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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 123. 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 

19/8 - 10-17 Maratonsang 2018 - Den fynske opera Side 4 

18/9 - 19.00 Dannelse gennem fællessang - Henriette Hørlücks skole Side 5 

21-23/9 Højskoleophold - Liselund Side 6 

3/10 - 19.00 Nordkorea - Markus Bernsen - Sct. Knuds Gym. Side 7 

6/10 - 07.30 ● Ekskursion: Aalborg med kunst og teater Side 8 

11/10 - 19.00 En anden gren - Jesper Wung Sung - Sct. Knuds Gym. Side 10 

25/10 - 19.00 Martin Andersen Nexø - Lilian Hjorth-Westh - Friskolen Side 11 

1/11 - 19.00 Medier magt og indflydelse - Jeppe Søe - Sct. Knuds Gym. Side 12 

8/11 - 19.00 En eventyrlig forfatter - Josefine Ottesen - Valgm. kirken Side 13 

15/11 - 19.00 SLUK - Imran Rashid - Valgm. kirken Side 14 

20/11 - 19:00 Flygtningen - Thomas Ubbesen - Friskolen Side 15 

4/12 - 19.00 Adventsmøde - Jens Buchwald Andersen - Friskolen Side 16  

6/1 - 14.00 ● Nytårskur - 2 x Danving & Larsen - Den Fynske Opera Side 17 

17/1 - 19.00 Michael Tauber - Niels Ole Frederiksen - Friskolen Side 18 

26/1 - 08.30 ● Højskoledag på Ollerup Efterskole - sang og musik Side 20 

3/2 - 16.00 Fælleskoncert: Goldberg med Jesper René - Valgm. kirken Side 22  

7/2 - 19.00 Baltikum - Rikke Helms - Sct. Knuds Gym. Side 23 

19/2 - 19.00 Det ensomme hjerte - Tom Buk-Swienty - Valgm. kirken Side 24 

28/2 - 19.00 Rusland - Jens Jørgen Nielsen - Friskolen Side 25 

7/3 - 19.00 Det uperfekte menneske - Anne Lindhardt - Sct. Knuds Gym. Side 26 

13/3 - 18.30 Generalforsamling - Cantarellerne - Munkebjerg Kirke Side 27  

27/3 - 19.00 Drømmen om Amerika - Christian Friis - Friskolen Side 28 

10/4 - 19.00 Vaner og vanebrud - Lene Tanggaard - Sct. Knuds Gym. Side 29 

23/4 - 19.00 ● Besøg i Tidens Samling - Hage/Saysette - Kulturmaskinen Side 30 

7/5 - 18.30 ● Strøjer samlingen - ved Assens Side 31  

23/5 - 19:00 Historien om FilmFyn - Bo Damgaard - Sct. Knuds Gym. Side 32 

6/6 - 19.00 Grundlovsmøde - Offentliggøres senere Side 33 

15/6 ● Sommerudflugt 2019 Side 33 

 Læsekredse Side 34 

20-22/9 ● Sommerhøjskole på Rude Strand Højskole 2019 Side 36 

   

 ● indikerer separat tilmelding og betaling  

 Tema: Østeuropa  

 Læsekredsarrangement  

 Fællesarrangement med Odense Valgmenighed  



Maratonsang 2018 

i Den Fynske Opera  

Søndag d. 19/8 
kl. 10.00 - 17:00 
 
Den Fynske Opera 
Filosofgangen 19, 
5000 Odense C  
 
 

Vi varmer op til H.C.Andersen Festivals og inviterer alle sanggla-
de til at deltage i en hyldest til sangen, sproget, fællesskabet, 
dansk lyrik og fortælleglæde – og selvfølgelig Grundtvig. 
 
Vi synger os pænt igennem Højskolesangbogen – kompetent ført 
an af mennesker med ord på læben og under ledelse af journalist 
og forfatter Frode Muldkjær, Garagehøjskolen i Nordjylland. 
 
Sangene i Højskolesangbogen er en poetisk kommentar til vores 
fælles skæbne. Sangene sætter ord på det, vi ikke selv i hverdags-
sproget har ord for: kærligheden, sorgen, solopgangen, naturen, 
troen og det store i livet. 

Og der er brug for sange og 
for at synge mere sammen. 
Fællessangen ryster os sam-
men og skaber fællesskab og 
sammenhængskraft på tværs af 
forskelligheder. 
 
 
 

Du kan være med hele dagen. Eller du kan falde ind og være med, 
så længe du har lyst.  
 

Besøg i kunstbygningen Filosoffen, hvor Galleri Rasmus viser en 
seværdig udstilling. Undervejs kan du købe the, kaffe eller få en 
sandwich i Nelles Cafe i Filosoffen. 
 

Arrangementet er gratis. 
 

Maratonsang er arrangeret af Odense Højskoleforening, Odense 
(grundtvigske) Valgmenighed, Gallerie Rasmus, Garagehøjskolen 
og Den fynske Opera. 
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Du kan møde følgende sangværter: 
Jane Clemensen, professor på H.C. Andersen Børnehospital - Jesper Hougaard Larsen, 
leder af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense - Jesper Vognsgaard, biblio-
tekschef i Faaborg Midtfyn Kommune - Jens Peter Madsen, historiefortæller - Erik Grib, 
komponist og visesanger - Birgitte Weinberger, leder af Odense Internationale Filmfesti-
val - Johs Nørregård Frandsen, professor, leder af H.C. Andersen Center - Karen Mai-
gaard, Superwerk - Tine Lindhardt, biskop over Fyns Stift - Jesper Buhl, operasanger og 
tidl. chef for Den Fynske Opera - Sara Ekknud, Kulturchef ved Odense kultur- og teaterhus 
Odeon. 



Dannelse gennem fællessang 

Tirsdag d. 18/9 
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) 
 
 
 

Rækken af foredragsaftener i sæson 2018/2019 begynder med en 
sangaften, hvor Jesper Vognsgaard styrer aftenens forløb. Med 
en fortid som højskoleforstander på Engelsholm Højskole, efter-
skoleforstander på Ollerup Sang- og Musikefterskole, chef for 
Kulturmaskinen i Odense og nu bibliotekschef i Faaborg-Midtfyn 
er Jesper Vognsgaard særdeles velbevandret i højskolesangbogen. 
Han har afholdt hundredevis af morgensamlinger og sangtimer i 
mange forskellige folkelige kredse, og han har desuden en fortid 
som udøvende musiker med saxofon som hovedinstrument. 

 
Vi har alle en stemme, og 
vi kan alle synge! Når vi 
mødes i fællessang, lever 
og ånder vi sammen. Fæl-
lessang samler os og spre-
der glæde. Jesper Vogns-
gaard (klaver og saxofon) 
har gennem årene spillet til 
og fortalt historier om den 
sangskat, som findes i høj-
skolesangbogen. Mange vil 
kende Jesper fra radioind-
slag om udvalgte højskole-
sange for DR P4/Fyn. Han 
har også en stor viden om 
tilblivelsen af højskole-
sangbogens 18. udgave, da 
han har haft sæde i dels 
kommissorieudvalget og 

dels i styregruppen bag sangbogen. 

