Odense
Højskoleforening
Program
for
2019/2020

Web: oh-odense.dk
facebook.com/ohodense

Hvem er vi?
Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense.
Den blev til, fordi nogle unge havde været på grundtvigsk højskole, og da de
kom hjem, ønskede de i deres dagligdag at fastholde de værdier, de havde
mødt dér.
Der har været opgangs- og nedgangsperioder for foreningen, men i modsætning til mange - måske de fleste - af de foreninger, der opstod dengang, er
Odense Højskoleforening her ved indgangen til sin 124. sæson stadig spillevende.
Vi mødes for at tage tidens puls, høre foredrag, drøfte aktuelle samfundsspørgsmål og synge fra Højskolesangbogen. Vi tager på højskoleophold
rundt om i landet, besøger lokale virksomheder samt institutioner og tager på
sommerudflugt.
Foreningens hjemmeside og Facebook-side:

www.oh-odense.dk
Her vil man kunne finde årets program, evt. programændringer, nye tiltag i indeværende sæson samt programmer
tilbage fra 2008/09.

facebook.com/ohodense

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 kommunikerer primært via medlemmernes e-mail adresser, så vi sparer porto og kan give hurtig information. Foreningens hjemmeside www.oh-odense.dk får flere og flere
besøgende, og vi opfordrer alle, hvis e-mail adresse vi endnu
ikke kender, til at aflevere denne til vores kasserer Erna Overgaard på adressen: kasserer@oh-odense.dk.

INDHOLDSFORTEGNELSE
Dato
18/8 - 10-17
18/9 - 19.00
20-22/9
26/9 - 19.00
5/10 - 08.00
23/10 - 19.00
29/10 - 19.00
5/11 - 19.00
12/11 - 17:00
20/11 - 19.00
27/11 - 19.00
4/12 - 19.00
5/1 - 14.00
8/1 - 19.00
14/1 - 19.00
22/1 - 19.00
30/1 - 19.00
6/2 - 19.00
18/2 - 19.00
22/2 - 08.30
27/2 - 19.00
5/3 - 18.30
12/3 - 19.00
25/3 - 19.00
1/4 - 17.00
17/4 - 08.00
21/4 - 19:00
6/5 - 19.00
4/6 - 19.00
13/6

Arrangementer
Maratonsang 2019 - Den fynske opera
Sangaften - Poul Kjær Lauritsen - Henriette Hørlücks skole
Højskoleophold - Rude Strand
Global bæredygtig virkelighed - S. Hildebrandt - Friskolen
● Ekskursion: Fjordenhus og Den Gamle By
Livvagten - et liv på kanten - Kim Wilsborg - Sct. Knuds Gym
Weimar - Claus Christoffersen - Sct. Knuds Gym.
● JOB - et enkelt menneske - Fortællekoncert - Valgm. kirken
● Fyraftensmøde - Philippe Grandjean - SDU, Winsløvsvej
Humor som medicin - Erik Lindsø - Friskolen
Litteraturaften - Christina Hesselholdt - Valgm. kirken
Adventsmøde - Malene Rask Aastrup - Friskolen
● Nytårskur - 2 sangere / 1 klaver - Den Fynske Opera
Danmark/Tyskland - Marc-Christoph Wagner - Sct. Knuds G.
Konspirationsteorier - Rikke Peters - Sct. Knuds Gym.
Om EU - Pernille Weiss - Friskolen
Solskin for det sorte muld - Ove Korsgaard - Friskolen
Kun et lille lys - Højmark/Jeppe - Sct. Knuds Gym.
Tro, helbred og omsorg - Niels Chr. Hvidt - Sct. Knuds Gym.
● Højskoledag på Ollerup Gymnastikhøjskole
Genforeningsjubilæet - René Rasmussen - Sct. Knuds Gym.
Generalforsamling - med Trio - Munkebjerg Kirke
C.F. Tietgen - Dorte Futtrup - Friskolen
Pseudoarbejde - Dennis Nørmark - Sct. Knuds Gym.
Cannabis dyrkning - Mads Petersen - Gartneriet i Bellinge
● Folketinget / Nationalmuseet - Marcus Knuth / Willerslev
Vindmøller - Henrik Stiesdal - Valgm. kirken
● Virksomhedsbesøg - Jens Galschiøt
Grundlovsmøde - Jan E. Jørgensen - Sct. Knuds Gym.
● Sommerudflugt 2020
● Læsekredse
20-22/9 ● Sommerhøjskole 2020 på Rødding Højskole
● indikerer separat tilmelding og betaling
Tema: Vind & Skæv
Læsekredsarrangement
3 - Valgmenighed
Fællesarrangement med -Odense

Sidetal
Side 4
Side 5
Side 6
Side 7
Side 8
Side 10
Side 11
Side 12
Side 13
Side 14
Side 15
Side 16
Side 17
Side 18
Side 19
Side 20
Side 21
Side 22
Side 23
Side 24
Side 27
Side 28
Side 29
Side 30
Side 31
Side 32
Side 33
Side 34
Side 35
Side 35
Side 36
Side 38

