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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 122. 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 og Facebook-side: 
 

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.  

 

facebook.com/ohodense 

Hvem er vi? 

Indmeldelse kan ske ved møderne, til formanden Olav Grue, 
(tlf. 6618 9808 / 4026 7807 eller mail: formand@oh-odense.dk)  

eller til kassereren Erna Overgaard 
 (tlf. 6160 5407 eller mail: kasserer@oh-odense.dk). 

 

Årskontingentet er kr. 200,- pr. person,  
og medlemskab giver fri adgang til  

de fleste foredragsaftener. 
Ikke-medlemmer betaler kr. 50,-  

 

Normalt er der fælles kaffebord eller  
en forfriskning 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 Erna Overgaard på adressen: 
kasserer@oh-odense.dk. 



INDHOLDSFORTEGNELSE 
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Dato Arrangementer Sidetal 

15-17/9 Højskoleophold I - Jaruplund Højskole Side 4 

19/9 - 19.00 Sangaften - Jakob Bonderup - Henriette Hørlücks Skole Side 5 

22-24/9 Højskoleophold II - Jaruplund Højskole Side 4 

28/9 - 19.00 Samtaledag med Grundtvigsk Forum - Studenterhus Odense Side 6 

7/10 - 08.00 ● Ekskursion: Ribe Domkirke og Vadehavet Side 8 

10/10 - 19.00 Myter om reformationen - Rasmus Agertoft - Valgm. kirken Side 10 

25/10 - 19.00 Reformationsjubilæet - Karsten Nissen - Sct. Knuds Gym. Side 11 

2/11 - 19.00 Læsekredse - Elof Westergaard - Valgm. kirken Side 12 

4/11 - 11.00 ● FILM - Farvel til Europa - Cafebiografen Side 13 

9/11 - 19.00 De vestindiske øer - Alex F. Larsen - Sct. Knuds Gym. Side 14 

14/11 - 19:00 Oluffa - Charlotte Langkilde - Sct. Knuds Gym. Side 15 

22/11 - 19:00 Grænseforeningen - Jens Andresen - Friskolen Side 16 

30/11 - 19:00 PH-ballademager - Helge Teglgaard - Friskolen Side 17 

4/12 - 19.00 Adventsmøde - Kresten Drejergaard - Sct. Knuds Gym. Side 18  

7/1 - 14.00 ● Nytårskur - Kiki Brandt/Mikkel Grue - Den Fynske Opera Side 19 

18/1 - 19.00 Forundring fryder - David Bugge - Friskolen Side 20 

27/1 - 09.00 ● Højskoledag på Den Frie Lærerskole i Ollerup Side 22 

4/2 - 16.00 Fælleskoncert: Emma Oemann - Valgm. kirken Side 24  

8/2 - 19.00 Det skrå teater - Jeppe Sand - Sct. Knuds Gym. Side 25 

22/2 - 17.00 ● Fyraftensmøde - Biokemisk Laboratorium - SDU  Side 26 

27/2 - 19.00 Symbolpolitik - Kirsten M. Andersen - Sct. Knuds Gym. Side 27 

8/3 - 19.00 Læsekredse - Peter Simonsen - Valgm. kirken Side 28 

13/3 - 18.30 Generalforsamling - Poul Chr. Balslev - Munkebjerg Kirke Side 29  

21/3 - 19.00 Billedkunst - Maja Lise Engelhardt - Friskolen Side 30 

5/4 - 19.00 Højskolesangbogen - Petersen/Nørgaard - Valgm. kirken Side 31 

11/4 - 19.00 Verden af i går - Karsten Pharao - Valgm. kirken Side 32 

19/4 - 19.00 Skæbner i Den store krig - Inge Adriansen - Sct. Knuds Gym. Side 33  

26/5 - 14:00 ● Kongsdal Åben Have - Vagn Wazar Jørgensen - Søndersø Side 34 

6-7/6 - 19.00 Grundlovsmøde - Offentliggøres senere - Hvor  ???? Side 35 

8/6 og  16/6 Maratonsang 2018 /  ● Sommerudflugt 2018 Side 35 

 Læsekredse Side 36 

21-23/9 ● Sommerhøjskole på Liselund 2018 Side 39 

 ● indikerer separat tilmelding og betaling  

 Tema: Farvel Europa-goddag Europa.   

 Læsekredsarrangement  
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Jaruplund Højskole 

Weekendophold 
 
15/9-17/9 - 2017 
22/9-24/9 – 2017  
 
Lundweg 2,  
D-24976 Handewitt, 
Tyskland 

Sammen med forstander på Jaruplund Højskole Karsten B. Dres-
sø og skolens mangeårige lærer Lars Sørensen har vi arrangeret 2 
spændende og alsidige højskoleweekender i september 2017. To 
weekender, som vil give deltagerne indsigt i såvel skolens som 
forstanderens historie, et møde med chefredaktøren fra Flensborg 
Avis Jørgen Møllekær, et historisk indblik i hertugdømmet, slottet 
Hoyerswort, en sejltur på Eideren samt Wagner og vadehavsmale-
re. 

Jaruplund Højskole blev indviet i 1950 og har gennemgået en to-
talrenovering 2012-2014. Har man været der før, vil man i dag 
kunne se, at meget er ændret.  
 
Tilmelding er forlængst afsluttet.  



HØJSKOLESANGBOGEN 

I FOKUS 

Tirsdag 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) 
 

 
 

Denne sæson indledes med en sangaften på Henriette Hørlücks 
Skole. Der bliver fortælling og fællessang med Jakob Bonderup, 
der er forstander på Engelsholm Højskole. Han sad i det udvalg, 
der udformede den nuværende 18. udgave af Højskolesangbogen, 
som udkom i 2006. Siden er det blevet slået fast med syvtommer-
søm, at fællessang fra Højskolesangbogen er en fuldstændig 
grundfæstet del af danskernes måde at være sammen på.  
Der bliver i Danmark sunget som aldrig før, og synge - det skal vi 
også denne aften …! 
 
Jakob Bonderup er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium 
som musiklærer og kontrabassist. Han har i de seneste 10 år mar-
keret sig som en af landets eksperter både som fortæller og som 
formidler af sangen. 

 
Fællessangen udviklede 
sig i det 19. årh. til at bli-
ve en tradition, når men-
nesker mødtes. Udbredel-
sen blev støttet af nye sko-
lelove i 1814 og obligato-
risk skolegang. Folkeop-
lysningen, oprettelsen af 
folkehøjskoler og Grundt-
vigs højskoletanker var 

stærkt medvirkende til, at 
den første højskolesangbog 
blev udgivet i 1894. De før-
ste år udkom der jævnligt 
nye udgaver, men oplagene 
var relativt små. Siden den 
18. udgave udkom, er der 
suppleret med Det blå sang-
hæfte med 17 sange, og 
man kan nu også købe Høj-
skolesangbogen med langt 
de fleste af sangene som 
app. til sin mobiltelefon. 
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Samtaledag 2017 med  

Grundtvigsk Forum 

Torsdag d. 28/09 
kl. 19.00 
 
Studenterhus  
Odense  

Her er muligheden for at udleve noget af det, der er én af grund-
idéerne i højskolebevægelsen. At sætte sig ind i vigtige samfunds-
mæssige spørgsmål og andres problemstillinger, komme frem med 
synspunkter og være med til at påvirke den offentlige mening.  

Fra Grundtvigsk Forum, som OH er tilsluttet, får vi tildelt samtale-
kort med aktuelle spørgsmål, og i år hedder kortene ”Danmark 
set udefra. Danmark set indefra.” Der lægges op til samtaler ud 
fra kort med opstillede problemstillinger, der kan belyse forholdet 
mellem flygtninge/nydanskere og etniske danskere samt om, hvad 
der ligger mellem linjerne i dansk kultur. Hvordan tager dansk 
kultur sig ud, når man ser det udefra? Hvad er dansk humor, og 
dansk madkultur/måltidskultur? Ligestilling og forholdet mellem 
kvinder og mænd? Hvordan har vi det med demokrati og folkesty-
re? Religion og sekularisering? Og meget mere. 
 
Kortene blev første gang præsenteret og brugt på folkemødet på 
Bornholm i juni måned. Og de indeholder så mange spørgsmål, at 
man ikke løber tør. 
 