Sammen vil vi tage på en dannelsesrejse i en sangtime, hvor vi 
synger os ind i - og ind bag sangene og sætter dem i et aktuelt per-
spektiv. 
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Weekendophold 
21/9-23/9 – 2018  
 
Slotsalléen 44,  
4200 Slagelse 

Sommerhøjskole på 

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

Sammen med 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. 
Deltagerne fra Odense Høj-
skoleforening vil i løbet af 
weekenden møde forskellige 
foredragsholdere, der vil for-

tælle 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 Absalon og Hvide-slægten. Den impo-
nerende klosterkirke fortsætter fortællingen nogle århundreder se-
nere 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 ud-
sendelser i fjernsynet. Der bliver også plads til det poetiske i san-
gen og musikken og en billedfortælling om komponisten Carl Ni-
elsens ungdomskæreste. 
 

Vi skal selvfølgelig selv synge – både 
morgensang, aftensang og i forbindel-
se med foredragene. 
 

Kurset slutter meget passende med 
fortællingen om Storebæltsbroen og 
”Pigerne på Sprogø” – til eftertanke 
på vejen hjem.  
 
Tilmelding er afsluttet. 



Nordkorea 

Onsdag d. 03/10 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds 
Gymnasium 

Journalist, forfatter og foredragsholder Markus Bernsen, der si-
den 2008 har været ansat som redaktør på Weekendavisen, vil sæt-
te fokus på Nordkorea. Markus er uddannet på Danmarks Journa-
listhøjskole og Hong Kong University, og han har fra 2014 været 
avisens korrespondent i Seoul. 
 
Nordkoreas styre bliver ofte kaldt aggressivt og irrationelt – eller 
omtalt som det sidste stalinistiske land i verden. Men sandheden er 
mere kompliceret. Dykker man ned i den propaganda, som befolk-
ningen får serveret – fra tv-serier og popmusik til politiske taler, er 
der ikke meget stalinisme over styret. 
 
Hvad er det for et land? Og hvem er nordkoreanerne? Kan man i 
en digitaliseret verden fortsat holde landet isoleret fra omverde-
nen? Vil Nordkorea holde op med at udvikle atomvåben og slutte 
fred med USA og Japan, som de lover? Disse og mange andre 
spørgsmål vil vi få belyst i foredraget om det lukkede land. 

 
Markus har besøgt Nord-
korea og gennem tre år 
dækket landet fra Sydko-
rea, hvor han har boet ind-
til for nylig. Han har inter-
viewet eksperter og afhop-
pere, som giver et nuance-
ret billede af hverdagen i 
det lukkede land og af dik-
taturet, der nu har den un-
ge Kim Jong-un som leder. 
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Ekskursion: Aalborg med 

kunst og teater 

Lørdag d. 6/10 
kl. 7.30 - 22.15 
 

Afgang fra Danne-
brogsgade 
 

Fælles ekskursion 
med Odense Valg-
menighed. 
 

I år vover vi at lægge en teaterforestilling ind i vores fælles eks-
kursion med Odense Valgmenighedskirke. For Aalborg Teater op-
sætter WEST SIDE STORY – og det er ikke hver dag, man kan 
opleve denne moderne musikfortælling af Leonard Bernstein. Det 
er et samarbejde med Aarhus Teater, hvor forestillingen i foråret 
2018 fik meget fine anmeldelser. 

Inden forestillingen besøger vi KUNSTEN. Aalborg kunstmuseum 
er tegnet af Alvar Aalto. Bygningen blev gennemrenoveret ude og 
inde for nogle år siden og alle værker blev ophængt på en ny må-
de. Det er et fantastisk museum at besøge! Både fordi bygningen i 
sig selv er et  kunstværk, og fordi den lader de mange kunstværker 
komme til deres fulde ret. 

 
Kl. 7.30: Afgang fra Dannebrogsga-
de.  
Undervejs er der pause med kaffe og 
brød. 
 

Kl. 11-14: Besøg på KUNSTEN hvor 
vi får omvisning i 2 grupper, både i den 
permanente ophængning med kendte 
værker og i særudstillingen FOCUS 
med over 80 sjældne værker fra 1985-
2015 af Michael Kvium. På KUN-
STEN serveres brunch i ”Café Aalto”. 
 

Kl. 14.15-15.30: Mulighed for spad-
seretur på den flotte havnefront i Aal-
borg, hvor bl.a. Utzon Hus ligger. 
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Ekskursion: Aalborg med 

kunst og teater 

fortsat… 
 
 

Kl.16.00: West Side Story i Aalborg Teater. (varighed - inkl. 
pause: 2½ time. Det er den berømte musical med musik af Leo-
nard Bernstein og sangtekster af Stephen Sondheim fra 1957.                     
En moderne udgave af en Romeo-Julie-fortælling med to rivalise-
rende ungdomsbander i New Yorks gader.                                                             
I Aalborg er der et 12 mands orkester og 23 medvirkende på sce-
nen. Mathias Flint synger/spiller Tony og sopranen Isabel 
Schwartzbach synger/spiller Maria. Vi har købt A-billetter. 
 
Kl. ca. 18.40: En lækker sandwich og 1 øl eller vand ved/i bus-
sen 
 
Kl. ca. 22.15: Hjemkomst til Dannebrogsgade.  
 

Pris inklusive formiddagskaffe, entré og omvisning samt brunch 
med drikkevarer på KUNSTEN, teaterbillet (A-gruppe) samt sand-
wich med øl eller vand: 975 kr. 
 

Deltagerantal: max 55 personer. 
 

Tilmelding til Mette Bjerg fra tirsdag den 11/9 kl. 10:00 og ikke 
før - mail: tilmelding@oh-odense.dk eller evt. pr. telefon til 5123 
2472. 
 

Først efter accept af tilmelding indbetales senest den 20/9 på kon-
to: 

Reg.nr. 6845 - konto 1334582 
 

Ved indbetaling: oplys venligst medlemsnummer og ”Aalborg”. 
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En anden gren 

Torsdag d. 11/10 
kl. 19.00 
 

Sct. Knuds 
Gymnasium 
 

Jesper Wung Sung fortæller denne aften om sin roman ”En an-
den gren”, der handler om hans oldeforældre San og Ingeborg 
Wung Sung. 
I 1902 åbner Tivoli dørene for en uhørt eksotisk og spektakulær 
udstilling. Blandt parkens forlystelser og spisesteder kan man op-
leve ægte kinesere. San Wung Sung er én af de kinesere, der bliver 
udstillet. 

Ingeborg besøger udstillingen som gæst. De forelsker sig og væk-
ker skandale, men bliver sammen hele livet. 
”En anden gren” er en storslået kærlighedshistorie sat i scene i 
København i det gryende 20. århundrede. En fortælling om at 
brænde sine broer og følge et andet menneske, en anden vej. 
Wung Sung fortæller om research og følelser. Om den eneste ro-
man, han altid har vidst, at han skulle skrive. Og om hvorfor det 
tog tyve år. 
Jesper Wung Sung (f. 1971) debuterede i 1998 med novellesam-
lingen ”To ryk og en aflevering” og har siden skrevet en lang ræk-
ke anmelderroste og prisbelønnede bøger for både børn, unge og 
voksne. 
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Martin Andersen Nexø 

Torsdag d. 25/10 
kl. 19.00 
 
Odense Friskole 

Lillian Hjorth-Westh, der er tidligere 
forstander på Bornholms Højskole og 
en meget kendt og værdsat fortæller, vil 
berette om Martin Andersen Nexøs liv 
og historie ud fra hans erindringsbøger. 
Lillian har haft et langt og afvekslende 
højskoleliv og er især kendt fra sine 
over 30 år på Bornholm. 
 