Maratonsang 2019
i Den Fynske Opera
Søndag d. 18/8
kl. 10.00 - 17.15
Den Fynske Opera
Filosofgangen 19,
5000 Odense C

Vi gentager sidste års succes og inviterer alle sangglade til at deltage i en hyldest til sangen, sproget, fællesskabet, dansk lyrik og
fortælleglæden.
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.
I år kan du møde følgende sangværter:

Peter Bendix, formand for Dansk Friskoleforening - Cæcilie Ning Hage, direktør i Tidens Samling - Christian
Dyrst, seminarielærer, musiker, korleder og komponist - Anders Skovgaard, projekt- & eventansvarlig hos
Teater Momentum, skribent på This Is Odense - Annette Vilhelmsen, direktør på Tietgen, fhv. MF og minister Michael Thagaard, skoleleder på Fund Friskole og fhv. efterskoleforstander - Anders Kinch-Jensen, leder af
FOF, Odense og fhv. kanalchef på DR - Inger Bergeon, valgmenighedspræst - Rikke Hyldgaard, journalist,
forfatter og lektor på Center for Journalistik ved SDU - Lisbet Foged, eventmager, arbejder for Tinderbox, tidligere for Stop Spild Af Mad og Smagen af Fyn – Signe Ryge, journalist TV2/Fyn - Johnny Wøllekær, chef for
Odense Stadsarkiv - alt sammen under ledelse af journalist og forfatter, Grundtvig-prisvinder Frode Muldkjær.

Man kan være med hele dagen.
Eller du kan falde ind og være
med, så længe du har lyst.
Besøg også kunstbygningen Filosoffen eller Gallerie Rasmus.
Her kan man bl.a. se den censurerede kunstudstilling i Gallerie
Rasmus: Fernisering kl. 15 – 18
med franske Anne Brerot og
spanske Artigasplanas.
Undervejs kan man i Ny Vestergade og i Filosoffen købe mad og
drikke. I pausen tømmes salen, så der gives plads for nye deltagere.
Kl. 17:00 spiller et Dixieland Band i Ny Vestergade.
OBS - der er gratis adgang i Den Fynske Opera, men vi lukker dørene, når der ikke er plads til flere og åbner igen, når der er plads.

Maratonsang er arrangeret af Odense Højskoleforening, Odense (grundtvigske) Valgmenighed, Gallerie
Rasmus, Garagehøjskolen og Den Fynske Opera.
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Bag om højskolesangene
Onsdag d. 18/9
kl. 19.00
Henriette Hørlücks
Skole
Slotsvænget 1
5000 Odense C
(OH´s gamle sal)

Vi har tradition for at begynde vores sæson med en sangaften afviklet i Odense Højskoleforenings gamle ejendom, i dag Henriette
Hørlücks Skole. Således også i år.

Det er sidste år, før den nye udgave af Højskolesangbogen udkommer. Så vi skal synge sange fra den 18. udgave, den fra 2006. De
fleste af aftenens sange vil sikkert komme med i den kommende
udgave, men nogle vil nok være i farezonen. Det vil de uvægerligt
(Mulighed for parke- være i det øjeblik, vi ikke synger dem mere.
ring i skolegården –
Til at forestå aftenen
lige frem samt derefhar vi allieret os med
ter både til højre og
Poul Kjær Lauridvenstre)
sen. Efter 11 år som
lærer på Aarhus Efterskole har han siden
1995 bestridt stillingen som lektor ved
UCL – læreruddannelsen i Jelling og
Odense.
Han er cand.phil i musikvidenskab og har
leveret fortælling og
klaverspil til fællessang på efter- og højskoler samt større
sammenkomster og årsmøder. Han er desuden korleder for en række kor – bl. a. KorDania, der også har givet flere kirkekoncerter på
Fyn.
De sange, vi i aften skal synge fra Højskolesangbogen, vil blive
ledsaget af fortællinger om den historie, der berettes via teksterne,
og Poul Kjær Lauridsen vil også fortælle om melodierne - og om
komponisternes bevæggrund for at komponere som de gør.
Der vil blive stillet spørgsmål, og der vil blive givet svar:

•
•
•

“Hvorfor ville professor Søren Sørensen ikke bringe Nebelongs melodi til Nu falmer skoven trindt om land i højskolesangbogen?”
“Hvorfor har Nu falmer skoven både en a og en b-melodi?”
“Minder Oluf Rings melodier om Carl Nielsens melodier?”
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Septembers himmel på
Weekendophold
20/9-22/9 – 2019
Rude Strand
Højskole,
Kystvejen 114,
8300 Odder

