alle.
Velkommen til en interessant aften
Pris: kr. 30,- som inkluderer entre,
kaffe/te og kage
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Det alternative og
anden moderne overtro
Onsdag d. 17/4
kl. 19.00
Odense Fagskole

Der er alt for ringe tilslutning til de naturvidenskabelige studier,
og samtidig breder den organiserede uvidenskabelighed, som ofte
kaldes “Det Alternative” sig i form af pilekviste, jordstråler, stjernetydere, helende krystaller og utallige andre former for overtro
og bondefangeri.
I foredraget tager vi fat om nogle af disse nælder og rykker til for
at få et kig på rødderne til det miskmask af usaglighed, overtro,
nyreligiøsitet og pseudovidenskabelighed, som ligger bag. Foredragsholderen følger udviklingen inden for en række af disse
“moderne myter” både via sit arbejde på Steno Museet i Århus og
igennem deltagelse i Skeptica-gruppen. Interesserede kan forberede sig f.eks. ved at kigge på netsiderne under www.skeptica.dk.
Ole J. Knudsen er planetarieleder på Steno
Museet i Århus og bestyrer på Ole RømerObservatoriet. Han er B. Sc. i astronomi og
fysik fra Århus Universitet og har gennem en
årrække været fast knyttet til programmer i
radio og fjernsyn, hvor han dels har fortalt
om astronomi og dels har besvaret spørgsmål
fra lyttere og seere om astronomiske emner.
Han bruger bevidst humor for at trænge igennem med sine budskaber, og han ved godt, at
nogle forskere slår korsets tegn for sig, når de hører hans måde at
udlægge videnskaben på. Men den anderledes facon virker. Det
vidner blandt andet lyttertallene til programmet "Hallo Derude" i
DR om.

- 27 -

Carl Jacobsen
Brygger på Carlsberg
Hovedstadens forskønner
Onsdag d. 1/5
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke
Fællesmøde med
Odense
Valgmenighed

Carl Jacobsen (1842 – 1914) slog gennem sit liv og virke sit navn
fast som sin samtids førende brygger og mæcen. Han var ud over
at være brygger på Carlsberg passioneret kunstkender og samler.
En excentrisk og berejst ildsjæl og igangsætter, som ønskede at
give noget tilbage til det samfund, der havde været med til at skabe hans enorme formue.
Han satte sig for at ”forskjønne livet for de levende” og sammen
med den foretrukne arkitekt Vilhelm Dahlerup blev han Københavns store bygmester i slutningen af 1800-tallet. Med Ny Carlsberg Glyptoteket, opstilling af skulpturer og klassiske kunstværker
i kopi i Hovedstadens nyanlagte parker og anlæg, initiativtager til
Den Kgl. Gipsafstøbningssamling, donationer til oprettelse af
kunstmuseer i provinsen og Kunstindustrimuseet i København
blev grunden lagt til Ny Carlsbergfondet, som stadig efterlever
hans idealer til fordel for ”de skjønne kunster”.
Carl Jacobsen byggede Jesuskirken i Valby, hvor
bryggerfamilien ligger begravet i krypten under
kirkens kor.
Foredragsholder Hanne Rosenberg har været sognepræst i Jesuskirken siden 1996.

Der vil i september 2013 blive
arrangeret ekskursion til København for bl.a. at se Jesuskirken
og Ny Carlsberg Glyptoteket.
Frokost på Vartov. Hanne Rosenberg vil medvirke. Udførligt program udsendes senere.
Pris: kr. 30.- som inkluderer en
forfriskning.
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Virksomhedsbesøg på
Gyldensteen
Tirsdag d. 14/5
kl. 10.00 - 13.00
Mødested:
P-pladsen v.
Gyldensteen
Gyldensteensvej 101
5400 Bogense