Man taler sammen om spørgsmålene i små grupper, og vi vil for-
søge at få gæster til at være med, så vi får en alsidig personsam-
mensætning. 
 
Af hensyn til planlægningen er tilmelding nødvendig og også for-
pligtende, men man betaler kun for en forfriskning på selve mødet. 
 
Tilmelding til kassereren fra tirsdag den 22/8 kl. 10 og ikke før. 
Helst pr. mail til tilmelding@oh-odense.dk eller evt. pr. telefon til: 
6160 5407. 

- 6 - 

Danmark set udefra 

Danmark set indefra 



OH’s Foredragsholdere 2017-18 
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Ekskursion: Ribe Domkirke 

og Vadehavet  

Lørdag d. 7/10 
kl. 8.00 - 18.00 
 

Afgang fra Danne-
brogsgade 
 

Fælles ekskur-
sion med 
Odense Valg-
menighed. 
 

Kl. 8.00: Bussen afgår fra Odense mod Ribe. Ved ankomsten by-
des på bus-kaffe inden rundvisning i Ribe Domkirke. 

 
● Ribe Domkirke. 

Ribe Domkirke (Vor Frue Kir-
ke) er en 5-skibet romansk og 
pompøs kirke, som er hovedkir-
ke i Ribe Stift, der strækker sig 
fra Tønder og næsten til Holste-
bro. 
Endnu i 1600-tallet var Ribe et 
bysamfund med en betydelig 

handel og stærk nederlandsk-præget kulturmiljø, der giver sig ud-
tryk i inventar og gravminder. Et gudshus, der har fungeret i mere 
end 800 år. 
I nyere tid har maleren Carl-Henning Pedersens bidraget med far-
veglad udsmykning af kirkens korrunding...  

 
● Kannikegården. 

Kannikegården blev i perioden 2014-2016 opført 
som Ribe Domsogns menighedshus. 
I bygningens ”kælder” er der rester af et tidligere 
kannikeklosters spisesal. Klostret brændte i 1176, 
og ruinen anses for at være noget af det ældste 
teglstensbyggeri i Danmark. 
Der blev fra 2008 til 2012 foretaget arkæologiske 
undersøgelser af området, hvor spor af de forment-

lig ældste kirkelige begravelser i Danmark blev fundet, ligesom 
der blev fundet omkring 100.000 andre løse genstande. 
 

● Frokost på Quedensgaaard. 

Quedensgaard har eksisteret siden 1200 
tallet. Bygningskomplekset fra 1582 tilhø-
rer i dag Sydvestjyske Museer. Siden 1965 
har der været først butik og siden en kom-
bination af butik og café, hvor der sælges 
mange smukke ting og rariteter, som man 
næppe finder andre steder. Frokosten ind-
tages på førstesalen. 
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Ekskursion: Ribe Domkirke 

og Vadehavet  

fortsat… 
 
 

Efter afregningen for drikkevarer er der mulighed for en lille tur 
på egen hånd. Besøg f.eks. Ribe Kunstmuseum, Bomuldsfabrikant 
Balthazar Giørtz’ herskabsvilla. Eller nyd blot en stund i Ribes 
charmerende centrum med Det gamle Rådhus samt Sct. Catharinæ 
Kirke og Kloster,  
Kl. 13.50 er der afgang fra P-pladsen ved Vandrehjemmet – der 
hvor vi blev sat af. 
 

● Vadehavscenteret. 

Vadehavscenteret har en enestående og skulpturel fremtoning. Det 
nye og moderne Vadehavscenter åbnede den 2. februar 2017. 
Udstillingen ”Vadehavet – 15 millioner trækfugle på rejse” er en 
æstetisk og eventyrlig udstilling om Vadehavet og trækfuglenes 
verden. Vi kommer ind i de store fuglesværme, mærker dem og 
rejser videre med dem. En oplevelse med viden om hele det områ-
de som er på UNESCO Verdensarv. 
Vi vil blive vist rundt i udstillingen, og der vil blive mulighed for 
selvstændig fordybelse og mulighed for køb af en kop kaffe. 
Efter en mundfuld frisk Vesterhavsluft sættes kursen atter hjemad. 

       
Pris kr. 485,- som dækker transport, formiddagskaffe, frokost 
(excl. drikkevarer) entreer og guider. 
 

Deltagerantal: max 54 personer. 
 

● Tilmelding til Mette Bjerg fra mandag den 11/9 kl. 10 og ikke 
før - til og med torsdag den 14/9. Helst pr. mail til  
mettebjerg@email.dk eller evt. pr. telefon til: 5123 2472. 
 
Først efter accept af tilmelding indbetales til  

Reg. nr. 6845  Konto 1334582 
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Vadehavscenteret 

R
 I
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6 myter om den  

danske reformation 

Tirsdag d. 10/10 
kl. 19.00 
 

Odense Valg-
menighedskirke 
 
Fællesarr. med 
Odense  
Valgmenighed 

I anledning af Reformationsjubilæet 2017 kaster Rasmus Ager-
toft, der er cand.mag. og historisk konsulent på Rundetårn, et kri-
tisk og veloplagt lys på seks af de mest fremherskende myter om 
reformationen, gavmildt krydret med eksempler fra fynske kirker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den danske reformation i 1536 har så mange år på bagen, at man 
kunne tro, dens begivenheder og betydning stod lige så klart som 
den evangeliets lyse dag, reformatorerne priste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I stedet ser det ud til, at årene har sløret bevidstheden om, hvad 
reformationen egentlig indebar på en række væsentlige områder i 
og uden for kirken.  
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Katolikker og lutheranere 

dengang og i dag 

Onsdag d. 25/10 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds 
Gymnasium 

Tidligere biskop i Viborg Stift Karsten Nissen vil i anledning af 
reformationsjubilæet i 2017 fortælle ud fra denne overskrift. 
 

Det var ikke Martin Luthers hensigt at oprette en særlig ”luthersk” 
kirke. Han gjorde op med pavedømmet og det kirkelige hierarki, 
men han betragtede stadig kirken som én. 

Den Katolske Kirke definerede sig i forbindelse med Tridentiner-
koncilet 1547-62 som en romersk-katolsk konfessionskirke, hvor 
man havde gjort op med en række kirkelige misbrug og forbød 
handel med afladsbreve, som havde været anledning til Luthers 95 
teser i 1517. 
 

I de første århundreder var forholdet mellem Den Katolske Kirke 
og de lutherske kirker præget af kontrovers, uenighed og mistro. 
Siden har de to kirker efter lange teologiske diskussioner nærmet 
sig hinanden, og i 2015 blev der udgivet et fælles dokument ”Fra 
konflikt til fællesskab”, og i oktober 2016 besøgte pave Frans både 
Malmø og Lund i forbindelse med forberedelserne til reformati-
onsjubilæet. 
 

Der er dog stadig forskelle og teologiske uenigheder. Den Katol-
ske Kirke regner ikke de protestantiske kirker for ”kirker i egentlig 
forstand”, og lutheranere må ikke deltage i den katolske nadver. 
 

Foredraget vil skildre det historiske og aktuelle forhold mellem de 
to kirker set i lyset af den lutherske reformation. 
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Orhan Pamuks Istanbul 

Torsdag d. 2/11 
kl. 19.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Arrangeret af OH’s 
læsekredsledere  

Biskop Elof Westergaard, Ribe, vil med sit foredrag om Orhan 
Pamuk være læsekredsenes litterære tilbud på en kultur - og poli-
tisk - aktuel aften. 
 

Den tyrkiske kultur er værd at beskæftige sig med og meget ander-
ledes end vores. Biskop Elof Westergaard har ved selvsyn studeret 
det tyrkiske Istanbul og gennem mange besøg i Tyrkiet gjort sine 
sammenligninger på områder som kunst, kristendom og kultur. 
Han har beskrevet det i artikler, som føjer sig til hans øvrige udgi-
velser om aktuelle forhold mellem kirke og samfund. 
Foredraget vil blive en præsentation af den tyrkiske forfatter Or-
han Pamuks forfatterskab og det Istanbul, han skildrer. Den tyrki-
ske forfatter, som fik Nobels litteraturpris i 2006, giver i sit omfat-
tende forfatterskab et rigt billede af det tyrkiske samfund og den 
tyrkiske identitet. 
 

