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Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det fol-

kelige og kulturelle liv i Odense. 

Den blev til, fordi nogle unge havde været på grundtvigsk højskole, og da de 

kom hjem, ønskede de i deres dagligdag at fastholde de værdier, de havde 

mødt dér. 

Der har været opgangs- og nedgangsperioder for foreningen, men i modsæt-

ning til mange - måske de fleste - af de foreninger, der opstod dengang, er 

Odense Højskoleforening her ved indgangen til sin 118. sæson stadig spil-

levende. 

Vi mødes for at tage tidens puls, høre foredrag, drøfte aktuelle samfunds-

spørgsmål og synge fra Højskolesangbogen. Vi tager på højskoleophold 

rundt om i landet, besøger lokale virksomheder samt institutioner og tager på 

sommerudflugt. 
 

Foreningens hjemmeside: 
 

www.oh-odense.dk  
 

Her vil man kunne finde årets program, evt. programæn-

dringer, nye tiltag i indeværende sæson samt programmer 

tilbage fra 2008/09.  

Hvem er vi? 

Indmeldelse kan ske ved møderne, til  

formanden Olav Grue (tlf. 6618 9808 eller mail: olagru@sa-net.dk)  

eller til kassereren Christian Foldager 

 (tlf. 6612 2636 eller mail: kasserer@oh-odense.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 opfor-

drer alle, hvis e-mail adresse vi endnu ikke kender, til at afle-

vere denne til vores kasserer Christian Foldager på adressen: 

kasserer@oh-odense.dk. 



Indholdsfortegnelse 
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Dato Arrangementer Sidetal 

1-7/9 Højskoleophold - Rønshoved Side 4 

14/9 - 07.30 * Udflugt til Bryggerens København Side 5 

19/9 - 19.00 Sangaften - Uffe Most - Henriette Hørlücks Skole Side 7 

26/9 - 19.00 Samtaleaften - Lige Gyldigt? - Fagskolen Side 8 

3/10 - 19.00 Demens - Kjeld Andersen - Friskolen Side 9 

24/10 - 19.00 Det ordentlige menneske - Henrik Jensen - Fagskolen Side 10 

30/10 - 19.00 Søren Kierkegaard og vor tid - Jørgen Carlsen - Fagskolen Side 11 

12/11 - 19.00 Lystvandring i kunst - Martin Bigum - Valgmenighedskirken Side 12 

21/11 - 19.00 Den store krig - René Rasmussen - Friskolen Side 13 

27/11 - 19.00 Jomfru Sørensen - Lisbeth Smedegaard Andersen - Fagskolen Side 14 

5/12 - 19.00 Adventsmøde - Vita Andreasen - Fagskolen Side 15 

4/1 - 11.00 Nytårskur - Fløjte og Klaver - Friskolen Side 16  

9/1 - 19.00 Barmhjertighed - Doris Ottesen - Valgmenighedskirken Side 17 

13/1 - 19.00 Kaj Munk - Lisbeth Lunde Lauridsen - Fagskolen Side 18 

19/1 - 16.00 Sibani & Jarrar - Koncert - Valgmenighedskirken Side 19 

28/1 - 19.00 9 mia. mennesker - Henning Otte Hansen  - Valgm.kirken Side 20 

1/2 - 08.45 * Højskoledag på Ringe Fri- og Efterskole Side 21 

10/2 - 19.00 Film: Terra Ferma - Valgmenighedskirken Side 22  

26/2 - 19.00 Mediernes magt - Kurt Strand - Friskolen Side 23 

6/3 - 19.00 En retsmediciners liv - Jørgen Lange  Thomsen - Friskolen  Side 24 

11/3 - 19.00 Film: Den ny Verden - Valgmenighedskirken Side 25  

20/3 - 19.00 Generalforsamling - Nordfyns Percussion - Munkebjerg Kirke Side 26 

1/4 - 19.00 Jesus, pengene og livet - Gretelise Holm - Valgm.kirken Side 27 

10/4 - 19.00 Menneskesyn - Birgitte Stoklund Larsen - Fagskolen Side 28 

22/4 - 17.30 Fyraftensmøde - Henriette Hørlücks Skole Side 29  

30/4 - 19.00 * Besøg i Nordatlantisk Hus Side 30  

22/5 - 19.00 * Virksomhedsbesøg hos MedCom - Forskerparken Side 31 

26/5 - 19.00 Jacob A. Riis - Tom Buk-Swienty  - Valgmenighedskirken Side 32 

4/6 - 19.00 Grundlovsmøde - Rune Lykkeberg - Fagskolen Side 33 

14/6 * Sommerudflugt 2014 Side 33 

 Læsekredse  Side 34 

12-14/9 * Højskoleophold på Brandbjerg Højskole 2014 Side 36 

 * indikerer separat tilmelding og betaling  

 Lyseblå baggrund indikerer udvandringstema  



Højskoleophold på Rønshoved 

Ugeophold 

1/9 - 7/9 - 2013 

 

Rønshoved Højskole 

Højskolevej 4 

6340 Kruså 

 

 

 

Højskoleopholdet blev udbudt til medlemmerne i december 2012, 

men efter gældende lovgivning er kurset åbent for alle i den ud-

strækning, det ikke er fuldtegnet.  

Kurset indeholder følgende programpunkter: 

 Rundvisning 

 Sønderjysk mentalitetshistorie (Thue Kjærhus) 

 Problemer i tiden/sang & musik/vandringer 

 Grundtvigske grundbegreber (Morten Kvist) 

 Sønderjyske sange og historie (Nina Kjærhus) 

 Maleren C.W. Eckersberg (Kasper Monrad) 

 Tur forbi malerens fødehjem til Havnbjerg Kirke 

 Tur til Gottorp, Dannevirkevolden og Hedeby 

 Aftensalon 

 Herman Bangs Caja (Inger-Marie Madsen) 

 Tur til Herman Bangs fødehjem og brudgomsegene 

 Bangs film Tine m. Lone Hertz, intro Hans-Tyge Haarløv 

 Tur til Urnehoved og Bommerlund/Hærvejen 

 

Opholdet koster 4.100 kr. for enkeltværelse m. bad og toilet på 

gangen og 4.300 kr. på dobbeltværelse m. eget bad og toilet. Kost, 

logi, linned og håndklæder er inkluderet 

Hvis man er interesseret i eventuelle ledige pladser, bedes man 

henvende sig til foreningens formand eller højskolen: Højskolevej 

4, 6340 Kruså, Tlf. 7460 8318, www.ronshoved.dk, mail: in-

fo@ronshoved.dk  
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Udflugt til bryggerens 

København 

Lørdag den 14/9  

kl. 07.30 

 

Afgang Danne-

brogsgade i Odense  

 

Fællesarr. med 

Odense  

Valgmenighed 

Ved foredragsaftenen den 1. maj fortalte Hanne Rosenberg om 

baggrunden for Carl Jacobsens kolossale indsats som erhvervs-

mand og som kunstsamler. Han satte sig for at ”forskjønne livet 

for de levende”. 

 

Der blev lagt op til at foretage en ekskursion til København for 

bl.a. at se Jesuskirken og Ny Carlsberg Glyptoteket. Det bliver lør-

dag den 14. sept. med bus fra Dannebrogsgade. 

Carl Jacobsen indviede 

Jesuskirken i 1896. Det 

blev ikke alene en marke-

ring af Jacobsens virke-

trang og evner som kirke-

bygger og kunstkender. 

Det blev også familiens 

gravkirke. 