Her vil der blive mulighed for at se en ganske speciel virksomhed
indrettet på den gamle herregård Gyldensteen, som i dag ejes og
drives af Victoria og Frants Bernstorff-Gyldensteen. Oprindelig
blev gården drevet som konventionelt landbrug, men i dag har den
udviklet sig til at være et af Danmarks største frilandsgartnerier.
Det har i en årrække været almindelig kendt, at man i det milde
kystnære klima har haft en stor produktion af spiseløg, men der
produceres også andre grøntsager af høj kvalitet f.eks. rødløg, blad
- og knoldselleri, porrer samt æbler, og et af de senest tilkomne
produkter er koldpresset æblemost, som sælges til udvalgte butikker, hoteller og restauranter. I dag er Gyldensteen den største
løgproducent nord for Hamborg, og produktionen dækker 25% af
det danske marked.
Det dyrkede landbrugsareal udgør 1.339 hektar med hovedafgrøderne hvede og byg samt
græsfrø. I landbruget beskæftiges året rundt
10 medarbejdere, og inden for frugt og grønt
er der fast 15 medarbejdere, men i de travleste perioder er i alt ca. 60 lønnede personer.
Skovarealerne på i alt 365 hektar fordeler sig
på 40% nåletræer og 60% løvtræer. HedeDanmark varetager den overordnede planlægning af skovens drift, og der udføres maskinstationsarbejde for andre skovdyrkere. Derudover er der i virksomheden natur & jagt samt udlejningsvirksomhed.
Under besøget vil der blive tale om en orientering og rundvisning
på selve avlsgården, hvorfra driften udgår, derefter går turen til
parken, hvor der lægges mere vægt på den historiske baggrund.
Deltagerantal maks. 40
Bindende tilmelding fra mandag den 20. august kl.10 til torsdag
den 5. januar til Henni Ahlefeldt-Laurvig, Blåbærvej 104, 5260
Odense S. Mail: ahle-vig@galnet.dk tlf.: 6614 0980.
Husk madpakke, drikkevarer og fornuftig påklædning samt
terrængående fodtøj.
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Kulturdag på
Humlemagasinet
Lørdag d. 25/5
kl. 13.00 - 17.00
Mødested:
Humlemagasinet
Rugårdsvej 51,
5463 Harndrup.

Humlemagasinet startede i 1990, og har siden udviklet sig til et
sted med vekslende kulturhistoriske udstillinger.
Der vises to store udstillinger årligt; hele sommerperioden en kongelig udstilling og i november – december en overdådig juleudstilling. I 2013 vises en udstilling om det græske kongehus.
I 2001 åbnede Danmarks eneste humlemuseum, som fortæller stedets historie gennem 100 år.
Museum for digteren og forfatteren Sigfred Pedersen blev indviet
den 10. marts 2003 på 100 års dagen for hans fødsel i Harndrup.
Danmarks største humlehave blev anlagt i 1991. Derefter fynsk
æblehave med 30 gamle æblesorter.
Ligeledes kan man i den store park se en engelsk rosenhave med
David Austin roser. I 2007 åbnedes rododendronhaven.
Sidste skud på stammen er Dronning Ingrid-haven indviet i 2011.
I cafeen, som er i de gamle stuer, er der mulighed for at købe kaffe
og ”Prinsesse Marie lagkage” - pris kr. 60,00.

Der indledes med en fælles introduktion kl. 13.00.
Pris for deltagelse: kr. 100,Bindende tilmelding fra mandag den 20. august kl. 10 til onsdag
den 1. maj til Henni Ahlefeldt-Laurvig, Blåbærvej 104, 5260
Odense S. 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 Humle
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Grundlovsmøde
Torsdag d. 6/6
kl. 19.00

Odense Højskoleforenings grundlovstaler i 2012 bliver Esben
Lunde Larsen

Odense Fagskole

Hvad betyder grundloven for unge politikere i dag? Hvad optager
dem især, og adskiller de sig overhovedet fra de øvrige? Hvad får
de udrettet? Hvad betyder Grundtvigs tanke om frihed, kristendom,
religioner og samfund? Mød en
ung MF´er (født 1978) til grundlovsmødet 2013. Han har en blog,
deltager i radiodebatter, skriver
læserbreve og er også aktiv i det
politiske liv på sin hjemegn.

Årets grundlovstaler Esben Lunde Larsen bor
i Stauning ved Ringkøbing Fjord. Han blev i
2008 færdig som cand. theol. fra Københavns
Universitet, og siden har han arbejdet som ph.d.
-studerende på Det teologiske Fakultet ved Københavns Universitet og Grundtvig-Akademiet
på Vartov. Her skriver han en afhandling om
N.F.S. Grundtvigs frihedsforståelse i et historisk og nutidigt politisk perspektiv. Politik er
Esben Lunde Larsens store interesse ved siden
af det teologiske. Således har han været valgt til byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune siden 2005, hvor han i dag er viceborgmester. Siden 2011 har han været valgt til Folketinget for partiet Venstre i Ringkøbing-Skjern Kredsen.