Foredraget 
vil primært 
beskæftige 
sig med den 
selvbiogra-

fiske “Istanbul - erindringer og 
byen” (2003, da 2007), “Den sorte 
bog” (1990, da. 1996), samt 

“Uskyldens museum “(2008, da. 2012) Læserne bliver fanget af 
perspektiverne i dette forfatterskab med modsætninger mellem se-
kulariseringen og religiøs fundamentalisme. 

 

Måske indser vi efter denne aftens be-
skrivelser af Orhan Pamuks forfatter-
skab, hvordan den tyrkiske kultur lever i 
et spændingsfelt mellem religiøse retnin-
ger og lige så voldsomme politiske diver-
genser, og hvordan betingelserne for kul-
turelle aktiviteter aktuelt er i Istanbul. 
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Film: Farvel til Europa 

Lørdag d. 4/11 
kl. 11.00 
 
kl. 10.45:  
Inger Hjuler 
Bergeon giver en 
kort introduktion til 
filmen.  
 
Cafebiografen, 
Amfipladsen 13, 
5000 Odense C 
 
Arrangeret af  
Odense  
Højskoleforening, 
Odense  
Valgmenighed 
og Cafébiografen 

Filmen handler 
om den jødiske 

forfatter fra Øst-
rig og hans 

kamp for fred 
og retfærdighed 
imod slutningen 
af de begivenhe-

der, der ramte 
Europa i 

1930`erne. I ek-
sil skrev han 

bogen ”Verden 
af i går”, som 

stadig er et ene-
stående vidnes-
byrd om euro-

pæisk kultur og 
historie fra 

1880’erne til 
1940’erne.  

 
 
 

Billetter: Kr. 55.-.  
 

Deltagerantal: max 80 personer. 
 

● Tilmelding fra mandag d. 30 oktober kl. 10 på mail: ihb@km.dk  
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TEMA: ”Farvel Europa-goddag 
Europa: længslen efter europæisk 
humanisme før og nu” - Den 11. 
april 2018 kl. 19.00 skal vi høre 
Karsten Pharao læse op og fortælle 
ud fra netop dén bog (se side 32). 



Slaveriets glemte spor 

Torsdag d. 9/11 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds 
Gymnasium 

Den danske slavetid og dens spor i nutiden er i fokus som aldrig 
før. Det skyldes 100-året for salget af De Vestindiske Øer til USA 
i 1917. Det har givet såvel statsministeren som de danske medier 
nye synsvinkler på og indsigt i slavetidens betydning.  

 
Vi får besøg af journalist 
og forfatter Alex Frank 
Larsen, der vil fortælle og 
vise TV-klip om et drama-
tisk kapitel i Danmarks 
historie. Han er prisbeløn-
net for sine offentliggørel-
ser om De Vestindiske 
Øer, og han har skrevet tre 
aktuelle bøger om emnet - 
senest ”Kongehusets joker. 
Fra slavedreng til slots-
idol”. 

Øerne Skt. Thomas, Skt. Jan og Skt. 
Croix har været i dansk besiddelse 
siden henholdsvis 1672 og 1733, og 
sukkerproduktionen på de tre øer 
var særdeles lønsom, fordi den var 
baseret på, at plantagearbejdet blev 
udført af slaver.  
 

 
Danmark har nogle af verdens bed-
ste arkiver om slaverne og deres ef-
terkommere. På listen over slave-
handlere med trafik over Atlanter-
havet er Danmark nr. 7 - lige efter 
USA, der står opført som nr. 6.  
 
Men hvad betyder slaveriet for nuti-
den og vores nationale bevidsthed? 
Hvorfor ved danskerne så lidt om 
dette kapitel i vores historie? Og 
hvordan forholder vi os til kravene 
fra slavernes efterkommere?  
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OLUFFA - Fra Torshavn til Brandts 

Klædefabrik 

Tirsdag d. 14/11 
kl. 19.00 
 

Sct. Knuds 
Gymnasium 
 

Fællesmøde med Sct. 
Knuds Gymnasium 

Den utrolige fortælling om Oluffa Brandt, født Dahlerup (1851 - 
1945), der voksede op som datter af amtmanden i Tórshavn. Som 
ung giftede hun sig med grundlæggeren af Brandts Klædefabrik, 
Søren Christian Brandt, som i industriens tidligste år dygtigt op-
byggede en af landets største virksomheder. I 1895 flyttede de ind 
i den nyopførte Villa Brandt på Hunderupvej 71, som var tegnet af 
Oluffas fætter, arkitekten Vilhelm Dahlerup. 

 
Ved Søren Christian Brandts død i 1905 var virksomhe-
den blevet omdannet til et aktieselskab og solgt ud af fa-
milien, men Oluffa købte størstedelen af aktierne tilbage 
for at forhindre en fjendtlig overtagelse og overlod deref-
ter virksomhedens drift til dens direktør, som hun havde 
en tæt kontakt til. Hun benyttede sine usædvanlige øko-
nomiske muligheder til et omfattende socialt arbejde i 
Odense, på Fyn og på Færøerne. I en tid hvor kvinderne 
levede et tilbagetrukket liv, var hun ikke bare familiens 
overhoved, men også en markant og respekteret person-
lighed i Odense. 
 
 

 
Charlotte Langkilde 
er forfatter til bogen - 
Fra Torshavn til 
Brandts Klædefabrik. 
Hun er selv oldebarn 
af Oluffa Brandt og 
blev som voksen nys-
gerrig efter at få et nærmere kendskab til den kvinde, som havde 
fyldt så meget i familiehistorierne, og som altid blev omtalt med 
kærlighed og smil. 
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En grænseoverskridende familie 

Onsdag d. 22/11 
kl. 19.00 
 
Odense Friskole 
 
Fællesmøde med 
Grænseforeningen 

Jens Andresen vil fortælle fra sin familiekrønike. Han er 
cand.agro., tidl. økonomikonsulent, gårdejer, amtsrådsmedlem, og 
nuværende regionsrådsmedlem og formand for Grænseforeningen. 

 
Det er fortællingen om en sønderjysk famili-
es liv og færden i det 20. årh. Såvel deltagel-
se i de to verdenskrige, folkeafstemningen i 
1920 og vilkårene for det danske mindretal 
under nazismen omtales. Vi følger tre gene-
rationer fra gården i Kalleshave ved Agtrup 
begyndende med bedstefar Jens Andresen, 
der var matros på krigsskibet ”Preussen” un-
der Første Verdenskrig til faderen, der på 

grund af den ændrede arvelovgivning ved Hitlers magtovertagelse 
ikke umiddelbart kunne få lov til at overtage den fædrene gård. 
Han og tre brødre måtte kæmpe på tysk side på Østfronten. Det 
blev for ham til syv års krigstjeneste afsluttet med fransk krigsfan-
genskab. 
 
Ringen sluttes med Jens, der er vokset op i 1950´erne blandt tidli-
gere lokale spidser fra det nazistiske parti i en landsby, hvor ind-
byggertallet fordobledes, fordi der kom så mange flygtninge øst-
fra. Alligevel præges de tre generationers livsholdning ingenlunde 
af bitterhed eller had men af imødekommenhed og forståelse i be-
vidstheden om, at de ca. 50.000 dansksindede syd for grænsen skal 
være med til at bygge bro mellem dansk og tysk sprog og kultur.  
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PH - Ballademager,  

lysmand og arkitekt 

Torsdag d. 30/11 
kl. 19.00 
 
Odense Friskole 

Helge Teglgård, som er aftenens foredragsholder, har siden 1989 
været lærer på højskolerne Krabbesholm, Rødding, Testrup, Odder 
og Rude Strand. Uddannet cand. phil. i musik på Århus Universi-
tet med sidefag i retorik. Uddannet talepædagog. Sanger, musiker 
og komponist. Han underviser i musik, sang og kor, sprogvejled-
ning samt tale- og stemmetræning og er foredragsholder indenfor 
almendannende og specialpædagogiske emner. 

Det er i år 50 år siden Poul Henningsen døde. 
Om 100 år er alting glemt, siger man, så det er ikke så sært, at 
P.H. ikke er glemt. 