Da faderen uventet døde 

under et ophold i Rom i 

1887 midt under kirkebyg-

geriet, blev det Carls ønske at indrette en gravkrypt 

under kirkens kor for at ære sin fars minde og slæg-

ten for eftertiden. Krypten har som forbillede Karl 

den Stores gravkapel i Aachen Domkirke. 

Kirken skulle ”overgå alle de andre kirker i Køben-

havn i skønhed”. Endvidere skulle kirken hente sit 

formsprog fra de sydeuropæiske kirker. 

 

Hanne Rosenberg, sognepræst ved Jesuskirken vil vise os rundt og 

fortælle om kirkens tilblivelse og dens udsmykning. 

Vi går derefter fra Jesuskirken ind i Søndermarken til Cisternerne, 

som oprindeligt blev anvendt til byens vandforsyning, men nu er 

museum for moderne glaskunst. 

Samlingen består af 40 forskellige værker. Samspillet mellem 

kunstværkerne, museets rumforhold samt kunstlyset giver en hel 

unik oplevelse. 

Der vil også være en særudstilling af slovakiske billedkunstnere. I 

Slovakiet er der en stærk tradition for brug af glas i såvel kunst-

genstande, design som i en billedkunstnerisk praksis. 
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Udflugt til bryggerens 

København 

fortsat... 

Det anbefales at have praktisk tøj 

og fodtøj på, da der kan forekom-

me en del fugt og vand på gulve-

ne. Herefter køres til Vartov, hvor 

der er frokost. Efter frokost går vi 

til Glyptoteket. Her vil 2 guider 

vise os rundt. 

Den oprindelige samling på Glyp-

toteket blev grundlagt i 1882. Mu-

seet indrettedes i en renæssancein-

spireret bygning , åbnet 1897 og 

udvidet 1906 med et firfløjet klassicistisk anlæg; en mellemliggen-

de gård blev overdækket med en glaskuppel og omdannet til vin-

terhave med Kai Nielsens skulptur Vandmoderen som centrum. I 

1996 indviedes en indre tilbygning, og efter en større ombygning 

genåbnede museet i 2006 med bl.a. en ny opstilling af den antikke 

samling. Der vil være tid til et besøg i cafeen og at gå rundt på 

egen hånd, inden vi returnerer til Odense. 

07.30   Afgang fra Dannebrogsgade. Formiddagskaffe undervejs 

10.30  Ankomst Jesuskirken. Rundvisning ved Hanne Rosenberg 

11.30  Gåtur til og besøg i Cisternerne i Søndermarken  

12.30  Afgang fra Jesuskirken til Vartov. 

13.00  Frokost incl. kaffe på Vartov 

14.00  Gåtur til Glyptoteket 

14.30  Rundvisning 

15.30  Tid til fordybelse på egen hånd og evt. cafebesøg for egen 

 regning 

16.30  Afgang fra Glyptoteket 

18.30  Ankomst Dannebrogsgade 
 

Pris: 475,- pr. Person - Deltagerantal: max. 54 personer 
 

Bindende tilmelding fra mandag den 19.august kl. 10.00 til fredag 

den 23. august. 
 

Lisbeth Land    mail: land@dsa-net.dk    tlf. 6617 0442 

Helene Sønderby   mail: helene@mobil.dk   tlf. 6618 9201 
 

Først efter accept af tilmelding betales til:  

reg. nr. 6845 – konto 1334582 
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Sangaften med Uffe Most 

Torsdag d. 19/9 

kl. 19.00 

 

Henriette Hørlücks 

Skole 

Slotsvænget 1 

5000 Odense C 

(OH´s gamle sal) 

 

(Mulighed for parke- 

ring i skolegården – 

lige frem samt deref-

ter både til højre og  

venstre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikskoleleder, pianist og diri-

gent Uffe Most vil lede os gen-

nem en sangaften i foreningens 

gamle sal i Slotsvænget. Uffe 

Most er uddannet som pianist og 

dirigent ved musikkonservatori-

erne i Aarhus og Hannover, og 

han er i dag leder af Odense 

Musikskole. 

Han har i 20 år været dirigent 

for Akademisk Kor i Aarhus, og 

han er også aktiv som kompo-

nist og arrangør for såvel Aar-

hus Studenter-Sangere som 

Akademisk Kor i Aarhus. De to 

kor har uropført flere af hans 

værker. Han har modtaget flere priser, og han er blevet udnævnt til 

gæsteprofessor ved musikinstituttet på Universitetet i Shaoxing 

(Kina) og ved Shanghai Conservatory of Music. 

 

 

 

 

Aftenens tema vil være sange fra vores høj-

skolesangbog. Der vil blive indstuderet en 

buket af de nyeste sange og fortalt om kom-

ponister og tekstforfattere, og der vil blive en 

vekselvirkning mellem fællessang og kor-

sang. Det bliver en aften, hvor såvel stemme-

bånd, hjerneceller som lattermuskler vil blive 

brugt. 
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Samtaleaften med oplæg fra 

Grundtvigsk Forum: 

Lige Gyldigt? 

Torsdag d. 26/9 

Kl. 19:00 

 

Odense Fagskole 

 

Arrangeret af: 

Odense Valgmenigh. 

Odense Højskolef. 

i samarb. med 

Grundtvigsk Forum 

”Ligegyldigt” eller ”lige gyldigt”? Der er en betoning men også en 

verden til forskel, og man skal ikke tale ret længe sammen, før 

man finder ud af, at det måske slet ikke er det samme, som vi fin-

der ligegyldigt - og hvad det er, der er det allervigtigste. Samtale-

dagen handler i år netop om det, der betyder noget - for den enkel-

te, for fællesskabet og for samfundet. Hvad er det, der bærer og 

forener - og hvad er det, der adskiller? Hvad er det, der får dig til 

at stå op om morgenen? Man kan kalde det værdier, selv om ud-

trykket ofte skamrides, så man tror, at værdier er noget, der ligger 

fast nu og i al evighed. Tror, at blot man abonnerer på denne eller 

hin værdi, så er alt vel. Men værdier er noget, man må kunne argu-

mentere for, indgå i samtale om. Derfor er det 

værd at diskutere, hvad der har afgørende betyd-

ning for den enkelte og for samfundet. Ideen med 

Samtaledagen er at få så mange som muligt til at 

tale med om et aktuelt og relevant emne. På sam-

talekort optræder udsagn med tilhørende spørgs-

mål til at sætte en samtale i gang.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Aftenen indledes af Grundtvigsk Forums for-

mand Torsten Johannessen, som også vil være 

tovholder. Vi ser gerne mødedeltagere fra flere 

forskellige interessegrupper og kredse. 

 

Pris: kr. 30.- som inkluderer en forfriskning.  

Bindende tilmelding fra mandag den 19. august 2014 kl. 10 til fre-

dag den 23. august 2014 til kasserer Christian Foldager. 

Tilmelding foretages enten pr. mail til: kasserer@oh-odense.dk 

eller pr. telefon til: 6612 2636 
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Demens - når meningen forsvinder 

Torsdag d. 3/10 

kl. 19.00 

 

Odense Friskole 

Hvad sker der i hjernen, når man taber sine åndsevner og ”menin-

gen med livet” forsvinder? 

Foredrag ved overlæge Kjeld Andersen, Psykiatrisk Afdeling 

Odense. Han vil tale om hjernens opbygning og måde at arbejde 

på. Dette vil blive illustreret med eksempler så tilhørerne selv får 

fornemmelse for, hvordan vi som mennesker oplever og fortolker 

verden. Med dette udgangspunkt gennemgås ud fra den nyeste vi-

den, hvad der sker, når en person bliver dement. Hvorfor dør hjer-

necellerne? Og kan man gøre noget for at undgå demens? 