Lørdag d. 8/6

Sommerudflugt den 8/6
Indbydelse vil blive udsendt i begyndelsen af maj.
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Filmklubben KulturKino
Filmene vises i
Odense
Valgmenighedskirke

Vi har i det forløbne år konstateret en stor interesse for Filmklubben. Vi er nu 110 medlemmer - og har haft mulighed for at nyde
KulturKino i Cafe Biografen her i Odense.
KulturKino har fundet sted lørdag formiddag med start omkring
klokken 9.00 til 10.00. Programmet for 2012/2013 foreligger endnu ikke - og med udgangspunkt heri anbefales, at vi hver især tilmelder os Cafe Biografens Nyhedsbrev. (Gå ind på
www.cafebio.dk og under punktet tilmeld nyhedsbrev - kan du oplyse din e-mail adresse. Du vil så modtage alle nyheder fra Cafebiografen - både KulturKino og andre tilbud.)
Herefter bestiller du som vanlig - din filmoplevelse og afregner
direkte med Cafe Biografen - og vælger selv netop dine favoritter.

Filmklubben er et
samarbejde mellem
Odense
Valgmenighed og
Odense Højskoleforening, som via medlemskab har ret til at
vise filmene.

Filmklubben vil i år prøve selv at vælge nogle film, som vi finder
spændende. Vi har jo mulighed for at vise vores egne valgte film i
Odense Valgmenighedskirke. Det vil vi forsøge at udbygge i det
kommende år - og gør opmærksom på, at vi indtil nu har valgt følgende to film:
SOPHIE SCHOLL - DE SIDSTE DAGE - Filmen viser de sidste dage i Sophie Scholls Liv. Hun var sammen med sin bror medlem af modstandsbevægelsen " Den Hvide Rose" - og filmen afspejler omstændighederne for modstand og "retssystemet" under 2.
verdenskrig i Tyskland. Filmen afspejler ligeledes Sophie Scholls
tanker om modstand og civilcourage.
Filmen vises - tirsdag den 6. november 2012 klokken 19.00 - i
Odense Valgmenighedskirke (se side 11).

Vi vil løbende orientere jer om nye
tiltag via jeres allerede oplyste e-mail
adresser.
Tilmelding til filmklubben sker alene via e-mail til Lisbeth Land:
land@dsa-net.dk

PUTINS KYS - Filmen har været med på
utallige filmfestivaler i 2012, og viser et
grumt billede af Ruslands politiske klima.
Filmen vises - mandag den 11. februar 2013
klokken 19.00 i Odense Valgmenighedskirke
(se side 21).
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Velkommen til Odense Højskoleforenings hjemmeside. Se årets program og følg med i, om
der sker ændringer.
Se også tidligere års programmer og find bestyrelsens mailadresser.
Hjemmesidens adresse er:
www.OH-odense.dk

Odense Højskoleforenings logo fra
foredragssalen i foreningens eget hus,
der nu tilhører Henriette Hørlücks Skole i
Slotsvænget.
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Læsekredse i OH
I mere end 20 år har medlemmer i Højskoleforeningen i hyggeligt samvær deltaget i læsekredse. Hver kreds vælger i fællesskab hvilke 6 bøger, man vil læse i vinterens løb, det
bliver altid 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: 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

2012:

24. sept.

19. sept.

26. sept.

3. okt.

29. okt.

24. okt.

31. okt.

7. nov.

26. nov.

21. nov.

28. nov.

5. dec.

28. jan.

23. jan.

30. jan.

9. jan.

25. feb.

20. feb.

27. feb.

6. feb.

18. mar.

20. mar.

3. apr.

6. mar.

Inge Kiertzner

Aase Bruuskær

Doris Panduro

Hanne LindThomsen

Formiddage

2013:

Ledere

Eftermiddage
Ugedag

Læsekreds 5

Læsekreds 6

Læsekreds 7

Mandage 14-16

Onsdage 14-16

Onsdage 14-16

2012:

24/9

29/10

26/11

26/9

31/10

28/11

3/10

7/11

5/12

2013:

28/1

25/2

18/3

30/1

27/2

20/3

9/1

6/2

6/3

Ledere

Merete Poulsen

Randi Weeks

Karin Larsen

Tilmelding til Læsekreds 1-7 fra og med mandag d. 20. 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
Sen
eftermiddag
Ugedag
2012:
2013:
Leder