 
Ja, han kan faktisk i den grad bringe sindene i 
kog, selv i dag. 

 

Sig ordene 
kulturradi-
kal, sig Poli-
tiken, sig 
P.H. - og 
mange vil få 
stærk farve i 
ansigtet og 
straks gribe 
til ukvems-

ord overfor, hvad de betragter som dekadence, 
venstresnoethed og forfald. Sig Tidehverv og 
P.H. - så slår det gnister. 
 

Poul Henningsen var en kreativ sjæl, som har 
sat stærke aftryk på det 20. århundredes danske 
arkitektur, åndsliv og pædagogik. Kritisk hu-
manisme, folkelig revytradition, forbrugerop-

lysning og opfindelse af skånsom belysning er markører i PH’s 
politiske og poetiske landskab. Hvorfra kommer brændstoffet til et 
udfordrende og skabende liv? Det vil denne aften blive belyst i 
anekdoter, billeder og sange. 
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Gu' er jeg grundtvigianer,  

bare uden ham der Vorherre 



Lad  julesorgen slukkes / Ingen 

jul uden asier - Adventsmøde 

Mandag d. 4/12 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds 
Gymnasium 

Igen i år skal vi til adventsmødet høre om adventstid og jul under 
fremmede himmelstrøg. Denne gang skal vi høre det tidligere 
præstepar ved Den Danske Kirke i Genève Inger Merete og Kre-
sten Drejergaard fortælle om og vise billeder fra deres tid i 
Schweiz. 

Kresten Drejergaard forblev efter sin teologiske kandidateksamen 
i den akademiske verden som universitetsadjunkt i fire år, inden 
han i perioden 1974-1995 var sognepræst i Asperup. Inger Merete 
var sygeplejerske, medens han var biskop på Fyn og omliggende 
øer indtil 2012. Derefter blev det til næsten fire år som præstepar 
ved Den Danske Kirke i Genève. Da der efterfølgende ikke omgå-
ende blev ansat en afløser i Schweiz, fortsatte de to i kort tid som 
præstepar på ”EasyJet-basis”. 

 
Den Danske Kirke i Schweiz 
er tilknyttet Danske Sø-
mands- og Udlandskirker og 
kan i 2017 fejre sit 70 års 
jubilæum. Kirken betjener 
hele landet og er stort set 
selvfinansierende med uløn-
nede præster, frivillige dona-
tioner og brugerbetaling. 
 

Vi skal høre fortælling om en anderledes adventstid under helt an-
dre vilkår, end dem vi kender herfra.  
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Nytårskur i Den Fynske Opera 

Søndag d. 7/1 
kl. 14.00 - 17.00 
 
Den Fynske Opera 
Filosofgangen 19, 
5000 Odense C  
 
Dørene åbnes kl. 
13.30 
 
 
 
 
 
 

Årsskiftet til 
2018 marke-
res i Den 
Fynske Ope-
ra. Vi arran-
gerer en café-
opstilling i 
salen, så alle 
kan mødes 
dér kl. 14, få 
et glas med 
bobler og hil-
se på hinan-
den. 
 

Klokken 14:30 vil Kiki Brandt og Mikkel Grue sørge for under-
holdning med overskriften ”Hvor rock, pop og jazz møder opera-
en”.  
 
Kiki og Mikkel er begge uddannet på Det Fynske Musikkonserva-
torium fra henholdsvis den klassiske og den rytmiske linje. Kiki 
har gennem sin karriere arbejdet på flere af landets operaer, teatre 
og med mange af de danske symfoniorkestre. Mikkel har gennem 
sin karriere spillet både rock, pop og folkemusik. Han turnerer ofte 
verden rundt som fast guitarist med folkemusik-duoen Harald 
Haugaard og Helene Blum. 

 
Koncerten vil tage udgangspunkt i amerikanske, 
tyske, franske og nordiske sangskrivere som bl.a. 
Dylan, Cohen, Linnet, Bach og Händel. Vi bliver 
præsenteret for sange, der egner sig til ro og efter-
tænksomhed, og de vil blive serveret i nyfortolk-
ninger. 
 

Pris for deltagelse: 100 kr. pr. pers. Deltagerantallet 
er begrænset til 150, og man skal være medlem for 
at deltage. Dørene åbnes kl. 13:30. 
 

● Tilmelding til kassereren fra torsdag den 16/11 kl 
10 og ikke før. Helst pr. mail til tilmelding@ 
oh-odense.dk eller evt. pr. telefon til 6160 5407. 

 

Først efter accept af tilmelding indbetales på konto: 
Reg.nr. 6810 - konto 1127832 

 

Ved indbetaling: oplys venligst medlemsnummer og ”Nytår”. 
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Nytårskur 
2018 



Forundring fryder 

Torsdag d. 18/1 
kl. 19.00 
 
Odense Friskole 

Forundring fryder – fortælling og fantasi hos Martin A. Hansen, 
Jakob Knudsen og K.E. Løgstrup. 
 
Når ældre mennesker ser tilbage på deres skoletid, da lyder ofte 
skudsmålet om deres gamle lærer: “Han var en fantastisk fortæl-
ler!” Og det er næppe tilfældigt, at netop dette har fæstnet sig i  
erindringen. Fortællingen kan nemlig noget helt særligt. Den kan 
vække forundring, nære fantasien og udvide vores horisont. Fore-
draget vil i en let tilgængelig form præsentere tre skribenter, der 
på forskellig vis har reflekteret over fortællingens øjenåbnende 
karakter. 

 
David Bugge, som er aftenens fore-
dragsholder, er i dag lektor ved Institut 
for Kultur og Samfund på Aarhus Uni-
versitet i faget Systematisk Teologi. Han 
arbejder bl.a. med forholdet mellem lit-
teratur og kristendom, hvor Martin A. 
Hansen, Karen Blixen og K. E. Løgstrup 
er fremtrædende personligheder. 
 
Han er teolog og har blandt andet modta-
get Martin A. Hansen-prisen for sin 
forskning i og formidling af forfatterska-
bet. I forbindelse med overrækkelsen af 
prisen blev der holdt en tale, hvori Bug-

ge blev betegnet som ”sin generations største arvtager efter Løgs-
trup, når det gælder om at forene litteratur med teologi”. 

 
David Bugge vil denne aften fortælle os om store for-
tællere. I parentes bemærket er David Bugge selv en 
stor fortæller. 

- 20 - 

Martin A. Hansen 

Jakob Knudsen 

K.E. Løgstrup 
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”Frokosten” af Fritz Syberg 
 Maleri fra 1906 



Højskoledag på  

Den Frie Lærerskole 

Lørdag d. 27/1 
Kl. 08.30 - 17.15 
 
Den Frie  
Lærerskole,  
Svendborgvej 15, 
Ollerup, 
5762 Vester  
Skerninge 
 

 
 

Højskoledagen 2018 bliver afholdt på og i samarbejde med Den 
frie Lærerskole (DFL) i Ollerup. 
 
DFL er et grundtvig-koldsk seminarium, som uddanner lærere til 
fortrinsvis friskoler, efterskoler og folkehøjskoler. Uddannelsen er 
fem-årig og meget alsidig, idet der lægges stor vægt på en meget 
stærk faglighed og tilegnelse af praktisk undervisningserfaring og 
udviklede relationskompetencer. De studerendes indflydelse på 
såvel udformningen af fagenes indhold, uddannelsens tilrettelæg-
gelse og fokus vægtes højt. 
 
Lærerskolen startede i 1940`erne på Kerteminde Højskole, blev 
senere flyttet til Vestbirk Højskole og kom i 1949 til Ollerup Fol-
kehøjskole og drives i dag som en selvejende institution placeret 
under Undervisnings- og Forskningsministeriet.  
 