Martin Andersen Nexø er en af vore 
største og mest kendte digtere. Han blev 
født i 1869 på Christianshavn, voksede 
op i Nexø på Bornholm og døde i Dres-
den i 1954. I sit erindringsværk fortæl-
ler han om sine første otte år på Christi-

anshavn, de barske barneår på Østerbro og ikke mindst forholdet 
til forældrene. Få år før Odense Højskoleforening blev stiftet, vir-
kede han en kort overgang som lærer på Odense Friskole og boede 
på Højskolehjemmet – en periode, han selv beskriver i bogen 
”Vejs Ende”. 

 
 
Barndomshjemmet i Nexø er i dag indrettet 
som museum. Som voksen boede han i Esper-
gærde, og det var her, han skrev Pelle Erobre-
ren. Alle kender hovedværkerne ”Pelle Erob-
reren” og ”Ditte Menneskebarn”, som er fil-
matiserede, men også hans erindringsværk ”Et 
lille Kræ”, ”Under aaben Himmel” og ”For 
Lud og koldt Vand” er bøger, der gør indtryk.  
 
 

 
På kulturkanonen er Mar-
tin Andersen Nexø som 
forfatter indirekte repræ-
senteret i forbindelse med 
filmene ”Ditte Menneske-
barn” og ”Pelle Erobre-
ren”. 
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Medier, magt og indflydelse 

Torsdag d. 1/11 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds 
Gymnasium 
 
 

Kan man altid stole på medierne? Hvilke metoder anvender de til 
at indsamle informationer? Holder de sig altid på dydens smalle 
sti, når de researcher? Hvordan kan de påvirke den offentlige me-
ning, uden at vi umiddelbart opdager det? Og hvilken magt giver 
det dem? Man kan godt have en fornemmelse af, at ikke alle meto-
der tåler dagens lys, men alt det ved journalist, redaktør, rådgiver 
og foredragsholder Jeppe Søe meget mere om. 
 
Med udgangspunkt i en opvækst på tre forskellige højskoler, en 
tilværelse som studievært og redaktør på TV, jobbet som journa-
list, som medie- og reklamemand samt som foredragsholder og 
ikke mindst som igangsætter og selvstændig erhvervsdrivende har 
han stor erfaring at øse af.   

 
I dag ernærer han sig som medieek-
spert, der især beskæftiger sig med 
manipulation, hjernevask og kom-
munikation i forhold til, hvordan 
medierne handler, tænker og mani-
pulerer os som læsere. Han vil bely-
se, hvordan medierne har indflydel-
se på samfundet, og hvorfor de gør, 
som de gør med udgangspunkt i 
dagsaktuelle eksempler. Han vil og-
så belyse, hvilken indflydelse de 
sociale medier har på vores sam-
fund og demokrati.  
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Josefine Ottesen  

- en eventyrlig forfatter 

Josefine Ottesen er forfatter, skuespiller, teaterinstruktør mm. 
Hun debuterede i 1983 som forfatter og er kendt og læst af rigtig 
mange børn, unge og voksne. 
Forfatterskabet er bredt, eventyrligt og magisk, og netop eventyr-
formen er hendes foretrukne fortælleform. Hun skriver om væsent-
lige problemer i det enkelte menneske såvel som i det nutidige 
samfund – og det, uanset om der fortælles for voksne eller børn.  
 

 
Forfatterskabet er stort, og 
mange har sikkert læst fx 
 ”Roselil”- bøgerne - 
”Historien om Mira” - 
”Krigerprinsessen” -  
”Helgi Daner” - 
”Havenisserne flytter 
ind” (i samarbejde med 
Dansk Flygtningehjælp) 
og ”Vikingesagn” fortæl-
linger fra Danmarks old-
tid. 
 
 
 

 
Hun har modtaget flere priser for sit forfatterskab fx Kulturmini-
steriets Børnebogspris, DR´s ungdomslitteraturpris Orla-prisen og 
Pædagogisk LæringsCentersForenings børnebogspris (2015). 

Det bliver en eventyrlig aften, hvor vi skal høre Josefine Ottesen 
fortælle om sit store forfatterskab, hvordan forfatterskabet har ud-
viklet sig, og hvorfra hun henter inspirationen til sit fantastiske 
univers. 
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Torsdag d. 8/11 
kl. 19.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Arrangeret af OH’s 
læsekredsledere  



SLUK - Kunsten at overleve i  

en digitaliseret verden 

Torsdag d. 15/11 
kl. 19.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Fællesarr. med 
Odense  
Valgmenighed 

Her gennemgås de forudsætninger, det er vigtige at kende til, hvis 
man vil forstå, hvordan digitaliseringen helt konkret påvirker men-
nesker samt, hvad der skal til for at genvinde en større del af kon-
trollen over vores liv. 
 
De seneste bevidsthedsteorier peger på, at mennesker er langt min-
dre bevidste om deres handlinger i hverdagen, end vi tror. Hvad 
betyder det for vores hverdag? Dette foredrag forklarer dig om, 
hvordan bevidstheden virker, og hvorfor viden betyder så forsvin-
dende lidt i styringen af vores adfærd. Du lærer desuden om den 
vigtigste menneskelige egenskab, du bør kende til for at lære at 
navigere bedre i dit eget liv. 
 
Imran Rashid er uddannet læge fra Københavns Universitet i 
2005, speciallæge i almen medicin. Har startet flere IT-selskaber, 
lanceret en række forskellige sundhedsapps samt haft egen praksis 
i Kastrup i halvandet år. 
 
Imran Rashid er til daglig ansat på deltid som innovationschef på 
Aleris-Hamlet Privathospitaler, hvor han blandt andet er involve-
ret i udviklingen af en række digitale sundhedsløsninger i hele 
Skandinavien. På hospitalet har han også varetaget udførelsen af 
forebyggende helbredsundersøgelser af tusindvis af top- og mel-
lemledere fra landets største virksomheder. Disse mangeartede er-
faringer og interesseområder har givet en særlig indsigt i, hvad di-
gitaliseringen er for en størrelse og i særdeleshed, hvad den gør 
ved mennesker. 
OBS: Entré kr. 50,- 
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Flygtningen - En folkevandring 

med kurs mod os 

Tirsdag d. 20/11 
kl. 19.00 
 

Odense Friskole 
 

 

Journalist og forfatter Thomas Ubbesen, der har arbejdet for en 
række medier gennem næsten 40 år, vil fortælle om sit syn på 
spørgsmålet om, hvorvidt der er flere flygtninge, som har kurs 
mod os. Thomas har arbejdet med udenrigsstof som speciale, og 
han har dækket krige, konflikter, naturkatastrofer og andre interna-
tionale begivenheder for både radio, TV og trykte medier. I de se-
nere år har han især beskæftiget sig med den globale flygtninge-
krise bl.a. flygtningestrømmen fra Syrien og hele vejen til Dan-
mark.  