 

Kjeld Andersen er over-

læge ved gerontopsykia-

trisk team på Psykiatrisk 

Afdeling i Odense. Han 

har gennem mange år 

forsket i demenssyg-

domme, både i Danmark 

og i udlandet. Han for-

svarede sin ph.d.-

afhandling om risikofak-

torer for udvikling af 

demens i 1998 og har 

gennem årene publiceret 

flere ofte citerede artik-

ler om demens. Han modtog i 2012 Alzheimer Foreningens forsk-

ningsudvalgs pris på 100.000,- for sin indsats. 
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Det ordentlige menneske 

Torsdag d. 24/10 

kl. 19.00 

 

Odense Fagskole 

 

 

Vi lever i en tid med normopløsning, hvor stadig flere nægter at 

acceptere grænser og påtage sig det ansvar og de forpligtelser, der 

er forbundet med et fællesskab. Stadig flere fikseres i rollen som 

offer og undviger bevidst et personligt ansvar. 

 

Det ordentlige 

menneske er et, 

som ikke bare 

kan opføre sig 

pænt og imøde-

kommende over 

for andre, men 

på mærkværdig 

vis er i stand til 

at se tingene og-

så fra andres 

synsvinkel og 

forholde sig til 

sig selv med en 

vis distance. Det 

er et, som kan se 

sig selv i forhold 

til pligten, ikke bare til rettighederne, som formår at trække græn-

ser for sig selv, men vel at mærke også for andre; som kan stille 

krav, også til andre. 

Det ordentlige menneske giver sit eget liv værdi ved at give andres 

liv værdi. Det er en genvej til et fællesskab uden de store ideologi-

ske armbevægelser. 

Det er aldrig for sent at blive et ordentligt menneske! 

 

 

Henrik Jensen er lektor i historie ved Institut for Kultur og Identi-

tet på Roskilde Universitet. Han har udgivet flere bøger, heriblandt 

”Det ordentlige menneske” fra 2009, hvorfra aftenens overskrift 

og emne er hentet. 
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Søren Kierkegaard og vor tid 

Onsdag d. 30/10 

kl. 19.00 

 

Odense Fag-

skole 

 

 

Højskoleforstander Jørgen Carlsen fra Te-

strup Højskole vil fortælle om Søren Kierke-

gaard og vor tid. Jørgen Carlsen er uddannet 

mag.art. i idéhistorie og har været ansat på 

Aarhus Universitet samt Danmarks Lærerhøj-

skole, inden han i 1986 blev forstander på 

Testrup Højskole. Han er censorformand i 

faget idéhistorie, ivrig debattør, klummeskri-

bent i Kristeligt Dagblad og medredaktør af 

Højskolesangbogens 18. udgave. Medlem af 

Det Etiske Råd. 

 

Det er i år netop 200 år siden, den kendte teolog, filosof og forfat-

ter Søren Kierkegaard blev født ind i en familie med en søskende-

flok på syv. Han voksede op i guldalderens København, hvor han 

senere studerede teologi, og han regnes ofte som den største dan-

ske filosof og som fader til den kristne eksistentialisme, som kan 

opfattes som modsætningen til Jean-Paul Sartres ateistiske eksi-

stentialisme. Allerede i sin ungdom var han præget af en tungsin-

dig forståelse af kristendommen, og hans bøger spænder lige fra 

det skønlitterære til teologiske, filosofiske og psykologiske tanker. 

 

Søren Kierkegaards tænkning er enestående og original. Men den 

er også vanskelig at komme på bølgelængde med. Hvad var ker-

nen i hans tænkning? Er den stadig aktuel her i 2013? 
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Lystvandring i kunsten  

Tirsdag d. 12/11 

kl. 19.00 

 

Odense Valg-

menighedskirke 

 

Fællesmøde med 

Odense  

Valgmenighed 

 

 

Multikunstneren Martin Bigum (f.1966) har markeret sig på den 

danske kunstscene som et af dansk kunsts absolut største talenter. 

Han siger, at kunst kunst erer  atat  skabeskabe  nytnyt  nærværnærvær.. 

De seneste to år er Martin Bigum kendt som en strålende formid-

ler. Gennem Danmarks Radios populære tv-program: Kunstquiz-

zen, har han lært en bred offentlighed, at god kunst og forståelse af 

kunst er andet og mere end et spørgsmål om personlig smag. 

Om sit PowerPoint - foredrag: Lystvandring siger Martin Bigum: 
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Sønderjyderne og 

Den store Krig 1914 - 1918 

Torsdag d. 21/11 

kl. 19.00 

 

Odense Friskole 

 

Fællesmøde med 

Grænseforeningen 

 

 

På fællesmødet i år lægger vi op til 100 året for 1. verdenskrigs 

udbrud, idet museumsinspektør, cand. mag. René Rasmussen fra 

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot vil fortælle om vilkåre-

ne i landsdelen, som dengang var en del af Det tyske Kejserrige.  

Den 31. juli 1914 blev Tyskland erklæret i krigstilstand. Alle 

krigsduelige mænd i alderen 18-45 år skulle den 2. august møde 

på kasernerne, hvorfra de efter en uges træning blev sendt til fron-

terne.  

Krigen blev modtaget med fortrøstning af 

de tysksindede, der drog til fronten over-

beviste om en hurtig tysk sejr og hjem-

komst igen allerede før jul. For de dansk-

sindede var det oftest en tung pligt at blive 

indrulleret i en hær, som de ønskede ne-

derlag for. På hjemmefronten måtte kvin-

derne og de gamle tage sig af mændenes 

arbejde. Krigen 

slugte alle ressour-

cer, og der blev 

snart knaphed på 

alt. I efteråret 1918 

var Det tyske Kej-

serriges ressourcer 

ved at være opbrugt. 

En sidste offensiv 

på Vestfronten var 

slået fejl, og i sep-

tember opfordrede 

den tyske overkom-

mando regeringen 

til at indlede freds-

forhandlinger. Imid-

lertid trak det ud, og krigen endte først, da der udbrød revolution 

i november 1918. Den 11. november 1918 blev der våbenstil-

stand. Krigen havde varet i mere end fire år, og dens følger var 

næsten uoverskuelige. I alt blev der indkaldt 30.000 mand fra 

Nordslesvig – Sønderjylland, og af disse faldt omkring 6.000. De 

efterlod sig 1.500 enker og 5.000 faderløse børn. Endvidere var 

der i landsdelen efter 1920 7.000 invalider og krigsskadede. 
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Det begyndte med jomfru Sørensen 

Onsdag d. 27/11 

kl. 19.00 

 

Odense Fagskole 

 

 

 

Med udgangspunkt i sin egen slægts kvinder 

fortæller Lisbeth Smedegaard Andersen 

om kvindernes historie, som den har udspillet 

sig fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor synet 

på kvinden og kvinderollen langsomt ændre-

de sig i takt med samfundsudviklingen. Kvin-

derne sættes ind i en bredere, samfundsmæs-

sig sammenhæng, så der danner sig et tidsbil-

lede af kvindernes Danmark set fra en fattig 

familie i Nordjylland til en velstillet borger-

familie i København. 

 

Lisbeth Smedegaard Andersen er cand.theol. et art. Hun har i to 

omgange studeret teologi i henholdsvis Washington og New York. 

Fra 1980 – 90 var hun sognepræst i Risskov og i perioden 1990 – 

96 ved Holmens Kirke. 

Udover en række bøger om kristne motiver i billedkunsten, har 

hun også skrevet bøger om formidlingen af kristendom i nyere 

prædikener og salmedigtning. Flere digtsamlinger er det også ble-

vet til. Og så alle salmerne, hvoraf syv er kommet med i den nye 

salmebog. 