Sydfynsk Smugleri 
Smugleri har siden middelalderen været en folkesport i Det syd-
fynske Øhav. Alle samfundslag, fra fiskere og adelsfolk frem til 
vore dages lystsejlere, har benyttet øhavets perfekte beliggenhed 
som omdrejningspunkt for lyssky handler. Men hvorfor? Og hvor-
dan kan smugleriet bruges til at komme tættere på fortidens  
mennesker og deres opfattelse af ret og uret? 
Nils Valdersdorf Jensen er uddannet historiker og har siden 2013 
været ansat på Svendborg Museum. Han var projektleder på For-
sorgshjemmets udstilling ”Fattigdom på tværs”, der i 2015 modtog 
Den Fynske Kulturpris. 
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Højskoledag på  

Den Frie Lærerskole 

fortsat… 

 
 

PROGRAM: 

Frihed og straf 
Overvejelser fra en fængselspræst over 
frihedsberøvelsen som straf. Hvad er 
det, vi idømmer kriminelle, når de døm-
mes til fængselsstraf?  
Og hvilken rolle spiller kirken under 
afsoningen anno 2017. Ved Kamille 
Nygård, sognepræst og indtil 2017 
fængselspræst i det lukkede kvinde- og 
ungdomsfængsel i Ringe. 
 

 
Kl.  8.30 Afgang fra Dannebrogsgade. 
Kl.  9.30 Ankomst og velkomst med kaffe, te og brød. 
Kl.10.00 Den frie Lærerskole ved forstander Ole Pedersen i 
  foredragssalen. 
Kl.11.00 Sang og fortælletime ved studerende i Foredrags- 
  salen. 
Kl.12.00 Frokost i spisesalen. 
Kl.13.00 Rundvisning ved 5. årgangs specialegrupper. 
Kl.13.45 Foredrag om det maritime Svendborg ved museums
  inspektør Nils Valdersdorf Jensen. 
Kl.15.00 Kaffe og kage i spisesalen. 
Kl.15.30 Foredrag om frihed og straf ved tidligere fængsels
  præst Kamille Nygård 
Kl.16.30 Afgang fra Ollerup. 

 
For at deltage skal man være medlem af Odense Højskoleforening. 
Pris kr. 250,- 
 
● Tilmelding til kassereren fra torsdag den 7/12 kl. 10 og ikke før. 
Helst pr. mail til tilmelding@oh-odense.dk eller evt. pr. telefon til: 
6160 5407. 
 

 
Først efter accept af tilmelding indbetales på konto: 
 

reg.nr. 6810 - konto 1127832 
 

Ved indbetaling: oplys venligst medlemsnummer og ”DFL”.  
I forbindelse med frokosten kan der købes øl, vin og vand. 
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Fælleskoncert 

"Fortællinger og hits" 

Søndag d. 4/2 
Kl. 16.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Fællesarr. med 
Odense  
Valgmenighed 

 

Vi har valgt at gøre disse årlige fælleskoncerter meget forskellige, 
så vi møder en stor alsidig kunstnerisk spændvidde. Så i år kan vi 
glæde os til at møde: 
 
Emma Oemann, mezzosopran:  
Den unge mezzosopran Emma Oemann afsluttede allerede som 24 
årig sin første kandidatgrad som klassisk sanger med topkarakter 
fra Det Fynske Musikkonservatorium og har sidenhen gennemført 
endnu en to-årig Master-uddannelse i udlandet. 
 
Michelle Nora Lind, sopran:                                                                  
Klassisk Musiker/Performer (sang). Uddannet ved Syddansk Mu-
sikkonservatorium, Odense, ved prof. Helene Gjerris og docent 
Lars Waage. Bachelor og studier i Klassisk Sang, Randers MGK, 
ved Ingrid Haking Raaby. Endvidere kirkesangereksamen, Vester-
vig Kirkemusikskole. 
 
Anne Mette Stæhr, pianist:  
Solistuddannet i København og Freiburg med videreuddannelse i 
Paris, er en af vor tids mest aktive og stillistisk bredt favnende 
danske pianister. Efterspurgt for sit arbejde med samtidsmusik og 
for sin evne til at sammensætte unikke koncertprogrammer med 
fokus på nye koncertformer. 
 
Koncertprogrammet: 
"Fortællinger og hits" består af en række lieder og arier med for-
tællingen i fokus. Michelle og Emma introducerer musikken un-
dervejs. Der er smukke romantiske sange af Brahms og Mendels-
sohn, folkelige sange som Scarborough Fair, legende samspil fra 
Humperdincks Hans og Grethe, og store øjeblikke fra operahistori-
en som fx Summertime, Blomsterduetten, Carmens Habanera, O 
mio babbino caro og Meine Lippen sie küssen so heiss. 
 
Første afdeling har hovedsageligt et folkeligt præg på dansk, en-
gelsk og tysk, og her er masser af forår, fortælling og humor. An-
den afdeling er et dyk ned i operaens og operettens verden, herun-
der det franske og det italienske repertoire. Glæd Jer. Det bliver 
alle tiders oplevelse. 
 
Pris kr. 75,-, studerende kr. 40,-.  
I pausen er en forfriskning inkluderet. 
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Det Skrå Teater 

Torsdag d. 8/2 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds 
Gymnasium 

Et ærligt og kunstnerisk foredrag om Jeppe Sands livsstil og for-
tællinger fra opvæksten, hvor den krøllede hjerne er og bliver om-
drejningspunktet.  

Med bl.a. sine hjerte-balloner, guitar-sange og humoristiske for-
tællinger, vil Jeppe forsøge at indleve jer - publikum - i et liv hvor 
kun én ting er sikkert – Nemlig at ingenting er sikkert! 
 
Jeppe vil tale om kreativitet, værdier, fornyelse, kriser, lommefilo-
sofier og komiske anekdoter – Hele tiden bundet op på de virkeli-
ge fortællinger, som i foredraget fortælles med energi, scenekunst 
og indlevelse. 
  

• Dyrk din indre og glemte superhelt! 

• Kør aldrig den samme vej hjem! 

• Selv et æg kan stå på højkant, hvis du drømmer nok om det!  

• Opskriften på de skæve idéer ligger lige foran dig!  
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Jeg har levet og lever stadig et liv, hvor 

dét at udtrykke mig, altid er min redning 

Når man mister både sin far og sin bed-

ste ven, så er man nødt til at iværksæt-

te noget for at livet giver mening 



Fyraftensmøde 

Dyreforsøg i medicinsk forskning 

Torsdag d. 22/2 
OBS: kl. 17.00-
19.00 
 
Biokemisk  
Laboratorium, 
J.B. Winsløws 
Vej 25,  
5000 Odense C 
 
(Gæsteparkering om 
aftenen er gratis, 
men bilens reg.nr. 
skal indtastes på 
en selvbetjenings-
Ipad i forhallen) 

Findes der alternativer til dyreforsøg i medicinsk forskning? Er 
denne forskning mulig uden forsøgsdyr? 
 

Disse og andre spørgsmål vil blive forsøgt besvaret på dette fyraf-
tensmøde. Her findes den centrale forsøgsdyrestald på Syddansk 
Universitet og Odense Universitets Hospital, hvor alle dyreforsøg 
udføres.  

 

Afdelingsleder, lektor Peter Bollen 
vil fortælle om afdelingen, vise film 
samt komme med oplæg om, hvorfor 
man bruger dyr i forskningen, hvilke 
etiske regler der er for dyreforsøg og 
om eventuelle alternativer. 

Alle vil gerne kun-
ne blive behandlet 
for de sygdomme, 
man kan blive ramt 
af, og forskning i  
sygdomsbehandling 
foregår ofte ved 
hjælp af forsøgsdyr. Men hvor mange forsøgsdyr bruges der 
egentlig i Danmark, og hvordan bliver de behandlet? Lider dyre-
ne? Vi vil få gennemgået etiske regler og de lovmæssige begræns-
ninger, der findes. Fra såvel offentlighedens som forskernes side 
er der et ønske om at begrænse dyreforsøg så meget som mulig, og 

disse vil i videst mulig udstrækning blive 
erstattet af ikke-dyr modeller som cellekul-
turer eller computermodeller. Men udviklin-
gen af dyrefrie forsøg skal kunne ekstrapo-
leres til den menneskelige krops komplekse 
funktioner og sygdomsprocesser. 
 

Maks. 120 deltagere. 
 