 
Der er mindst 65 mio. flygtninge derude, og tusinder kommer 
til hver dag. En del kommer i vores retning, og såvel politikere 
som medier giver os ind imellem det indtryk, at problemet er 
løst – at man stort set har sat en stopper for folkevandringerne. 
Men det er en illusion. Der vil fortsat komme flygtninge, og 
hvordan vil vi indrette os på den kendsgerning? 

 
Thomas Ubbesen udgav i 2016 bo-
gen ”Good Luck Habibi – rejser i 
flygtningestrømmen”, og han vil i 
sit foredrag beskrive de store sam-
menhænge bag de moderne folke-
vandringer, og hvordan de udfor-
drer os som individer og som sam-
fund. 
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Adventsmøde: Jul på OUH - 

om at være hospitalspræst 

Tirsdag d. 4/12 
kl. 19.00 
 
Odense Friskole 

I sit foredrag vil Jens Buchwald Andersen fortælle om sin hver-
dag som hospitalspræst på OUH, om det meget forskelligartede 
arbejde, om de ind imellem meget svære samtaler, om nøddåb og 
nødvielse, velsignelseshandlinger, andagter og udsyngninger samt 
gudstjenesten hver søndag kl. 10.00. Kan det lade sig gøre midt i 
lidelsen at finde tro, håb og kærlighed? Giver det mening at holde 
jul på OUH? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jens Buchwald Andersen blev født i Røgen 
Præstegård som søn af sognepræst, siden 
domprovst K.T. Andersen og folkeskolelærer 
Gerda Buchwald Andersen. Han blev 
cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1993 og 
blev derefter højskolelærer på Kalø Sproghøj-
skole - senere Europahøjskolen - i fagene 
dansk, religion og filosofi. Fra 1996-1999 var 
han fungerende sognepræst i Borum-Lyngby, 
Alderslyst og Silkeborg Sogne. Det sidste 
sted desuden korshærs- og arresthuspræst. 
Fra 1999-2013 blev han sogne- og studenter-
præst i Munkebjerg Sogn og på Syddansk 
Universitet i Odense. I 2013-2015 sognepræst 
i Sdr. Nærå på halv tid samt hospitalspræst på OUH ligeledes på 
halv tid.  
 
Fra 1. januar 2016 hospitalspræst på OUH på fuld tid. Jens Buch-
wald Andersen har tillige i mange år sunget i Syddansk Universi-
tets Kammerkor, været medlem af bestyrelsen og formand for Skt. 
Knuds provstikonvent 2003-2009 og siden medlem af bestyrelsen 
for Skt. Knuds og Hjallese provstiers Fælleskonvent. Siden 2010 
har han siddet i bestyrelsen for Grundtvigsk Arbejdskonvent. 
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Nytårskur i Den Fynske Opera 

Søndag d. 6/1 
kl. 14.00 - 17.00 
 
Den Fynske Opera 
Filosofgangen 19, 
5000 Odense C  
 
Dørene åbnes kl. 
13.30 
 
 
 
 
 
 

Odense Højskoleforening ønsker ved dette års nytårskur at præ-
sentere de 3 musikere: pianisten Marcus Bernack Larsen, sopra-
nen Stine Kragh Danving og barytonen David Kragh Danving. 
 

De 3 musikere vil sørge for underholdningen med et alsidigt reper-
toire, både opera, operette, tonefilmsmusik og smukke klaverstyk-
ker. 

Pris for deltagelse: Kr 125,00 pr. pers. Deltagerantallet er begræn-
set til 150, og man skal være medlem for at deltage. Dørene åbnes 
kl. 13:30. 
 

● Tilmelding til kassereren fra torsdag den 15/11 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, dog senest den 30/11 på 
konto: 

Reg.nr. 6810 - konto 1127832 
 

Ved indbetaling: oplys venligst medlemsnummer og ”Nytår”. 
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Marcus Bernack Larsen Stine Kragh Danving David Kragh Danving 

Marcus er født og opvokset i 
Næstved. Marcus har delta-
get i både Steinway- og 
Berlingske Tidendes Klassi-
ske Musikkonkurrence. Han 
er uddannet fra Syddansk 
Musikkonservatorium. 

Stine Danving er lyrisk sopran med en spænden-
de timbre og en bredde, der favner varme og 
samtidig lyse farver i en overtonerig klang. Stine 
er uddannet i klassisk sang ved Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium og Syddansk 
Musikkonservatorium. Endvidere er Stine kendt 
som radiovært i DR i bl.a. programmet "P8JAZZ 
med Stine Danving"  

David har en bachelorgrad i klassisk 
sang fra Syddansk Musikkonservatori-
um. Han er kandidat fra Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium med 
speciale i sang og bifag i klaver. David 
har sunget i Danmarks ældste drenge-
kor, Syngedrengene ved Vor Frue Kirke 
i Assens, siden han var 10 år. 



Michael Tauber  

en skæbnefortælling 

Torsdag d. 17/1 
kl. 19.00 
 
Odense Friskole 
 
 

Perioden 1940-45 er stadig genstand for stor opmærksomhed og 
debat. Det historiske materiale er, efterhånden som arkiver bliver 
åbnet og hidtil ukendt kildemateriale dukker op, med til at skabe 
avisoverskrifter. 
Denne fortsatte interesse og sejlivethed kan kun betyde, at besæt-
telsestiden stadig i dag har relevans for danskerne. 
Det er debatten om besættelsens begivenheder og personer, der 
holder interessen for emnet i live.  Det er årsagen til, at Niels Ole 
Frederiksen fortsat fortæller om nye og ikke nedskrevne historier 
og beretninger fra besættelsen. 

Med udgangspunkt i bogen ”Rejse i dødens fodspor” 
som Niels Ole Frederiksen har skrevet, fortælles der, 
hvordan nogle danskere overlevede den tyske KZ-Lejr 
Stutthof. Det gjorde de ene og alene, fordi tyskerne 
tillod de danske fanger at modtage Røde Korspakker 
med levnedsmidler og tøj. 
Da de danske fanger havde lidt overskud fra deres Rø-
de Korspakker, besluttede de hver at ”adoptere” to jø-
diske eller russiske drenge, som også opholdt sig i lej-
ren. 
En af disse jødiske drenge, Michael Tauber, blev 
adopteret af en dansk fange. Det blev den 9 årige 
drengs overlevelse. Niels Ole Frederiksen har besøgt 
Michael Tauber i USA og Tauber har været på besøg i 
Danmark. 
Det er historien om Michael Taubers barndom i KZ-
systemet og hans mirakuløse overlevelse, Niels Ole 
Frederiksen vil holde foredrag om i Odense Højskole-
forening denne aften. 
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STUTTHOF 



 

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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Højskoledag på Ollerup  

Efterskole - Sang og Musik 

Lørdag d. 26/1 
Kl. 08.30 - 17.15 
 
Ollerup Efterskole - 
Sang og Musik, 
Svendborgvej 10, 
Ollerup,  
5762 Vester Sker-
ninge  

 
 

Højskoledagen 2019 bliver afholdt på og i samarbejde med Olle-
rup Efterskole - Sang og Musik. 
Skolen hviler på et grundtvig-koldsk skolesyn med musikglæde, 
nærvær, tillid, ansvar, fagligt engagement og aktiv deltagelse som 
kernebegreber. Morgensang, fortælletimer og praktisk deltagelse 
er en naturlig del af hverdagen for skolens 114 elever i 9. og 10. 
klasse. Den musikalske profil er bred. Eleverne spiller på op imod 
40 forskellige instrumenter i alle genrer - både klassisk og rytmisk. 
Skolen er måske særligt kendt for sit imponerende fælleskor, hvor 
alle elever deltager. Gennem de senere år har skolen udnyttet fri-
heden i efterskoleloven og udviklet den boglige profil i flere ret-
ninger. Således er skabt en alternativ 9. klasse samt en prøvefri 
projektklasse for 10. klasses elever. 