Læsekreds 8
Tirsdage 15.30-17.30

Tilmelding til Læsekreds 8 skal ske til Marianne Vestergaard, på tlf. 6617 7808 eller mo25/9 30/10 27/11
bil nr. 4157 8708 tirsdag d. 14. august kl. 1829/1
26/2
19/3 20 eller torsdag d. 16. august kl. 16-18. Denne
læsekreds låner lokale på: Dalum Bibliotek,
Marianne Vestergaard
Dalumvej 95.
Læsekreds 9*

Læsekreds 10**

Læsekreds 11*

Ugedag

Mandage 18.30-20:30

Tirsdage 19-21

Onsdage 18.30-20.30

2012:

17/9

22/10

19/11

25/9

30/10

27/11

3/10

7/11

5/12

2013:

21/1

18/2

18/3

29/1

26/2

19/3

2/1

6/2

6/3

Aften

Ledere

Marianne Schroll

Liss-Lotte Talbroe

Marianne Schroll

*Tilmelding til Læsekreds 9 og Læsekreds 11 skal ske til Marianne Schroll på mobil nr.
4084 5002 mandag d. 13. august kl. 19-21 eller torsdag d. 16. august kl.17-19, evt. pr.
brev til Marianne Schroll, Pilebakken 20, 5260 Odense S.
**Tilmelding til Læsekreds 10 skal ske fra og med mandag d. 20. august til Inge Kiertzner på tlf. 6618 0677 (evt. tlf. 5151 3325) eller pr. brev: Skrænten 20, 5270 Odense N.
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Højskoleophold på Rønshoved
Ugeophold
1/9 - 7/9 - 2013

Rønshoved Højskole er en almen grundtvigsk højskole grundlagt
af Julie og Aage Møller i 1921 – lige efter genforeningen. Aage
Møller blev født i Odense i 1885, var elev på Askov Højskole og
Rønshoved Højskole senere lærer på Ry Højskole, Skamlingsbanke Højskole og Roskilde Højskole.
Højskolevej 4
6340 Kruså

I samarbejde med forstanderparret på Rønshoved Højskole tilbydes et ugeophold på højskolen. Overskriften er Grænseland på
kryds og tværs – stjernestunder i det sønderjyske.
Sensommeren er over os, og naturens farver er i fuldt flor. Det er
tid til at komme på sensommerhøjskole i Sønderjylland. Vi skal
hver morgen gå ture på den kystnære og smukke sti langs med
Flensborg Fjord, synge flaget op, høre spændende foredrag og ikke mindst være i fodsporene på to spændende sønderjyske kulturpersonligheder: Den store nationalromantiske maler Eckersberg og
den alsisk fødte Herman Bang.
Foredragene indeholder:
•
Sønderjyllands mentalitetshistorie
•
Stjernestunder med sang og musik, bål på højskolens egen
strand og årstidens viser
•
Sønderjyllands særegne kultur og historie
•
Om Eckersberg – Danmarks guldaldermaler, opvokset på
Sundeved i Blans
•
Fortælling/skuespil om Herman Bangs Caja
•
Om grundtvigske grundbegreber
•
Studiekredse i: Livsanskuelsesdebatter, vandringer langs
Flensborg Fjord samt højskolesang og musikhistorie
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Rønshoved Højskole fortsat…..
Ugeophold
1/9 - 7/9 - 2013
Rønshoved Højskole
Højskolevej 4
6340 Kruså

får besøg af OH

Udflugter:
•
Als, præstegården i Asserballe – Herman Bangs fødehjem,
brudgomsegene i Nørreskoven
•
Sydslesvig, udvalgte udstillinger på Gottorp Slot og den
historiske Dannevirkevold
•
Havnbjerg Kirke med den kendte altertavle af Eckersberg
•
Smuttur til Hærvejen, Urnehoved Tingsted og Bommerlund
Plantage
I første omgang er vi blevet lovet plads til 81 personer, men vi håber på lidt flere, når invitation udsendes omkring begyndelsen af
december. Pris: 4.300 kr. pr. person i dobbeltværelse med eget bad
og 4.100 kr. pr. person i enkeltværelse med håndvask og bad/toilet
på gangen.

- 37 -

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
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)
Søren Ole Petersen (sekretær)
4042 8011
Lisbeth Land
6617 0442
Christian Foldager
6612 2636
Marianne Lundsgaard
6167 8085
Thorkild Skov Larsen
6594 1775
Jens Rahbek Nørgaard (redaktør)
2482 1453
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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Fra Festsalen i Odense Højskoleforenings gamle bygning på Slotsvænget