 

I 2010 slog Lisbeth Smede-

gaard Andersen for alvor 

igennem på den bredere, fol-

kelige scene med den meget 

anmelderroste 

”Skrædderen”. Og i 2012 

”Det begyndte med jomfru 

Sørensen” hvor der fortæl-

les om kvindeskæbner gen-

nem 200 år, helt almindelige 

menneskers liv og færden, 

krydret med glimt fra mere 

kendte kvindeskæbner in-

denfor kunstens verden. 
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Adventsmøde 

Torsdag d. 5/12 

kl. 19.00 

 

Odense Fagskole  

Adventsmødet 2013 vil blive holdt af sognepræst Vita Andrea-

sen, der nu er ansat ved Munkebjerg Kirke i Odense. Hun er ud-

dannet teolog fra Aarhus Universitet og arbejdede i en årrække 

som sogne- og sygehuspræst i Fredericia, inden hun sammen med 

sin mand Bent Andreasen blev forstander på Løgumkloster Høj-

skole. 

 

Johs. Møllehave anslår adventstemaet med følgende linier:  

 

 Adventstid i decemberkåbe, 

 at leve er altid at vente og håbe. 

 Håbet gør os forventningsspændte, 

 at leve er altid at håbe og vente. 

 Endnu er her mørke, endnu må vi sige: 

 Ske din vilje, komme dit rige. 

 Den frie som den, der er underkuet 

  håbet skal holde os fast i nuet. 

Vi vil denne aften stemme sindet til lys og glad forventning i en 

mørk og kold tid. I det poetiske sprog lykkes det at holde sammen 

på alt det modsætningsfyldte: lyset og mørket, ventetid og fødsel, 

frihed og tvang. Alt håb er ikke ude, for Gud vælger at give sig til 

kende i et lille menneskebarn. Adventstid og juletid kalder på 

medleven og fælles glæde. 

 

Traditionen tro, vil aftenen blive afsluttet med en julefortælling. 
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Nytårskur  

Lørdag d. 4/1 

kl. 11.00 - 13.00 

 

Odense Friskole 

 

 

Som højskoleforeningens første arrangement i det nye år vil der 

igen være nytårskur, hvor der bydes på et glas vin, og hvor samta-

len vil kunne gå frit på kryds og tværs. Man kan komme og gå, 

som det passer ind i den enkeltes lørdagsprogram. 

 

Det hele krydres med let musik ved fløjtenist Rikke Petersen og 

pianist Peter Nørskov Jørgensen. 

 

Rikke Petersen er fløj-

tenist og uddannet på 

Det Kongelige Musik-

konservatorium i Bru-

xelles samt konservato-

riet i Odense, hvorfra 

hun i 2004 spillede de-

butkoncert fra solist-

klassen. Hun arbejder 

som freelance fløjtenist 

og er som sådan bl.a. 

tilknyttet Odense Sym-

foniorkester, Den Fyn-

ske Opera og Det Jyske 

Ensemble. 

Peter Nørskov Jørgensen er ud-

dannet pianist fra Det Fynske 

Musikkonservatorium og ansat 

som organist i Paarup og Ubbe-

rud kirker. Desuden virker han 

som akkompagnatør for for-

skellige sangere og instrumen-

talister. 
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Et spørgsmål om barmhjertighed 

Torsdag d. 9/1 

kl. 19.00 
 

Odense Valgmenig-

hedskirke 
 

Arrangeret af OH’s 

læsekredsledere  

Teolog, forfatter, fortæller og litteraturanmelder Doris Ottesen er 

en fantastisk god fortæller, som med stor intensitet levendegør en 

forfatters skrevne ord. 

Med et indgående kendskab til store nordiske forfattere har afte-

nens foredragsholder holdt adskillige litteraturkurser, hvor både 

alvor og en smittende humor bandt det hele sammen, hvilket vi 

også vil få glæde af denne aften. 

 

Hun udgav i 2009 den roste 

bog ”Barmhjertighed” om den 

svenske Kerstin Ekmans for-

fatterskab, som vi her vil få en 

del at høre om, men også få 

fortællinger fra. 

Doris Ottesen siger: 

”Enhver fortælling 

afspejler en holdning 

til livet, og igennem 

litteraturens fortæl-

linger kan vi sætte os 

et spejl op for vores 

eget liv”.  

 

Med disse ord læg-

ges op til en inspire-

rende aften. 

   

 

Mødet er åbent for 

alle interesserede 

 

Pris: kr. 30,- som inkluderer entre, kaffe/te og kage 
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Aldrig spørge, om det nytter, 

bare, om det er sandt  

Mandag d. 13/1 

kl. 19.00 

 

Odense Fagskole 

 

Med dette citat af Kaj Munk som overskrift for aftenen, vil vi mar-

kere 70-året for drabet på en af vores markante skikkelser i det 20. 

århundrede: Dramatikeren, præsten, samfundsdebattøren og et na-

tionalt samlingsmærke - Kaj Munk (1898-1944).  

Lisbeth Lunde Lauridsen, der er 

ansat af Ringkøbing-Skjern Mu-

seum som daglig leder af Kaj 

Munks Præstegård, vil fortælle. 

Og det vil hun gøre på lige præcis 

Kaj Munks egen fødselsdag – den 

13. januar. 

Der vil blive fortalt om digterpræ-

stens alsidige liv og virke - fra 

opvæksten på Lolland og arven, 

som han tog med derfra. Den arv 

der blev kernen i den mand, præst 

og dramatiker, vi senere møder i 

Vedersø i Vestjylland. Skønt Kaj 

Munk kom til at virke i en af lan-

dets mest fjerne egne, blev hans 

betydning stor både i og uden for 

Vedersø, og selvom vi kender ham både som præst, journalist, na-

turmenneske, dramatiker og samfundsdebattør, sættes det hele i 

perspektiv gennem hans modstandskamp. Kaj Munk blev offer for 

et clearingsmord, og skønt man tog hans liv, er han stadig aktuel 

og afkræver os refleksion og stillingtagen. Det er netop et af for-

målene med Kaj Munk Formidlingscenteret i præstegården i dag. 
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Koncert med Sibani og Jarrar 

Søndag d. 19/1 

kl. 16.00 - 17.30 

 

Odense Valg-

menighedskirke 

 

Fælleskoncert med 

Odense  

Valgmenighed 

 

Pris: kr. 30.- som 

inkluderer en for-

friskning.  

Pianisten Camilla Sibani 

er født i Odense i 1984. 

Hun begyndte at spille 

klaver som 9-årig på 

Odense Musikskole. Siden 

har hun modtaget under-

visning af pianisterne Jo-

die Harell, Inke Kessler, 

John Damgård, Ralf Natt-

kemper (Ham-borg) og 

Anne Øland. I 2004 blev 

hun optaget på Det Jyske 

Musikkonservatorium og 

fik sin afsluttende eksa-

men i sommeren 2009, hvor hun også blev optaget i solistklassen. 

I 2010 vandt hun konservatoriets solistkonkurrence og var i den 

sammenhæng solist med Århus Symfoniorkester i Sergei Prokofi-

evs 3. klaverkoncert. 

Udover det solistiske repertoire, er Camilla en flittig akkompagna-

tør og har et fast samarbejde med tenoren Sami Jarrar, spiller i en 

nystartet klavertrio og i det nydannede ensemble Operart. 
 

Tenoren Sami Jarrar er født i Herning i 

1984. Han begyndte at synge som 9-årig i 

Herning Kirkes drengekor og har sunget 

lige siden. Sami Jarrar er uddannet på Det 

Jyske Musikkonservatorium, hvor han har 

modtaget undervisning af Lars Thodberg 

og Bodil Øland. I 2008 studerede han et 

halvt år ved Hochschule für Theater und 

Musik, Hamburg hos baritonen Geert 

Smits.  