Skolen kunne i 2017 fejre sit 20 års jubilæum med indvielsen af et 
smukt og akustisk velfungerende koncerthus, som er til glæde for 
både elever, ansatte og nærmiljøet. Hvert år præsenteres en ambiti-
øs koncertrække, som er åben for publikum. 
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Højskoledag på Ollerup  

Efterskole - Sang og Musik 

fortsat… 

 
 

PROGRAM: 08:30 Afgang i bus fra Dannebrogsgade 
09:30  Ankomst og kaffe 
10:00  Sang og skolefortællinger ved forstander Mette 

Sanggaard Schultz 
11:30  Rundvisning ved skolens elever 
12:15  Frokost i Harmonien 
13:15  Underholdning ved skolens elever 
14:30  Kaffe 
15:00  Foredraget “Ånd, sandhed og folkelig frigørelse” 

ved Laust Riis Søndergaard 
16:00  Afgang fra Ollerup 
 
Ånd, sandhed og folkelig frigørelse 
Med de store og overvældende ord begyndte et højskolevirke i 
Thy i 1982. Nu skulle der røres op og sættes en ny dagsorden! Ik-
ke mindst det første ord ÅND havde betydning for motivationen 
og fremdriften på den nyoprettede højskole. 
Men hvad gemmer der sig egentlig bag et ord som ÅND? Findes 
det? Kan det ses? Kan det mærkes? Kan vi leve foruden? 
 
Laust Riis-Søndergaard reflekterer over spørgsmålene i foredra-
get. Han var selv med til at oprette højskolen i sin tid. Desuden har 
han været seminarielærer ved Den frie Lærerskole i Ollerup, høj-
skoleforstander og medredaktør af Højskolebladet. 
 
For at deltage skal man være medlem af Odense Højskoleforening. 
Pris kr. 250,- 
 
● Tilmelding til kassereren fra torsdag den 6/12 kl. 10 og ikke før. 
Helst pr. mail til tilmelding@oh-odense.dk eller evt. pr. telefon til: 
6160 5407. Giv her oplysning om, hvorvidt du/I ønsker at køre 
med bussen fra Dannebrogsgade.  
 

 
Først efter accept af tilmelding, dog senest 30/12 indbetales på 
konto: 
 

reg.nr. 6810 - konto 1127832 
 

Ved indbetaling: oplys venligst medlemsnummer og Ollerup.  
I forbindelse med frokosten kan der købes øl, vin og vand. 
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Koncert: Bachs 

Goldberg variationer 

Søndag d. 3/2 
Kl. 16.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Fællesarr. med 
Odense  
Valgmenighed 
 
 

Jesper René vil opføre et af J. S. Bachs helt store værker for kla-
ver, ”Goldbergvariationerne”, på kirkens flygel. Jesper har spillet 
dette kendte værk utallige gange og kalder det et af musikhistori-
ens største værker. 
 
Goldbergvariationerne er musik, man kan læne sig tilbage i og så 
bare lade musikken fylde sindet. Det passer til en stille vintersøn-
dag med sin meditative karakter. Værket består af en aria og 30 
variationer, som på forskellig vis bygger på ariaens baslinie. Til 
sidst gentages ariaen og minder på den måde om, hvad alle varia-
tionerne udsprang af. 

Som 15-årig debutere-
de Jesper René som 
solist med Odense 
Symfoniorkester og 5 
år senere vandt han 
Steinwaykonkurren-
cen på Louisiana og 
har siden givet utallige 
koncerter. 
 
 
 
 

Pris 75 kr. 
(studerende 40 kr.)  
 
 

Der er – som altid - inkluderet en for-
friskning. 
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Estland, Letland og Litauen - før, 

under og efter selvstændigheden 

Torsdag d. 7/2 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds 
Gymnasium 
 
 

Gennem Politiken's storstilede støttekampagne i 1989 var avisens 
læsere med til at muliggøre oprettelsen af Det Danske Kulturinsti-
tut i de tre baltiske sovjetrepublikker i august 1990. 
Danmark blev dermed det første vestlige land i verden, som i 
1990 helt fysisk "rykkede ind" i de tre baltiske sovjetrepublikker. 
Det Danske Kulturinstitut hilstes af balterne velkommen som en 
kærkommen manifesteret politisk støtte i kulturel indpakning. 
Rikke Helms blev som udpeget leder ikke blot Danmarks første 
(uofficielle) repræsentant i Riga, Letland, hvor Kulturinstituttets 
hovedkontor åbnedes, men blev også både vidne til og involveret i 
de mange dramatiske begivenheder i balternes frihedskamp, som 
førte til den uventede selvstændighed i august 1991. 

 
Omvæltningerne blev kaldt "Den Syngende Revoluti-
on”, en revolution der banede vejen for Estlands, Let-
lands og Litauens vej fra Sovjetrepublikker til selvstæn-
dige EU - lande,1990 - 2018. 
 
Rikke Helms var Institutleder for Det Danske Kulturin-
stitut i Letland med filialer i Estland og Litauen fra 
1990 til 2003 og vil denne aften fortælle om nogle af de 
mange intense, emotionelle og vanskelige problemstil-
linger, der dukker op under et lands kamp for sin selv-
stændighed. Om 
en kamp, som - 
helt enestående - 
fik sin næring og 
samlende styrke i 
de tre landes rige 
sangtraditioner 
og blev næsten 
ublodig. 

 
Hun vil fortælle om lande-
nes overgang til EU-
medlemskab, og hvad dette 
aktuelt betyder for de tre 
tidligere sovjetrepublikker i 
dag. 
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Tom Buk-Swienty - 

Det ensomme hjerte 

Tirsdag d. 19/2 
Kl. 19.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Fællesarr. med 
Odense  
Valgmenighed 
 

 

Vi får igen i år besøg af Tom Buk-Swienty, der vil fortælle om 
sin hidtil nyeste bog ”Det ensomme hjerte” – fortællingen om en 
musikalsk soldats utrolige odyssé gennem 2. verdenskrig og hans 
drøm om at blive dansker. Med en baggrund som cand. mag i hi-
storie og amerikanske samfundsstudier har Tom gennem årene er-
næret sig som underviser, journalist og forfatter, og denne gang vil 
han præsentere os for den gribende beretning om Hans Horns op-
vækst og den gradvise men markante forandring af Tyskland, om 
nazificeringen, krigen og den uundgåelige indkaldelse til Wehr-
macht. 

Et søskendepar kontaktede efter faderens død Tom med dagbogs-
notater og tegninger, der vidnede om en fortid, de ikke kendte til.  