● Tilmelding til kassereren fra torsdag den 
25/1 kl. 10 og ikke før. Helst pr. mail til  
tilmelding@oh-odense.dk eller evt. pr. tele-
fon til: 6160 5407. 
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Det er bare symbolpolitik 

Tirsdag d. 27/2 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds 
Gymnasium 
 
 

Kirsten M. Andersen, der er cand.theol. og seminarielektor på 
University College Syddanmark i Haderslev, vil fortælle om sit 
syn på symbolpolitik. Gennem sit engagement som formand for 
Grundtvigsk Forum er hun vant til at skulle tage stilling til mange 
forskellige spørgsmål vedr. religion, skole og samfund. 
 
 
Er symboler harmløse? Mange har kaldt politikernes lovtiltag mod 

muslimske hadprædikanter og so-
cial kontrol for ren symbolpolitik. 
Betyder det, at disse love ikke vil 
få de store konsekvenser, eller er 
det farvel til den udstrakte religi-
onsfrihed, der har kendetegnet vo-
res samfund og givet religiøse min-
dretal gode kår i Danmark. ”Frihed 
for Loke såvel som for Thor” er et 
udstrakt mundheld. Det betyder, at 
skal der være frihed i et samfund, 
må man være parat til at forsvare 
andres ret til at mene noget andet 
end én selv. 
 

 
Religionsfrihed er ikke længere uden omkostninger. Hvad er det, 
vi indskrænker, når religionsfrihed begrænses? Hvem beskytter 
disse love? Og hvad med åndsfriheden, - får den bedre eller dårli-
gere kår? 
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Livslange liv med  

værdifuld litteratur 

Torsdag d. 8/3 
kl. 19.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Arrangeret af OH’s 
læsekredsledere  

I den danske velfærdsstat er det blevet normalt at leve livslange 
liv. Det spejler den nyeste skønlitteratur, hvor de liv, der leves, er 
interessante til det sidste. 
 
”Litteratur er en unik kilde til viden om det at være menneske i 
forhold til andre mennesker" siger Peter Simonsen, professor i 
europæisk litteratur og forskningsleder, Institut for Kulturviden-
skab, SDU, forfatter til bogen "Livslange liv". 

 
Foredraget vil give eksempler på ny skøn-
litteratur, der på forskellig vis konfronte-
rer og behandler vigtige emner i sam-
fundsdebatten. Det er litteratur, som vi 
kan bruge til at nuancere vores viden, ju-
stere vores følelser og i det hele taget få 
øjne og ører lukket op i forhold til emner 
som: Hvad det vil sige at være yngre og 
opleve/frygte arbejdsløshed, og hvad det 
vil sige at være ældre og opleve/frygte de-
mens. 
 
 

 

"Litteratur giver os en historisk viden og en viden 
om, hvem vi er lige her og nu i forholdet til sam-
fundet. Gør os klogere på den tid og det fælles-
skab vi alle er en del af og lever i"  
 
Peter Simonsens forskningsområde er: Europæisk litteratur siden 
1700, særligt engelsksproget og skandinavisk. Fokus de senere år 
på analyser af skønlitteratur om  aldring i forhold til velfærdssta-
ten, samt litteraturens fremstilling af den nye sociale gruppe 
"prekariatet" 
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Poul Christian Balslev / Morten 

Øberg — Generalforsamling 

Tirsdag d. 13/3 
OBS! kl. 18:30 
 
Munkebjerg Kirke 
Østerbæksvej 87 
5230 Odense M 
 

De to fynske musikere Povl Chr. Balslev og Morten Øberg har 
gennem de sidste par år spillet en del koncerter sammen, ligesom 
de har samarbejdet om flere projekter. 
 
Povl Chr. Balslev er organist, kantor og klokkenist ved Vor Frue 
Kirke i Svendborg, og han er desuden komponist og har en fortid 
som højskolelærer. Han har kirkemusikalsk diplomeksamen fra 
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 
 
Morten Øberg er cand. mag i dansk og har siden 1988 arbejdet 
som professionel musiker med saxofonen som hovedinstrument og 
bl.a. fløjte og klarinet som følgesvende. Han har modtaget Henri-
ette Hørlücks hæderspris og blev i 1991 Årets Jazzmusiker på Fyn. 

 
I 2015 indspillede duoen et par anmel-
derroste numre på CD´en ”Derfor kan 
vort øje glædes” - en hyldest til Carl Ni-
elsen. Tonen er nordisk og er en helt 
særlig sammenkobling af jazz og klas-
sisk stil. De to musikere spiller numre, 
som de selv har 
skrevet eller ar-
rangeret, samt 
stykker af Grieg, 
Johansson og Gar-
barek.   

Efter den musikalske underholdning i kirken er der et let trakte-
ment for foreningens medlemmer i de tilstødende mødelokaler ef-
terfulgt af den ordinære generalforsamling. 
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Billedkunst 

Onsdag d. 21/3 
kl. 19.00 
 
Odense Friskole 
 
 

Allerede som barn vidste hun, at hun ville være maler, da hun le-
gede ved vandet i Nordvestsjælland. I dag bor hun sammen med 
ægtefællen Peter Brandes, delvis i Vestsjælland og  i Frankrig. 

 
Maja Lisa Engel-
hardt er uddannet på 
Det Fynske Kunst-
akademi i 1980 og 
fik i Danmark sit 
gennembrud allerede 
i 1985 med debutud-
stillingen i Kunsthal-
len Nikolaj i Køben-
havn. I 1995 havde 
hun betydelig succes 
i New York. 
 

Inspirationen henter hun i den danske natur, især i erindringen om 
barndommens landskab ved Sejerøbugten og sin egen kristentro. 
Maja Lisa Engelhardt maler ”sjælelige landskaber” og bruger altid 
et motiv, hendes form nærmer sig det abstrakte. Hun maler ikke 
mennesker, men når der forekommer en menneskeskikkelse i hen-
des kirkeudsmykninger, er det Kristus. 

 
Hun har blandt andet udsmykket Kø-
benhavns Universitet Amager, Dan-
marks Radio, KTAS´ hovedsæde i Kø-
benhavn, Højesteret, Christiansborg og 
den danske sømandskirke i New York. 
Derudover har hun udsmykket over 25 
kirker,  Viborg Domkirke (bronze por-
ten) Vor Frue Kirke i København, samt 
kirkerne i Nyborg, Hune, og Lodbjerg, 
hvor hun har gennemgået materiale-
valg, farvernes fylde og lysets vekslen-
de spil. 

 
Maja Lisa Engelhardt vil fortælle om sit arbejde med kirkeud-
smykningerne, bibelillustrationer, om sin tro – i det hele taget om 
sit arbejde som kunstner. 
 
Siden 2001 har hun været medlem af kunstnersammenslutningen 
Corner. Hun har skrevet og illustreret en række bøger med især 
kristne temaer og er fast tilknyttet Galleri Weinberger i Køben-
havn og Elizabeth Harris Gallery i New York. 
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Højskolesangbogen -  

bogen og dens indhold 

Torsdag d. 5/4 
kl. 19.00 
 

Odense Valg-
menighedskirke 

 
Fællesarr. med 
Odense  
Valgmenighed 

Det er altid svært at gøre op, hvad der sælges mest. 
Er det Bibelen, Salmebogen eller er det Højskolesangbogen? 
Men, at det er de tre mest solgte bøger i vores tid, er der ikke tvivl 
om. Og at Højskolesangbogen sælger mere end nogensinde, er og-
så et faktum. 
 

På denne aften vil Jens Rahbek Nørgaard og Søren Ole Peter-
sen fra Odense Højskoleforening føre os igennem denne unikke 
sangbogs historie og dens indhold. 

• Hvad var baggrunden for den første udgave i 1894? 

• Hvordan udviklede sangbogen sig fra udgave til udgave? 

• Hvornår solgte den skidt, hvornår godt? Og hvorfor? 

• Hvilke sange kom med – og hvilke kom ikke med? Og hvilke 

kom slet ikke med? 
 

I 2006 kom så 18. udgave af Højskolesangbogen, og den skal vi 
naturligvis også høre om. Om sangene og komponisterne. 
Og måske får vi tid og mulighed for at se fremad. Hvordan tegner 
fremtiden sig for Højskolesangbogen, hvad vil komme med og ik-
ke med i næste udgave om 5-10 år? Udkommer den til den tid må-
ske kun digitalt? 

Og vi skal synge mange sange sam-
men, gamle og nyere sange, kendte og 
mindre kendte, flest kendte. 