Sami har medvirket i flere operaproduktioner på Det Jyske Musik-

konservatorium, deriblandt A Beggar’s Opera af Benjamin Brit-

ten, Den Grimme Ælling af Bent Fabricius og In a Garden af 

Meyer Kupfermann. Han har desuden turneret som Prins Tamino i 

børneforestillingen Den Magiske Fløjte, samt instrueret kammer-

operaen A Hand of Bridge af Samuel Barber og Drengen der Vok-

sede for Hurtigt af Gian Carlo Menotti. Sami studerer privat hos 

tenoren Piero Visconti i Rom og tenoren Raul Giménez i Barcelo-

na. 
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Fødevaresituationen når vi bliver 

9 milliarder mennesker 

Tirsdag d. 28/1 

kl. 19.00 

 

Odense Valg-

menighedskirke 

 

Fællesmøde med 

Odense  

Valgmenighed 

Kan vi brødføde 9 mia. mennesker i 2040?  

 

Kan vi fortsat øge landbrugs-

produktionen, så vi kan produ-

cere landbrugsvarer nok til bå-

de fødevarer, foder og energi  

fremover? 

 

 

 

 

 

Da vi ikke kan øge landbrugsare-

alet ret meget, skal vi producere 

næsten dobbelt så meget på det 

samme areal. Kan vi det – og 

hvor og hvordan skal fødevarer-

ne produceres? 

Vi har gennem de seneste 5 år 

oplevet to alvorlige fødevarekri-

ser med højere priser til følge. Vi 

vil opleve flere fødevarekriser 

fremover, og vi skal vænne os 

til, at fødevarerne ikke bliver bil-

ligere og billigere. 

Seniorforsker Henning Otte Hansen, agronom og cand. merc. 

ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns 

Universitet arbejder med nævnte spørgsmål og bidrager bl.a. med 

udredninger til offentlige beslutningstagere. 
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Højskoledag på  

Ringe Fri- og Efterskole 

Lørdag d. 1/2 

Kl. 08.45 - 17.45 

 

Ringe Fri- og 

Efterskole 

Rolighedsvej 25 

5750 Ringe 

Skolen, der er en af landets ældste kombinerede fri- og efterskoler, 

er beliggende på Midtfyn. Friskolen er fra 1875 og en ”fortsættel-

sesskole” - forløberen for efterskolen – kom til 10 år senere. 

Efterskolen har i dag 135 elever, mens der går 185 i friskolen. 

Begge skoleformer bygger på de grundtvig/koldske skoletanker, 

og er i dag udbygget med tidssvarende, gode elevværelser og mo-

derne værkstedslokaler samt idrætshaller. 

Skolen er i dag kendetegnet ved kvalificeret boglig undervisning, 

samt meget og god gymnastik og musik. 
 

Dagens program: 

08:45 Afgang med bus fra Dannebrogsgade 

09:30 Velkomst med kaffe/te og brød i spisesalen 

10:00 ”Historie, perspektiv, udvikling og nogle anekdoter.” 

 Indlæg ved skolens forstander, Finn Larsen. 

11:00 ”Bolteskov. Bonden fra Ringe – Helten fra Torsted. En 

 dansk  dragons sandfærdige historie.” 

 Fortælling ved Klaus Veltzé, pensioneret gymnasielærer 

 med karriere i sø- og hjemmeværn.  

12:30 Frokost i spisesalen 

13:15 Efterskoleelever viser rundt 

14:00 ”Konspirationens forførende magt” 

 Foredrag ved aftenskoleleder for AOF – Svendborg og kor-

 leder i Vokalgruppen FONTANA, Erik H.A. Jakobsen. 

15:30 Kaffe og brød 

16:00 Sangtime med én af skolens dygtige musiklærere. 

17:00 Farvel og tak for denne gang. 

17:45 Forventet hjemkomst til Dannebrogsgade 
 

Pris 200 kr. pr. person (kun for medl.) Maks deltageran-

tal: 130. 

Bindende tilmelding fra mandag den 19. august 2014 kl. 

10 til fredag den 23. august 2014 til kasserer Christian 

Foldager. 

Tilmelding foretages enten pr. mail til:  

kasserer@oh-odense.dk eller pr. telefon til: 66 12 26 36 

Først efter accept af tilmelding indbetales på konto:  

reg.nr. 6810 – konto  1127832  

Ved indbetaling: oplys venligst medlemsnummer og 

”Ringe” 
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Filmaften: Terra Ferma 

Mandag d. 10/2 

kl. 19.00 

 

Odense Valg-

menighedskirke 

 

Fællesarr. med 

Odense  

Valgmenighed 

Terra Ferma er en film om ud- og indvandring. Der vil være en 

kort introduktion ved Inger Hjuler Bergeon. 

 

Emanuele Crialese vandt Juryens Særpris i 2011 på Venedig Film 

Festival med denne film. 

Terra Ferma kan betyde ”fastland” og det at få fast grund under 

fødderne. Vi følger en ung dreng og hans mor på en lille ø i nær-

heden af Sicilien. Indbyggerne rykker ud i garager og skure, når 

sommertidens turister ankommer fra de rige lande i Nordeuropa. 

Men der kommer også andre til den lille ø: flygtninge fra et sult- 

og voldsramt Afrika. 

Filmen følger personerne i deres hverdagsliv og derfor mærker 

man deres dilemmaer helt ind under huden. Det er en bevægende 

og tankevækkende skildring af Europa og verdenssamfundet i dag. 

 

Vi har valgt at vise denne film 

samt ”Den ny verden” af samme 

instruktør, som en del af det em-

ne, vi har om ind-og udvan-

dring. 

 

 

Pris: kr. 30,- som inkluderer en 

forfriskning. 

- 22 - 



Mediernes magt -  

magten over medierne 

Onsdag d. 26/2 

kl. 19.00 

 

Odense Friskole 

 

 

Kurt Strand er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøj-

skole. Efter praktik på Aktuelt var han skrivende journalist på So-

cialistisk Dagblad, Demokraten Weekend og Arbejdsmiljøfondet. 

 

Selv om han har været vidt omkring – også uden for redaktionslo-

kalerne – så er det unægtelig fra hans mange år i Danmarks Radio, 

at vi har kendskab til denne markante journalist. Her hos Dan-

marks Radio udfyldte Kurt Strand i sine første år roller som intern 

underviser, redaktionssekretær, studievært og reporter på Køben-

havns Radio fra 1985 – 1991, reporter og studievært på GO-Dan-

mark og Profilen. Fra 2004 til 2010, da Kurt Strand efter eget øn-

ske forlod Danmarks Radio, var han den meget afholdte vært på 

DR2´s Deadline. 

 

Kurt Strand 

lægger med 

afsæt i aktuelle 

eksempler op 

til debat om 

mediernes rol-

le. Han har me-

re end 35 års 

erfaring som 

journalist, er 

forfatter til fle-

re bøger om 

medier og poli-

tik (senest en 

biografi om 

Poul Schlüter), og har desuden i 15 år været medlem af Journalist-

forbundets Cavlingkomité, i årene 2010 – 13 som formand. 