 
Faderen - den unge Hans Horn - voksede i 
mellemkrigsårene op i Kiel, blev indkaldt 
og sendt til Østfronten, såret og senere ud-
dannet som militærlæge. Mærket af krigens 
rædsler emigrerede han til Danmark, hvor 
han blev praktiserende læge og boede frem 
til sin død i 1989. 
 
Hvordan kan man leve med de rædselsfulde 
oplevelser i bagagen? Og hvordan bygger 
man en ny tilværelse op med en ganske al-
mindelig familie? 
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Vor ukendte nabo Rusland 

i fortid, nutid og fremtid 

Torsdag d. 28/2 
kl. 19.00 
 
Odense Friskole 
 
 

Hvad er Rusland for et land? Hvorfor er det, som det er? Hvorfor 
kan vi i Vesten ikke lide landets leder, Vladimir Putin, og hvorfor 
støtter omvendt det store flertal af russere ham? Hvad tænker rus-
serne om vesten - og omvendt vesten om Rusland? Hvordan kan vi 
leve mere fordrageligt sammen i fremtiden?   
 
Jens Jørgen Nielsen er cand. mag. i historie og idéhistorie. Han 
har siden suppleret med studier især i russisk, men også polsk, 
estisk og andre sprog. Som ung venstreorienteret i 1980´erne rejste 
han i Sovjetunionen, hvor han stiftede kendskab med den såkaldte 
”virkeliggjorte socialisme”. Men det var den russiske kultur, som 
endte med at fascinere ham. Fra 1992 begyndte Jens Jørgen Niel-
sen at arbejde med det russisk-talende mindretal i Estland. Siden 
arbejdede han som korrespondent for Politiken i Moskva, hvorfra 
han dækkede hele det tidligere Sovjet. Han arbejder bl.a. som råd-
giver for virksomheder, der arbejder med Rusland og andre tidli-
gere sovjetrepublikker. Han er tæt forbundet med russisk kultur, er 
russisk gift på 24. år, og interesserer sig for russisk historie, ikke 
mindst den ortodokse kirke og andre felter, hvor Vesteuropa ad-
skiller sig fra Rusland. Jens Jørgen Nielsen er forfatter til flere bø-
ger om Rusland bl.a. en om Putins Rusland. Han optræder ofte i 
medierne med analyser og synspunkter. 
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DET  UPERFEKTE  MENNESKE 

OG  DET  GODE  LIV 

Torsdag d. 7/3 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds 
Gymnasium 
 
 

Vi skal høre om tidens tilbøjelighed til at give stress, angst og de-
pression, og hvad man kan gøre for at bedre forholdene. Emnet 
belyses af Anne Lindhardt, der er speciallæge i psykiatri og for-
mand for Psykiatrifondens bestyrelse. Hun har tidligere været 
centerchef for Psykiatrisk Center Rigshospitalet og Psykiatrisk 
Center Bispebjerg samt cheflæge for Psykiatrien i Roskilde Amt. 
I dag arbejder hun i privat praksis og beskæftiger sig blandt andet 
med den virkning, samfundsforhold har på henholdsvis forebyg-
gelse og udvikling af psykiske sygdomme. 

 
Psykiatrifonden er en humani-
tær, sygdomsbekæmpende or-
ganisation, der arbejder for at 
fremme psykisk sundhed, så 
alle får mulighed for at leve et 
godt liv, uanset om de er psy-
kisk sårbare, har diagnose eller 
oplever en midlertidig krise. 
Psykisk sundhed er en tilstand 
af trivsel, hvor individet kan 
udfolde sine evner, kan hånd-
tere dagligdags udfordringer 
og stress, samt indgå i fælles-
skabet med andre mennesker. 
 
Hvordan er vi kommet af sted 
med at indrette samfundet, så 
mange mennesker presses ud i 
psykiske sygdomme? Er det 

en blind jagt på overskud 
og økonomisk fremgang 
frem for en tilværelse, der 
gør mennesker velfunge-
rende, tilfredse og lykke-
lige? Hvad kan der gøres 
for at ændre kurs?  
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Koret CANTARELLERNE 

— Generalforsamling 

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

Cantarellerne er et ligestemmigt, primært rytmisk kor der har 
hjemme i Odense. Vi har eksisteret siden 2011 og udsprang oprin-
deligt af Dalum Kirkes Kantori, hvor en del af Cantarellerne har 
sunget. 

Cantarellerne har rødder i den klassiske korsang og henter inspira-
tion fra kor og vokalgrupper som Vocal Line, Pentatonix, The Re-
al Group og DR pigekoret - vores ambitionsniveau er højt, og vi er 
ikke bange for at kaste os ud i nye spændende (og nogle gange lidt 
skøre) arrangementer. Koret består af 20 erfarne korsangere. 

Når koret optræder, lægges der stor vægt på, at det skal være en 
god oplevelse for publikum – det betyder at scenenærvær er noget 
som vægtes højt, og koret synger så meget som muligt udenad – så 
er der  nemlig overskud til at kigge ud og smile til publikum! 

Repertoiret er meget bredt, men primært nyere rytmisk musik. Vi 
har dog også en del klassiske sange og viser på repertoiret, som er 
populære valg, når vi synger til bryllupper, fødselsdage og familie-
fester. 

Efter den musikalske 
underholdning i kirken 
er der et let traktement 
for foreningens med-
lemmer i de tilstøden-
de mødelokaler efter-
fulgt af den ordinære 
generalforsamling. 
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Drømmen om Amerika -  

den danske udvandring til USA 

Onsdag d. 27/3 
kl. 19.00 
 
Odense Friskole 
 
 
 

I årene fra 1860 til udbruddet af 1. verdenskrig udvandrede én ud 
af 10 danskere. Langt størstedelen søgte lykken i Amerika. Hvad 
rejste de væk fra? Hvad håbede de at komme til? Hvordan blev 
deres nye tilværelse i det fremmede efter ankomsten til New 
York?  

Den danske udvandring til Amerika er et spændende stykke dan-
markshistorie, der kaster lys over forandringer i datidens danske 
samfund og stiller skarpt på årsagerne til den danske udlængsel 
samt drømmen om og troen på en bedre tilværelse på den anden 
side af Atlanten. 

 
Mange danske familier, måske de fleste, kom på en eller 
anden måde til at mærke denne voldsomme omvæltning. 
Nogle genså deres familie i Danmark, mens andre aldrig 
mere mødte familie og venner. Nogle fandt lykken og må-
ske guldet, andre endte i den fattigdom, der lignede den, 
de var rejst fra – eller det der var værre. 
 
Christian Friis er cand. mag. i idéhistorie. Udover at være 
en efterspurgt foredragsholder har Christian i mange år 
fungeret som rejseleder på en lang række destinationer, 
heriblandt USA, og det er herfra, hans forskning i den om-
fattende udvandring fra Danmark i 18- og 1900-tallet 
stammer. 
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Vaner og Vanebrud 

Onsdag d. 10/4 
kl. 19.00 
 

Sct. Knuds 
Gymnasium 
 
 

Foredragsholderen Lene Tanggaard vil præsentere syv vanebrud, 
der får kreativiteten i spil i hverdagen. De syv vanebrud handler 
om at spørge, lære, bruge sanserne, lege, tænke, fordybe sig og 
dyrke selvforglemmelsen. Gennem disse praksisser kan man veks-
le gamle vaner til ny kreativitet. Lene vil give eksempler på, at det 
ikke er alle vaner, der skal brydes for at fremme kreativitet, men 
måske netop de vaner, der fikserer os i uhensigtsmæssige mønstre. 
Så hvis du savner metoder til at bryde gamle vaner og dermed fri-
gøre energi til at være kreativ med det, der betyder noget i dit liv, 
så er denne aften måske noget for dig. 