”Sangen har vinger” skrev Bjørnstjer-
ne Bjørnson. Det vil vi følge op på og 
efterprøve denne aften. 
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Farvel Europa – Goddag Europa 

Onsdag d. 11/4 
kl. 19.00 
 

Odense Valg-
menighedskirke 
 

Fællesarr. med 
Odense  
Valgmenighed 

Karsten Pharao læser op af Stefan Zweig’s ” Verden af i går” om 
længslen efter europæisk humanisme før - og nu. 
 

Stefan Zweig var sin samtids allermest læste tysk-sprogede forfat-
ter. Hans bøger var de første, som nazisterne brændte på deres sto-
re symbolske kætter-bål, autodaféerne. 
Stefan Zweig måtte flygte, først til London og senere til Brasilien, 
hvor han sammen med sin kone begik selvmord af mismod over 
nazisterne fremmarch. Inden da skrev han sin berømte selvbiogra-
fi: ’Verden af i går’, hvor man får et vue over Europas brogede 

historie fra slutningen af 1800-
tallet til 1942. Det er historieskriv-
ning samtidig med, at det er et 
vægtigt vidnesbyrd om en kultur, 
der bukker under for gement bar-
bari. Bogen er nyoversat og udgi-
vet i 2013 i forlaget Rosinantes 
klassikerserie. 
 

Karsten Pharao er journalist og 
oplæser af store klassikere. Udover 
mange udgivne lydbøger kan man 
høre ham læse op på net-radioen 
”den2radio” samt på Radio 24/7 i 
programmet ”Pharaos Cigarer. Her 
læser han store klassiske værker 
op med sin helt særlig lune og fine 
fortolkning. 
 

Denne aften vil han læse op af 
”Verden af i går” og knytte lidt 
kommentarer til tiden før og nu – 
om den europæiske humanisme 
og dannelse. 
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TEMA: ”Farvel Europa-goddag 
Europa: længslen efter europæ-
isk humanisme før og nu” - Den 
4. november 2017 kl. 11.00 
vises filmen ”Farvel til Europa” 
om Stefan Zweig og hans kamp 
for fred og retfærdighed (se side 
13). 



Skæbner i Den Store  

Krigs sidste år  

Torsdag d. 19/4 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds  
Gymnasium 

Den tidligere museumsinspektør i Sønderborg Inge Adriansen er 
forfatter til en omfattende og umådelig lang liste af værker. 
Ikke mange, om nogen, har overgået denne kulturhistoriker, ph.d. 
og adjungeret professor i flid samt evnen og lysten til at mangfol-
diggøre og dele sin store viden med folket. Hun har skrevet, og 
hun har fortalt, og hun gør det stadig. Kompetenceområderne er 
vide: Erindringssteder, monumenter og mindesmærker, National 
symbolik, De slesvigske krige 1848-1851 og 1864, samt Første 
Verdenskrig m.m.m. 

 
Med udgangspunkt i otte 
personer fortælles om Før-
ste Verdenskrig, især de 
sidste år af krigen frem til 
dens afslutning i november 
1918. 
 
De udvalgte skæbner er 
Claus Eskildsen, lærer og 
tysksindet krigsdeltager, 
Hans Fuglsang-Damgaard, 

lærer og dansksindet krigsdeltager, Ivan fra Odessa, russisk krigs-
fange på Als, Jacob Petersen, postbud, Karen Poulsen, tjenestepige 
og grænsesluser, Bruno Topff, tysk skræddersvend og leder af Sol-
daterrådet i Sønderborg, H.P. Hansen, dansksindet sønderjyde og 
medlem af den tyske rigsdag samt Mette Nørgaard, krigsenke. 

 
Gennem fortællingen om disse per-
soners forskellige livsforløb får man 
et klart indtryk af, hvorfor Første 
Verdenskrig både i Sønderjylland 
og i flere europæiske lande kaldes 
for Den Store Krig. 
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Besøg i  

Kongsdal Åben Have 

Lørdag d. 26/5 
OBS: Kl. 14 - 17 
 
Adresse: 
Assens Landevej 38, 
Padesø - Hindevad, 
5471 Søndersø 

Kongsdal Åben Have er en 
af Danmarks smukkeste ha-
ver og kåret som Årets Have 
i 2016. 
 
Haven strækker sig over 
20.000 m² og er anlagt i har-
moni med den omgivende 
natur med udsigt over mar-
ker og skov. 
 

Haven rummer et væld af rododendron, stauder, roser samt mange 
formklippede træer og buske, heraf mange sjældne. Hjertet i haven 
er en 500 m² sø med vandfald og flere springvand. Der er også 
mindesten fra 2. verdenskrig. 

 
Vagn Wazar Jørgensen vil fortælle om havens 
tilblivelse og arbejdet med den. 
Vi kan gå rundt og se på herlighederne, lytte til 
fuglesangen og den stille rislen fra springvande-
ne. 
Kaffe/the og kage kan vi nyde på de mange 
hyggelige siddepladser rundt om i haven. Man 
kan også sidde indendørs i "hønsehuset". 
 
 
 
 

Pris kr. 75,00 inkl. entré, kaffe/the og kage. 
 
Max 60 personer. 
 

● Tilmelding til kassereren fra torsdag den 19/4 kl. 10:00 og ikke 
før. Helst pr. mail til tilmelding@oh-odense.dk eller evt. pr. tele-
fon til: 6160 5407. 
 

Først efter accept af tilmelding indbetales på konto:          
 

reg.nr. 6810 - konto 1127832 
 

Ved indbetaling: oplys venligst medlemsnummer og 
”Kongsdal”.  
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Grundlovsmøde 2018 

Onsdag d. 6/6 eller 
Torsdag d. 7/6 
Kl. 19.00 
 
Sted følger... 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Fredag d. 8/6 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag d. 16/6 

 
 

 
 

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

 
 

Vi har altid flere forslag til foredragsholdere på denne 
vigtige dag, men vi oplever stadig oftere, at dem, vi 
kontakter, takker nej. Ikke af uvilje, de fleste ville fak-
tisk meget gerne komme til os. Nej, de har alle et 
travlt liv og en optaget kalender, en kalender som de 
ovenikøbet tit må foretage hurtige ændringer i. Når vi 
henvender os – typisk i marts -, siger de, at de sim-

pelthen ikke kan overskue at planlægge langt over et år frem. 
Vi har derfor valgt, at vi denne gang vil vente med at kontakte vo-
re kandidater til et stykke ind i højskoleforeningens sæson 2017 – 
18. 

 

Så snart det ligger klart, hvem 
foredragsholderen til vores 
Grundlovsmøde 2018 bliver, 
vil det fremgå af vores hjem-
meside og Facebook. Derud-
over sender vi en personlig 
meddelelse til alle de mail-
adresser, vi har kendskab til. 
 

 
 
 

 
 

HUSK: Maratonsang fredag den 8/6 
Nærmere omtale i foråret på hjemmeside og i udleverede flyers. 

 
 
 
 
 

HUSK: Sommerudflugt lørdag den 16/6 
Indbydelse udsendes i begyndelsen af maj 
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Læsekredse i OH 

Her indbydes foreningens litteraturinteresserede medlemmer til at deltage.  
 
Glæden ved at læse en god bog kender de fleste, det 
har værdi for os. Man oplyses og får indsigt i en 
større og videre verden, i andre menneskers vilkår 
og kultur - og sidder muligvis tilbage med et hvor-
for eller hvordan?  
Svaret findes måske ikke, men i samtale med andre 
om den læste bog kan blikket åbnes for facetter, 
man selv havde overset. Således også i læsekredse-
ne, hvor vi med forskellig baggrund og synspunkter 
læser og diskuterer de bøger, vi i fællesskab har 
valgt at læse.  
 

Det kræver ikke særlige forkundskaber at være med, kun lysten til at læse og dele oplevel-
sen af en bog med andre. Det giver anledning til rigtig gode samtaler og ivrige diskussio-
ner i et hyggeligt samvær. 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 (1-4): Valgmenighedens konfirmandstue, Dronningensgade 1 
 

Tilmelding til Læsekreds 1-4 fra mandag d. 21. august til Randi Weeks, Blichersvej 3, 
5230 Odense M. på tlf. 5125 9381 eller mail: weeks@webspeed.dk 
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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 

25. sept. 20. sept. 27. sept. 4. okt. 2017:  

30. okt. 11. okt. 12:30-14:30 25. okt. 1. nov. 