 

Denne aften vil Kurt Strand i Højskoleforeningen tage pressen og 

medierne ved vingebenet ud fra følgende indfaldsvinkler: 

Stadig flere medier kæmper om vores opmærksomhed, men hvem 

sætter dagsordenen? Hvad er forskellen på ”vagthunde” og ”jagt-

hunde”? Og hvorfor rydder mindre vigtige begivenheder igen og 

igen tv's sendeflader?   
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Mit liv med døden som ledsager -  

En retsmediciners liv og hverdag 

Torsdag d. 6/3 

kl. 19.00 

 

Odense Friskole 

 

 

Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen beretter i dette foredrag 

om sin dagligdag med en beskrivelse af de retsmedicinske under-

søgelser af både levende og døde. Den vil blive ledsaget af illu-

strationer og omtale af enkeltsager til forståelse af den retsmedi-

cinske tankegang og af de anvendte metoder. Yderligere vil Jørgen 

Lange Thomsen kort omtale den personlige indflydelse, som et 

langt liv i retsmedicinen har haft. 

  

 

 

 

Jørgen Lange Thomsen er 69 år, 

er opvokset i København og blev 

læge i 1970. Han har arbejdet med 

retsmedicin i 41 år, de sidste 18 år 

som professor ved Syddansk Uni-

versitet. Disputats om alkoholis-

me. Han har et udbredt internatio-

nalt netværk og har ofte dokumen-

teret tortur og andre former for 

vold hos både levende og døde. 

Deltog i undersøgelserne efter 

Tsunamien i 2004 og 11. septem-

ber i 2001 i New York. 
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Filmaften: Den ny Verden 

Mandag d. 11/3 

kl. 19.00 

 

Odense Valg-

menighedskirke 

 

Fællesarr. med 

Odense  

Valgmenighed 

Den ny verden - en film om ind- og udvandring. Der vil være en 

kort introduktion ved Inger Hjuler Bergeon. 

 

Emanuele Crialese er en italiensk filmkunster, der i 2006 især slog 

igennem med denne film. 

Vi følger en familie, der af nød bliver nødt til at udvandre. Vi føl-

ger dem og mange andre italienere på deres barske vej over Atlan-

ten og deres ophold på Ellis Island i begyndelsen af 1900-tallet. 

Her skal de igennem en række test og prøver, før de - måske - kan 

komme ind i landet, ”der flyder med mælk og honning”: USA. 

 

Filmen er berømmet for sine fine skildringer af personerne og de 

nærmest umenneskelige vilkår, som udvandrere udsættes for. Man 

går ikke derfra uberørt.  

 

Vi har valgt at vise denne film samt ”Terra Ferma” af samme in-

struktør, som en del af det emne, vi har om ind- og udvandring. 

 

Filmen ”Den ny verden” stopper dér, hvor fotografen Jacob A. 

Riis begyndte: nemlig indvandrernes vilkår, når de var kommet i 

land.  

 

Pris: kr. 30,- som inkluderer en forfriskning 
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Generalforsamling 

Nordfyns Percussion 

Torsdag d. 20/3 

kl. 19.00 

 

Munkebjerg Kirke 

Østerbæksvej 87  

5230 Odense M 

Nordfyns Percussion er historien om en lang tradition fra Sønder-

sø Musikskole, nu Nordfyns Musikskole, om at udklække musi-

kalske talenter. Og specielt slagtøj har været et særkende for Nord-

fyn. 

Nordfyns Percussion har eksisteret i 9 år og har nu nået et niveau, 

hvor de kan regne sig blandt de bedste. I 2010 modtog de prisen 

som Danmarks bedste skoleensemble. Det var en stor anerkendel-

se af det arbejde og den store indsats, som musikskolens lærer, 

John Syberg, har lagt i dette projekt. Der er brugt kolossalt mange 

timer på at nå hertil, både hjemme og i øvelokalet.  

I dag giver Nordfyns Percussion mange koncerter, 

ligesom de rejser rundt i verden, så også andre folk 

kan få glæde af deres liflige og livlige musik. 

 

Efter at Nordfyns Percussion har optrådt i kirke-

salen, er der ordinær generalforsamling for for-

eningens medlemmer i det tilstødende mødelokale. 

Her er foreningen vært ved aftenens traktement. 
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Jesus, pengene og livet 

Tirsdag d. 1/4 

kl. 19.00 

 

Odense Valg-

menighedskirke 

 

Arrangeret af OH’s 

læsekredsledere  

Forfatter og journalist Gretelise Holm 

har altid været en meget aktiv dame. 

Arbejdede mange år som journalist, 

blev lektor og i en periode også pro-

rektor ved Journalisthøjskolen i Aar-

hus. 

Den altid engagerede, socialpolitiske 

journalist og forfatter har skrevet de-

batbøger samt børne- og ungdomslitte-

ratur og er belønnet med adskillige 

priser.   

Som voksenforfatter fra 1998 har man-

ge læsere lært Gretelise Holm at kende 

som en medrivende forfatter af krimi-

nalromaner, men sidst og ikke mindst 

har den selvbiografiske bog ”Jesus, pengene og livet” gjort dybt 

indtryk på virkelig mange læsere. 

 

Citat fra bogen: ”Jeg er etnisk dansker, så langt min familie kan 

spores. Jeg er vokset op i Danmark, men alligevel kommer jeg - 

ligesom en del indvandrere - fra et land, præget af fattigdom og 

religiøsitet, jomfrudyrkelse 

og så meget snak om hellig 

krig, at PET ville spidse 

ører, hvis det var i dag”. 

Bogen er en ”danmarkshi-

storie” fra samfundets neder-

ste lag, den giver stof til ef-

tertanke netop nu. 

 

Mødet er åbent for alle. 

 

Pris: kr. 30,- som inkluderer 

entre, kaffe/te og kage. 
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Menneskesyn -  

Er det noget vi bruger? 

Torsdag d. 10/4 

kl. 19.00 

 

Odense Fagskole 

 

 

Grundtvigsk Forums akademile-

der og redaktør af Dansk Kirke-

tidende Birgitte Stoklund Lar-

sen, der til daglig kommenterer 

aktuelle etiske og politiske 

spørgsmål, vil belyse dette væ-

sentlige emne. Birgitte er cand. 

theol. fra Aarhus Universitet og 

har siden taget en supplerings-

uddannelse i praktisk formidling 

ved Institut for Retorik ved Kø-

benhavns Universitet. Hun har 

arbejdet med redigering af tids-

skrifter samt været kulturredak-

tør samt kronik- og debatredak-

tør ved Kristeligt Dagblad. 

 

 

 

Hvad betyder vort menneskesyn i 

det daglige? Hvad betød det f.eks. 

i Nazityskland, i DDR og andre 

kulturkredse? Og hvad betyder det 

for os i dag i vort forhold til om-

verdenen og de mennesker, vi om-

gås? 

 

 

 

 

 

For Grundtvig adskiller mennesket sig fra dyrene ved at have 

sprog og bevidsthed. Sådan er det skabt, og det har derfor mulig-

hed for at forholde sig til sig selv og de omgivelser, som det er en 

del af: F.eks. historien, kulturen, religionen og samfundet. Derfor 

er oplysning et kodeord i Grundtvigs forestilling om skolen og 

højskolen, hvor formålet er at gøre mennesket i stand til at deltage 

i alt det, som livet kræver. 

 

- 28 - 



Fyraftensmøde:  

Henriette Hørlücks Skole 

Tirsdag d. 22/4 

kl. 17.30 - 19.00 

 

Henriette Hørlücks 

Skole 

Slotsvænget 1 

5000 Odense C 

(OH´s gamle sal) 

 

(Mulighed for parke- 

ring i skolegården – 

lige frem samt deref-

ter både til højre og  

venstre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midt i Odense ligger en skole, der sætter en ære i at være anderle-

des. Den er kendt for et højt fagligt niveau med engelskundervis-

ning fra børnehaveklassen, fransk fra 4. og tysk i 6. klasse. Skole-

bestyrer Henrik Nannestad Jørgensen viser skolen frem og for-

tæller om, hvordan man bestræber sig på, at skolen ikke skal ligne 

eller føles som en institution. En del af skolen er den bygning, som 

Odense Højskoleforening lod opføre og som blev solgt i 1970. Så-

vel skolens oprindelige hovedbygning som Højskoleforeningens 

bygning blev opført efter tegninger af den berømte Odense-

arkitekt Niels Jacobsen.  