 
Bogen ”Vanebrud - Hvordan du veksler 7 gamle vaner til ny 
kreativitet” er netop udgivet på Akademisk Forlag.  
 
Om foredragsholderen: Lene Tanggaard Pedersen er dansk profes-
sor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på 
Aalborg Universitet, hvor hun bl.a. forsker i kreativitet og læring. 
Hun har udgivet flere bøger om kreativitet, bl.a. bestselleren ”I 
bad med Picasso – sådan bliver du mere kreativ” i 2015 sammen 
med Christian Stadil. 
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Besøg i  

TIDENS SAMLING 

Tirsdag d. 23/4 
kl. 19.00 
 
Tidens Samling, 
Kulturmaskinen 

En aften i tidens tegn. Vi begynder i Store Sal i Kulturmaskinen, 
hvor museumsdirektør Cæcilie Ning Hage  og skuespiller og sto-
ryteller Susanne Saysette vil have et præsentationsprogram klar 
til os.  
 
Cæcilie Ning Hage vil fortælle om samlingens begyndelse og om 
museet her og nu med alle dets facetter. Der vil blive vist en po-
werpoint præsentation med fotos. Museet formidler til mange for-
skellige grupper af bl.a. børn, unge og rørende møder med demen-
te. Susanne Saysette, der er uddannet skuespiller fra Odense Tea-
ter, har ved flere lejligheder optrådt og læst højt i Tidens Samling, 
og hun vil denne aften fremføre dagbogsfortællinger fra det 20. 
århundrede. 
Efter ca. 75 min. i Store Sal i Kulturmaskinen vil der blive budt på 
øl/vand/vin, og vi bevæger os til selve museet på 3. sal, hvor man 

kan gå rundt på egen hånd indtil kl. 21:30. Der er elevator til 3. sal 
(max. 4 pers ad gangen), toiletter i foyeren og tre toiletter på selve 

museet. 
 
Pris 75 kr. inkl. forfriskning. 
 
Max 130 personer. 
 
● Tilmelding til kassereren fra torsdag 
den 21/3 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, dog 
senest 1/4 indbetales på konto: 
 

reg.nr. 6810 - konto 1127832 
 

Ved indbetaling: oplys venligst med-
lemsnummer og TS.  
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Besøg hos  

STRØJER SAMLINGEN 

Tirsdag d. 7/5 
OBS: Kl. 18:30-20 
 
Adresse: 
Bogyden 12, 
5610 Assens 

Jørgen Strøjer er en kendt skikkelse i det fynske erhvervsliv. Ud 
over at være ejer af Strøjer Tegl A/S nær Assens (5. generation) 
har han opbygget en enestående bilsamling.  
 
Strøjer Samlingen blev grundlagt af Jørgen Strøjer Hansen for 
over 40 år siden. Fascination af teknik og design har altid været 
drivkraften. Det har resulteret i en spændende samling på over 100 

drømmebiler i topstand – en sand per-
le for bilentusiaster. Strøjer Samlin-
gen er ukendt i den brede offentlig-
hed, men kendere, samlere, royale og 
racerkørere er helt bekendt med, hvad 
der gemmer sig i den arkitektoniske 
perle ved siden af teglværket på Vest-
fyn. 
Strøjer Samlingen indeholder unikke 
biler som kongelige biler, Le Mans 
biler, Grand Prix og racerbiler. Biler, 

der ikke findes i noget stort antal, men som kører rundt med en 
god historie, en spændende tidligere ejer eller måske har været an-
vendt til et særligt formål. Eksempelvis kan nævnes den koksgrå 
Aston Martin, der var med i James Bond filmen “Die Another 
day”. 
 
Strøjer Samlingens besøgende kan også se nyere sportsvogne som 
Lamborghini Murcielago, Bentley Continental GT, Fisker Karma 
og en stribe af Ferrarier fra 1969 til 2002. De moderne biler i sam-
lingen tiltrækker især opmærksomhed fra det yngre publikum, 
mens en gammel Rolls-Royce fra 1930’erne og en Bugatti fra 
1920’erne appellerer til entusiaster. Guided rundvisning med mu-
lighed for spørgsmål. 
 

Pris kr. 75,00 - Max 50 personer. 
 

● Tilmelding til kassereren fra torsdag den 11/4 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 senest 30/4 på konto:          
 

reg.nr. 6810 - konto 1127832 
 

Ved indbetaling: oplys venligst medlemsnummer og Strøjer.  
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Historien om FilmFyn 

Torsdag d. 23/5 
kl. 19.00 
 

Sct. Knuds 
Gymnasium 
 
 

Direktør Bo Damgaard fortæller om FilmFyns bidrag til og be-
tydning for Fyn og dansk film. ”Tinkas Juleeventyr” er det seneste 
eksempel på den succes den regionale filmfond har skabt - både 
med hensyn til omsætning og omtale. I februar 2018 vandt Tinkas 
Juleeventyr en ROBERT for bedste korte fiktionsserie - en ære 
som ingen familiejulekalendere tidligere er blevet tildelt. Også 
tredje sæson af Arvingerne blev tilgodeset med flere priser. 

Bo Damgaard fortæller historien bag FilmFyn med klip og sjove 
anekdoter om en succes, der er med til at samle hele vores lands-
del og de 8 fynske kommuner plus Ærø og Langeland og han vil 
give en aktuel status på medieforhandlingerne og forlig på Christi-
ansborg (hvad skal licensen bruges til?), der får meget stor betyd-
ning for filmmiljøet på Fyn, og hvilke film fra Fyn vi skal se i bio-
graferne og på TV i fremtiden. 
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Grundlovsmøde 2019 

Torsdag d. 6/6  
Kl. 19.00 
 
Sted følger... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Lørdag d. 15/6 

 
 

 
 

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 faktisk 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 simpelthen 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 2018-
19. 

 

Så snart det ligger klart, hvem fo-
redragsholderen til vores Grund-
lovsmøde 2019 bliver, vil det 
fremgå af vores hjemmeside og 
Facebookside. Derudover sender 
vi en personlig meddelelse til alle 
de mailadresser, vi har kendskab 
til. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
HUSK: Sommerudflugt lørdag den 15/6 

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 sid-
der muligvis tilbage med et hvorfor 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 læsekredsene, 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. 20. 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 

24. sept. 19. sept. 26. sept. 3. okt. 2018:  

29. okt. 24. okt. 31. okt. 7. nov. 

26. nov. 21. nov. 28. nov. 5. dec. 

2019:  28. jan. 23. jan. 30. jan. 2. jan. 

25. feb. 20. feb. 27. feb. 6. feb. 