27. nov. 22. nov. 29. nov. 6. dec. 

2018:  29. jan. 24. jan. 31. jan. 3. jan. 

26. feb. 21. feb. 12:30-14:30 28. feb. 7. feb. 

9. apr. 21. mar. 4. apr. 7. mar. 

Ledere 
Inge Kiertzner 

Kirsten  
Nonnemann 

Doris Panduro 
Hanne Lind-

Thomsen 



Læsekredse i OH - fortsat 

 ● Mødested (5-8): Valgmenighedens konfirmandstue, Dronningensgade 1 
 

Tilmelding til Læsekreds 5-7 fra mandag d. 21. august til Randi Weeks, Blichersvej 3, 
5230 Odense M. på tlf. 5125 9381 eller mail: weeks@webspeed.dk 
Tilmelding til Læsekreds 8 fra tirsdag d. 8. august til Lone Ejdrup, Rahbeksvej 20, 5230 
Odense M. på tlf. 2077 3144 eller mail: loneejdrup54@gmail.com 
 

 ● Mødested (9): Dalum Bibliotek, Dalumvej 95.  

 ● Mødested (10): Valgmenighedens konfirmandstue, Dronningensgade 1 
 

Tilmelding til Læsekreds 9 tirsdag d. 8. august kl. 19-21 eller torsdag d. 10. august kl. 
16-18 til Marianne Vestergaard, Læssøegade 193, 5230 Odense M. på tlf. 6617 7808 eller 
mobil 4157 8708  

Tilmelding til Læsekreds 10 søndag d. 13. august kl. 19-21 eller mansdag d. 21. august 
kl. 17-19 til Marianne Schroll, Pilebakken 20, 5260 Odense S på tlf. 4084 5002 
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 ● Sen eftermiddag 

Læsekreds 9 

● Aften  

Læsekreds 10 

Ugedag Tirsdage 15 - 17 Mandage 18.30-20.30 

2017:  26. sept. 31. okt. 28. nov. 18. sept. 23. okt. 27. nov. 

2018:  30. jan. 27. feb. 20. mar. 22. jan. 19. feb. 19. mar. 

Leder Marianne Vestergaard Marianne Schroll 

●Eftermiddage Læsekreds 5 Læsekreds 6 Læsekreds 7 Læsekreds 8 

Ugedag Mandage 
14 - 16 

Onsdage 
14 - 16 

Onsdage 
14 - 16 

Mandage 
14 - 16 

25. sept. 27. sept. 4. okt. 2. okt. 2017:  

30. okt. 25. okt. 1. nov. 6. nov. 

27. nov. 29. nov. 6. dec. 4. dec. 

2018:  29. jan. 31. jan. 3. jan. 8. jan. 

26. feb. 28. feb. 7. feb. 5. feb. 

9. apr. 21. mar. 7. mar. 5. mar. 

Ledere: Liss-Lotte 
Talbro 

Randi Weeks Karin Larsen Lone Ejdrup 
Lisbeth Kj.  

Jensen 



Sommerhøjskole på 

Weekendophold 
21/9-23/9 – 2018  
 
Slotsalléen 44,  
4200 Slagelse 
 
 

Sammen med den nuværende forstander på Liselund Mogens 
Hemmingsen har vi arrangeret en højskoleweekend i september 
2018. 

 
Liselund ligger placeret i et 
historisk betydningsfuldt om-
råde ved Antvorskov Banke i 
Slagelse og placeret på den 
øst-vestgående akse, der trafi-
kalt forbinder Jylland med 
Sjælland. 
 
Gården Liselund blev opført i 
1812. I 1908 blev den købt af 

frimenighedspræsten Niels Dael som grundtvigsk menighedsskole 
og mødested for kulturelle aktiviteter. Ved Niels Daels død blev 
bygningerne overdraget og videreført af den selvejende institution 
Liselundfondet.   

 
Liselund har en betydelig bevaringsværdi, dels 
som en historisk bygning, der gennem tiden har 
huset vigtige begivenheder, dels som et bygnings-
værk med fine arkitektoniske detaljer. Efter mo-
dernisering og tilbygninger i slutningen af 60’er-
ne har Liselund også fungeret som kursussted for 
såvel offentlige som private virksomheder og for-
eninger.  
 
 
 

Liselund er et mødested, hvor men-
nesker mødes om det, der optager 
os i tiden, eller mødes for at skue 
tilbage eller træffe beslutninger for 
fremtiden. Liselund er også et kur-
sussted, når det mere drejer sig om 
undervisning for at få ny viden til 
at mestre moderne krav i arbejdsli-
vet eller for at skabe nyt indhold i 
vore institutioner eller organisatio-
ner.  
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Sommerhøjskole på  

fortsat… 
 

Liselund har siden 1909 inviteret til vinter- og sommermøder (8 
dage på højskole) og inviterer desuden året igennem til andre, kor-
te kurser, som er åbne for alle interesserede.  
Læs om Liselund og vores aktiviteter på hjemmesiden 
www.liselund.dk 
 

Deltagerne fra Odense Højskoleforening vil i løbet af weekenden 
møde forskellige foredragsholdere, der vil fortælle den spændende 
historie, der knytter sig til egnen.  

 
Vi tager på en fælles tur til Sorø, 
til en guidet historisk rundtur i 
byen og måske en sejltur på Sorø 
sø. På rundturen bliver vi taget 
tilbage til middelalderen til Absa-
lon og Hvide-slægten. Den impo-
nerende klosterkirke fortsætter 
fortællingen nogle århundreder 
senere til den lærde skole - Sorø 
Akademi, og vi støder på navne 
som Holberg og Ingemann.   
 

Vi vil også få indblik i, hvad der 
ligger til grund for den store, nye 
interesse for historie, som vi bl.a. 

ser i flere og flere historiske udsendelser i fjernsynet. Der bliver 
også plads til det poetiske i sangen og musikken og en billedfor-
tælling om komponisten Carl Nielsens ungdomskæreste. 

Vi skal selvfølgelig selv synge – både morgensang, aftensang og i 
forbindelse med foredragene. 
 

Kurset slutter meget passende med fortællingen om Storebæltsbro-
en og ”Pigerne på Sprogø” – til eftertanke på vejen hjem.  
 

Endeligt program med invitation udsendes til alle medlemmer i 
begyndelsen af december.   
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OH - Mødesteder 

MØDESTEDER: 
 
   Henriette  
   Hørlücks Skole 
   Slotsvænget 1 
   5000 Odense C 
 
 
 Odense Friskole  
 Hjallesevej 2 
 5000 Odense C 
 
 
 
Odense  
Valgmenighedskirke  
Dronningensgade 1 
5000 Odense C 
 
 
    Munkebjerg Kirke  
    Østerbæksvej 87  
    5230 Odense M 
 
 
  
 Sct. Knuds  
 Gymnasium 
 Læssøegade 154  
 5230 Odense M 
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”Skabelsens første dag” af Maja Lisa Engelhardt, 2010 
 
 
 
 
 

Maja Lisa Engelhardt besøger Odense Højskoleforening den 21/3 - se side 30 



B E S T Y R E L S E: 
 

Olav Grue  
(formand) 
6618 9808 / 4026 7807 
formand@oh-odense.dk 
 

Søren Ole Petersen  
(næstformand)  
4042 8011    
sopkr@mail.dk 
 

Erna Overgaard  
(kasserer)   
6160 5407  
kasserer@oh-odense.dk 
 

Helen Jensen 
5048 4590  
 

Claus Chr. Koch 
3085 7790  
 

Anne-Grethe Elkjær  
(sekretær) 
6617 9293 

 

 
Marianne Lundsgaard  
6167 8085  
 

Mette Bjerg 
5123 2472 
 

Jens Rahbek Nørgaard  
(redaktør) 
2482 1453 
 
Suppleanter: 
 

Bent Hansen 
6169 0875 
 

Charlotte Bro Kaa 
2381 6400 
 

OH - Bestyrelse / Kontakt 
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