 

 

 

Den tidligere kommunale badeanstalt 

”Badstuen” er i dag også en del af skolen. 

En hjemlig atmosfære, kunst, gammelt le-

getøj og sjove ting præger skolen, hvor 

hver dag begynder med morgensang med 

salmer og sange fra Højskolesangbogen. I 

2001 grundlagdes en semi-international 

linie, og i 2011 åbnedes helt international 

afdeling ”Odense International School”. 
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Besøg i Nordatlantisk Hus 

Onsdag d. 30/4 

kl. 19.00 

 

Nordatlantisk Hus 

Havnen, Odense 

 

 

Velkommen til en spændende og interessant aften i det helt nye 

Nordatlantiske Hus – byens nye smukke vindue til Nordatlanten. 

Huset forventes indviet og taget i brug i november 2013, og vi kan 

se frem til en aften med et varieret program, hvor der – ud over en 

rundvisning i og en orientering om huset og dets funktion – venter 

os spændende og måske overraskende oplevelser. 

Ideen til Nordatlantisk Hus udspringer af samarbejdet mellem Det 

Grønlandske Hus i Odense og Odense Kommune og forventes at 

blive en ny, synlig platform for Grønland, Færøerne og Island i 

Odense. Huset vil være det naturlige mødested for nordatlantiske 

foreninger og borgere i Odense, men også et sted for alle andre, 

der interesserer sig for Grønland, Færøerne og Island.  

Der bliver mulighed for at få nye, spændende kulturoplevelser, se 

udstillinger og høre foredrag og koncerter med nordatlantiske 

kunstnere. 

I tilknytning til Nordatlantisk Hus vil 

der være 25 nybyggede ungdomsboli-

ger, ligesom huset vil indeholde en 

nordatlantisk inspireret restaurant samt 

en ny butik med design og kunsthånd-

værk fra Nordatlanten. 

Indbydelse med nærmere informatio-

ner vil blive udsendt sammen med ind-

kaldelse til generalforsamling i februar 

måned 2014. 
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MedCom - Sundhedsvæsenets 

infrastruktur 

Torsdag d. 22/5 

kl. 19.00 

MedCom 

Forskerparken 10 

5230 Odense M. 

Hvad var DSB og Arriva værd som tog- og rejseoperatør, hvis der 

ikke var et skinnenet eller ens sporbredde i Danmark. Ingenting! - 

og det skyldes Banestyrelsen. 

 

Ved nærværende virksomhedsbesøg vil det fremgå, at MedCom 

agerer på samme måde i den danske sundheds-IT verden. Næsten 

al elektronisk kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter 

foregår via IT-netværk og standarder, som MedCom har fastlagt 

og driver i samarbejde med sundhedsvæsenets parter: hospitaler, 

apoteker, praksis- og speciallæger, terapeuter, kommuner og flere 

andre parter.  

MedCom er således en fællesoffentlig projektorganisation, som 

finansieres af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Kommu-

nernes Landsforening. 

Gode eksempler på digitalisering af sundhedsvæsenets kommuni-

kation, som MedCom har stået for er disse: 
 

 Digitalisering af recepter, henvisninger, laboratorieresultater, 

udskrivningsbreve m.m. 

 Telemedicinske løsninger (teletolkning, videokonference, te-

lemedicinsk sårvurdering) 

 E-Journal (udveksling af journaldata på tværs af sygehuse og 

med adgang for borgere) 

 Digitalisering af samarbejdet mellem sygehuse og kommuner 

med bl.a. varslinger og genoptræningsplaner 
 

Denne aften vil Centerchef Henrik Bjerregaard Jensen og Seni-

orkonsulent Jens Rahbek Nørgaard fortælle om de spændende 

aktiviteter, som MedCom har stået for i snart 20 år samt om de re-

sultater, der er opnået. Se flere oplysninger på www.medcom.dk  

 
 

Tilmelding foretages fra 

mandag d. 7. april kl. 15.30 

til fredag d. 11. april 2014 

til Helen Jensen på mail 

hej4@dsa-net.dk  

tlf. 6617 3993. 
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Læs mere her! 

www.sundhed.dk/e-journal 

Henrik B. Jensen 

Jens R. Nørgaard 



Den ideelle amerikaner -  

Jacob A. Riis  

Mandag d. 26/5 

kl. 19.00 

 

Odense Valg-

menighedskirke 

 

Fællesarr. med 

Odense  

Valgmenighed 

Hvad blev der af dem, der rejste 

ud? Tom Buk-Swienty vil i sin 

fortælling belyse, hvordan én af 

dem klarede sig – nemlig Jacob 

A. Riis. Tom Buk-Swienty er 

cand.mag. i historie og ameri-

kanske samfundsstudier fra Kø-

benhavns Universitet og Univer-

sity of California. Han har været 

USA-korrespondent for Week-

endavisen og blev senere lektor 

ved SDU. I dag er han selvstæn-

dig forfatter og er især kendt for 

bøgerne Slagtebænk Dybbøl og 

Dommedag Als. 

 

Jacob August Riis blev født i Ribe i 1849, og som uddannet tømrer ud-

vandrede han til USA i 1870. Han flakkede lidt rundt, havde forskellige 

små elendige og dårligt betalte jobs og blev til sidst journalist. Han havde 

på sin egen krop mærket social elendighed i USA´s slum. Som journalist 

og dansk gift bosatte han sig i New York, hvor han tog billeder, som blev 

brugt til bogen ”How the Other Half lives”. Han opfattes som verdens 

første egentlige dokumentarfotograf og den absolut mest betydningsfulde 

og berømte danske fotograf. Hans beskrivelser af fattigdom blev værdsat 

og beundret af præsident Theodor Roosevelt, og i 1900 blev han i sit fø-

deland slået til Ridder af Dannebrog. 
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Grundlovsmøde 

Onsdag d. 4/6 

kl. 19.00 

 

Odense Fagskole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag d. 14/6 

 

I 2014 falder grundlovsdag på en torsdag, og for en gangs skyld 

fejrer vi dagen i forvejen. Det bliver journalist, redaktør og debat-

tør Rune Lykkeberg, der holder grundlovstalen. Rune Lykkeberg 

har læst filosofi og litteraturvidenskab på Københavns Universitet. 

Han har arbejdet som journalist ved månedsbladet Press - og siden 

2005 været tilknyttet Information som redaktionschef for weekend 

og kultur. Derudover optræder han ofte i den offentlige debat som 

politisk kommentator. 

 

I ”Kampen om sandheder-

ne” (Gyldendal 2008) beskri-

ver han med afsæt i folketings-

valget 2001 det kulturradikale 

borgerskabs storhed og fald 

lige fra dr.phil. Hans Hauge, 

der i Information kaldte ham 

en ”ny Villy Sørensen” til 

Bent Blüdnikow, der i Berling-

ske Tidende kalder ham for 

”en ung begavet og muligvis 

venstreorienteret skribent”. 

 

Rune Lykkeberg modtog i 2009 Berling-

ske Journalisters Pris samt Georg Bran-

desprisen, og på grundlovsdag i 2011 

modtog han Ebbe Kløvedal Reichs de-

mokratistafet, som forpligter ham til at 

gøre en særlig indsats for demokratiet. 