25. mar. 20. mar. 27. mar. 6. 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. 20. august til Randi Weeks, Blichersvej 3, 
5230 Odense M. på tlf. 5125 9381 eller mail: weeks@webspeed.dk 
Tilmelding til Læsekreds 8 fra mandag d. 20. 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. 7. august kl. 17-19 eller tirsdag d. 14. august kl. 19
-21 til Marianne Vestergaard, Læssøegade 193, 5230 Odense M. på tlf. 6617 7808 eller 
mobil 4157 8708  

Tilmelding til Læsekreds 10 søndag d. 12. august kl. 19-21 eller mandag d. 20. august 
kl. 17-19 til Marianne Schroll, Pilebakken 20, 5260 Odense S på tlf. 4084 5002 
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 ● Eftermiddag 
Læsekreds 9 

● Aften  
Læsekreds 10 

Ugedag Tirsdage 13:30 - 15:30 Mandage 18.30-20.30 

2018:  25. sept. 30. okt. 27. nov. 24. sept. 22. okt. 19. nov. 

2019:  29. jan. 26. feb. 26. mar. 21. jan. 18. feb. 18. 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 

24. sept. 26. sept. 3. okt. 1. okt. 2018:  

29. okt. 31. okt. 7. nov. 5. nov. 

26. nov. 28. nov. 5. dec. 3. dec. 

2019:  28. jan. 30. jan. 2. jan. 7. jan. 

25. feb. 27. feb. 6. feb. 4. feb. 

25. mar. 27. mar. 6. mar. 4. mar. 

Ledere: Liss-Lotte 
Talbro 

Randi Weeks Karin Larsen Lone Ejdrup 
Lisbeth Kj.  

Jensen 



Septembers himmel på 

Weekendophold 
20/9-22/9 – 2019  
 

 
 

Kom og oplev en højskoleweekend på en af Danmarks smukkest 
beliggende højskoler lige ud til Østjyllands kyst og tæt på Aarhus.   
I samarbejde med højskoleforstanderparret Helle Bak Holvad og 

Carsten Holvad har 
vi arrangeret en høj-
skoleweekend på Ru-
de Strand Højskole i 
september 2019. 
Rude Strand Højsko-
le ligger syd for Aar-
hus og her afholdes 
nye kurser hver uge 
for seniorer hele året 
rundt. 
 

Højskolen ejes af landsorganisationen Danske Seniorer og er åben 
for alle, men er ikke længere under højskoleloven. Skolen drives 
stadig i samme ånd med Grundtvigs positive tanker som det 
grundlæggende, men nu på markedsvilkår uden statsstøtte – hvil-
ket bl.a. lader sig gøre i kraft af en stor gruppe frivillige hjælpere. 
Deltagerne fra Odense Højskoleforening vil i løbet af weekenden 
møde følgende personer, som vil holde foredrag eller tager jer med 
rundt: 
Peter Lodberg: ”Danskernes tro gennem 1000 år” 
Tro sætter sine spor. Den fodrer vores samvittighed og kan være 
en vejviser gennem livet. Men troen er ikke kun noget indre i vo-
res sjæl, hjerte eller hjerne. Den sætter også sine aftryk i bygnin-
ger, musik, ritualer, institutioner og landskaber. Vi kan ligefrem 
tale om troens geografi, tider og landskaber. Peter Lodberg, pro-
fessor, dr. theol. fra Aarhus Universitet, vil føre os igennem 1000 
års tro i Danmark. Turen begynder ved Jellingstenen og slutter 
med folketingets beslutning om at forbyde prædikanters anti-
demokratiske forkyndelse. Undervejs stopper vi op hos Martin Lu-
ther for at overveje hans betydning for danskernes tro gennem 
1000 år. 
Aage Augustinus: ”Glæden ved at være til"  
Et livsfilosofisk foredrag, der vil forsøge at indkredse glæden. Det 
er i virkeligheden ikke så let med glæden: Nutidens tankegang gør, 
at talen om de gode ting er svær, mens talen om elendighed tilsy-
neladende falder os let. Glæden er blevet overladt til børn, spejde-
re, tumper og naturfolk, nærmest som om man skal være dum for 
at være glad og naiv for at tale om den. 
Eller som Mark Twain lader en person sige: ”Er du glad i dag, er 
det dit eget problem, der er nok at være ked af.” 
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Septembers himmel på 

Weekendophold 
20/9-22/9 – 2019  
fortsat… 
 

Helge Teglgaard: ”Carl og Jeppe - bondedrenge i storbyen” 
Carl Nielsen og Jeppe Aakjær havde begge en opvækst langt ude 
på landet, men blev naturligt indfanget af kulturlivet i København. 
Længslen efter det nære og jordbundne kommer til udtryk i ska-
bende processer. Samtidig er begge gennem omfattende brev- og 
dagbogsskriveri rollemodeller i forhold til moderne kønsroller. 
Samarbejdet mellem sprogmageren og musikeren bliver rigt illu-
streret i eksempler fra højskolesangbogen. 

 
Carsten Holvad: ”Min Bedstemor og andre fyrtår-
ne” 
Det handler om at blive til nogen. De bump, retnings-
skift, værdier og sjove episoder vi møder på vores vej 
gennem livet i kraft af personer og situationer. Det 
handler om at finde hen til sig selv. Positivt og optimi-
stisk foredrag om relationer og værdier.  
 

Helle Bak Holvad: Udflugt til Aarhus 
Vi skal på en fælles udflugt til Aarhus, hvor der er mange nye og 
gamle historier at forfølge. Vi kører til Aarhus og får en rundvis-
ning på DOKK1, bustur gennem den nye bydel Aarhus Ø. Deref-
ter besøg i den smukke Helligåndskirke, hvor Kaj Ross-Hansen, 
pastor emiritus, vil berette om Livstræet.  
Der er underholdning lørdag aften med risiko for dans. 
Vi skal synge både morgen og aftensang, hejse flaget, gå tur ved 
stranden, se solen stå op, spise dejlig mad og hygge os sammen i 
det gode selskab. 
 

Endeligt program med invitation udsendes til alle medlemmer i 
begyndelsen af december. Værelser/priser: 
 

• Enkeltværelse med udsigt 2500 kr. pr. pers. 

• Enkeltværelse uden udsigt 2300 kr. pr. pers. 

• Dobbeltværelse med udsigt 2300 kr. pr. pers. 
 

● Tilmelding til Søren Ole Petersen fra tirsdag den 12. marts 2019 
kl. 10 og ikke før. Helst pr. mail til tilmelding@oh-odense.dk med 
teksten/emnet: ”Rude Strand” -  eller om yderst nødvendigt pr. 
telefon til: 4042 8011. Husk at opgive medlemsnummer, navn og 
ønske om værelsestype. Samt om man ønsker at køre med bussen 
fra Dannebrogsgade,. Først efter accept af tilmelding indbetales 
senest den 3. april på konto: 
 

reg.nr. 6845 - konto 128163 
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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 / 2122 4493 
 

Marianne Lundsgaard  
6167 8085  
 

Mette Bjerg 
5123 2472 
 

Jens Rahbek Nørgaard  
(redaktør) 
2482 1453 
 
Suppleanter: 
 

Bent Hansen 
6169 0875 
 

Charlotte Bro Kaae 
2381 6400 
 

OH - Bestyrelse / Kontakt 
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