 

Hvad vil Rune Lykkeberg kommentere 

til grundlovsmødet 2014? Hvilke aktuel-

le spørgsmål er oppe i tiden til den tid, 

og hvad optager danskerne i sommeren 

2014? 

 

 

Sommerudflugt den 14/6 

 
Indbydelse vil blive udsendt i begyndelsen af maj. 
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Læsekredse i OH 

I mere end 20 år har medlemmer i Højskoleforeningen i hyggeligt samvær deltaget i for-

eningens læsekredse. Hver kreds vælger i fællesskab hvilke 6 bøger, man vil læse i vinte-

rens løb, det bliver altid en bred vifte af forskellig litteratur. 

Der kræves ingen særlige 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 net-

op forskelligheden i opfattelsen af det, man har læst, giver anledning til rigtig gode samta-

ler 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 

Tilmelding til Læsekreds 1-7 fra og med tirsdag d. 20. august skal ske til Inge Kiertzner 

på tlf. 6618 0677 (evt. SMS til 5151 3325) eller pr. brev: Skrænten 20, 5270 Odense N 
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Formiddage 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 

30. sept. 18. sept. 25. sept. 2. okt. 2013:  

28. okt. 23. okt. 30. okt. 6. nov. 

25. nov. 20. nov. 27. nov. 4. dec. 

2014:  27. jan. 22. jan. 29. jan. 8. jan. 

24. feb. 19. feb. 26. feb. 5. feb. 

31. mar. 19. mar. 26. mar. 5. mar. 

Ledere 
Inge Kiertzner Aase Bruuskær Doris Panduro 

Hanne Lind-

Thomsen 

Eftermiddage Læsekreds 5 Læsekreds 6  Læsekreds 7 

Ugedag Mandage 14-16 Onsdage 14-16 Onsdage 14-16 

2013:  30/9 28/10 25/11 25/9 30/10 27/11 2/10 6/11 4/12 

2014:  27/1 24/2 31/3 29/1 26/2 26/3 8/1 5/2 5/3 

Ledere Randi Weeks Karin Larsen Merete Poulsen 



Læsekredse i OH - fortsat 

Tilmelding til Læsekreds 8 skal ske til Mari-

anne Vestergaard, på tlf. 6617 7808 eller mo-

bil nr. 4157 8708  tirsdag d. 13. august kl. 18-

20 eller torsdag d. 15. august kl. 16-18, evt. 

pr. brev til Marianne Vestergaard, Læssøega-

de 193, 5230 Odense M. 
 

 

Mødested: Dalum Bibliotek, Dalumvej 95.  

 

Tilmelding til Læsekreds 9 og Læsekreds 10 skal ske til Marianne Schroll på mobil nr. 

4084 5002 søndag d. 11. august kl. 19-21 eller mandag d. 19. august kl.17-19, evt. pr. 

brev til Marianne Schroll, Pilebakken 20, 5260 Odense S. 

 

Mødested: Valgmenighedens konfirmandstue, Dronningensgade 1. 

 
 

 

 

- 35 - 

Aften Læsekreds 9 Læsekreds 10 

Ugedag Mandage 18.30-20:30 Onsdage 18.30-20.30 

2012:  16/9 21/10 18/11 2/10 6/11 4/12 

2013:  27/1 24/2 24/3 8/1 5/2 5/3 

Leder Marianne Schroll Marianne Schroll 

Sen  

eftermiddag 

Læsekreds 8 

Ugedag Tirsdage 15.00-17.00 

2012:  24/9 29/10 26/11 

2013:  28/1 25/2 25/3 

Leder Marianne Vestergaard 



Brandbjerg Højskole 

Weekendophold 

12/9-14/9 – 2014  

 

Brandbjerg  

Højskole 

Brandbjergvej 12 

7300 Jelling 

 

 

 

Brandbjerg Højskole er indrettet i en tidligere herregård, hvis hi-

storie er kendt tilbage fra 1500-tallet. Den nuværende hovedbyg-

ning er fra 1787, og skolens samlede areal udgør nu 50 ha, som 

fortrinsvis består af urørt naturskov, der beklæder Grejsdalens stej-

le sider. Brandbjerg Herregård blev til højskole i 1948 og var i den 

første tid håndværkerhøjskole men blev siden til almen højskole 

 

I 1970 blev højskolen udvidet med et kvadratisk kursuscenter teg-

net af Friis og Moltke, og senere er der tilbygget idrætshal, værk-

steder og musikhus. 

Skolens formål er bl.a. at fremme forståelsen for erhvervs- og ar-

bejdslivets rolle i samfundet og betydningen af det enkelte menne-

ske samt at fremme kendskabet til det europæiske samarbejde in-

denfor EU. 

Højskolens forstander Simon Lægsgaard og kursusleder Mai-

Britt Riis Pedersen vil sammen med enkelte gæsteinstruktører 

følge vores færd på højskolen. 
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Brandbjerg Højskole 

fortsat... 

 

 

Den foreløbige plan er, at vi kører med bus fra Odense kl. 13 og 

gør ophold ved Hopballe Mølle, hvor ejeren i 6. generation vil for-

tælle stedets historie. Derefter runder vi Kongernes Jelling, inden 

vi bliver indkvarteret på højskolen fra kl. 17. Hver morgen vil der 

være flaghejsning samt morgensamling, og programmet vil desu-

den bl.a. omfatte foredrag med erhvervschefen i Vejle, præsentati-

on af Grejsdalen, Dostojevskijs liv og tro, Cobra-malerne – og 

selvfølgelig fællessang. 

 

Prisen for opholdet er 1950 kr. for indkvartering på dobbeltværel-

se, og tillægsprisen for enkeltværelse er 300 kr. Prisen inkluderer 

ophold, fortæring samt linnedpakke på værelserne, der alle har bad 

og toilet.  

 

Invitation udsendes 

til alle medlemmer 

omkring begyndelsen 

af december 2013. 
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Den 21/6-13 var der maratonsang arrangeret af DGI Fyn, Odense Valgmenighed og 

os på Kulturmaskinen. En stor succes, som kunne tænkes gentaget i 2014. 

MARATONSANG 



OH-Bestyrelsen -  

Telefon - Mail 

 

Odense Højskoleforenings bestyrelse: 

 Olav Grue (formand)    6618 9808 

    (mail: olagru@sa-net.dk) 

 Søren Ole Petersen (næstformand)  4042 8011

 (mail: sopkr@mail.dk)  

 Christian Foldager (kasserer)  6612 2636 

 (mail: kasserer@oh-odense.dk) 

(kontingent konto:  

reg.nr. 6810 kontonr. 1127832) 

 Helen Jensen (sekretær) 6617 3993  

 Lisbeth Land      6617 0442  

 Anne-Grethe Elkjær    6617 9293 

 Marianne Lundsgaard    6167 8085  

 Poul Thage Pedersen    6618 9201 

 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 besø-

gende, og vi opfordrer alle, hvis e-mail adresse vi end-

nu ikke kender, til at aflevere denne til vores kasserer 

Christian Foldager på adressen:  

kasserer@oh-odense.dk 

OH - Mødesteder 

Henriette Hørlücks Skole,   Slotsvænget 1, 5000 Odense C 

Odense Fagskole,    Ørstedsgade 28, 5000 Odense C 

Odense Friskole,    Hjallesevej 2, 5000 Odense C 

Odense Valgmenighedskirke, Dronningensgade 1, 5000 Odense C 

Munkebjerg Kirke,    Østerbæksvej 87, 5230 Odense M 
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