Vi tager på 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 deltager vi i en højskoleweekend på Rude Strand
Højskole i september 2019.
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 – hvilket 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 vores sjæl, hjerte eller hjerne. Den sætter også sine aftryk i bygninger, musik, ritualer, institutioner og landskaber. Vi kan ligefrem
tale om troens geografi, tider og landskaber.
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 tilsyneladende falder os let. Glæden er blevet overladt til børn, spejdere, tumper og naturfolk, nærmest som om man skal være dum for
at være glad og naiv for at tale om den.
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Global bæredygtig virkelighed
Torsdag d. 26/9
kl. 19.00
Odense Friskole

Steen Hildebrandt er ph.d., professor emeritus og adjungeret professor ved CBS og Aalborg Universitet – og en meget engageret
samfundsborger.
Bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål er de mest betydningsfulde
udfordringer og muligheder i vor tid. Foredraget vil tegne et billede af verdensmålene og den globale dagsorden, som disse
mål er udtryk for. Også den historiske baggrund trækkes op,
og aktuelle politiske spørgsmål i Danmark behandles.
De 17 bæredygtighedsmål er alle sammen afhængige af hinanden. De er baseret på en smuk grundtanke om, at alle mennesker er lige og fortjener at leve lige godt. Men jordkloden
selv med dens have, skove, savanner og dens artsmangfoldighed skal også overleve, og derfor skal bæredygtighed tænkes
ind i alt.
Det lyder simpelt, men det er det ikke. Det rejser en masse dilemmaer. Som Steen Hildebrandt selv siger:
”Vi har brug for et opgør med det ikke-bæredygtige. Det er i høj
grad op til verdens erhvervsledere, om FN's ambitiøse verdensmål
føres ud i livet, eller om det hele bliver en fuser.
Hvor det for 10 år siden var naivt bare at tale om bæredygtighed i
erhvervskredse, så er det i dag naivt ikke at tale om bæredygtighed. Ikke-bæredygtig adfærd er taberadfærd”.

AFSKAF FATTIGDOM
STOP SULT
RENT VAND OG SANITET
SUNDHED OG TRIVSEL
KVALITETSUDDANNELSE
LIGESTILLING MELLEM
KØNNENE
BÆREDYGTIG ENERGI g
INDUSTRI, INNOVATION
OG INFRASTRUKTUR
ANSTÆNDIGE JOBS OG
ØKONOMISK VÆKST
MINDRE ULIGHED
BÆREDYGTIGE BYER
OG LOKALSAMFUND
KLIMAINDSATS
LIVET I HAVET
LIVET PÅ LAND
ANSVARLIGT FORBRUG OG
PRODUKTION
STÆRKE INSTITUTIONER
FRED OG RETFÆRDIGHED
PARTNERSKABER FOR
HANDLING

-7-

Ekskursion: Fjordenhus
og Den Gamle By
Lørdag d. 5/10
kl. 8.00 - 19.00
Afgang fra Dannebrogsgade
Fælles ekskursion
med Odense Valgmenighed.

Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed inviterer til
fælles ekskursion

VEJLE:
Vi kører til Vejle, hvor vi besøger Olafur Eliassons spændende
bygning der er
bygget til Kirk
Kapital A/S hvor
kunst og byggeri
er smeltet sammen:
FJORDENHUS

AARHUS:

Derfra kører vi til
DEN GAMLE BY
i Aarhus, hvor vi nyder en frokostplatte. Herefter skal vi se
udstillingen ”Aarhus fortæller”,
som er den første samlede museumsfortælling om byens historie fra Vikingetid til Nutid.
Udstillingen, der ligger under
jorden i Den Gamle Bys kvarter fra 1974, blev åbnet i 2017, da
Aarhus var europæisk kulturhovedstad.
Vi kommer på en tidsrejse fra vikingernes Aros, gennem 1200 års
historie via middelalderen til bispernes by. Vi får fortællingen om
købstadsfolk fra 1550 – 1850.
Industrialiseringen, perioden 1850 – 1950 præsenteres bl.a. med et
lokomotiv – under jorden! Udstillingen slutter med Aarhus fra
1950 til i dag, alt sammen vist gennem historiske miljøer, filmiske
effekter, spil og aktiviteter. Vi har ikke omvisning, så I får mulighed for at dvæle ved det, I finder mest interessant.
OBS! Der er toppede brosten overalt i Den Gamle By.
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Ekskursion: Fjordenhus
og Den Gamle By

fortsat…

Pris inklusive formiddagskaffe, entré samt frokostplatte med 1
drikkevare samt kaffe: 550 Kr.
Deltagerantal: Max 54 personer.
Tilmelding til Hanne Staack fra onsdag den 11/9 kl. 10:00 og ikke
før. Kun pr. mail til: staack.hanne@gmail.com. Oplys venligst forening og eget navn.
Først efter accept af tilmelding indbetales senest den 20/9 på konto:
Reg.nr. 6845 - konto 1334582
Ved indbetaling: oplys venligst medlemsnummer og ”Aarhus”.
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Livvagten - et liv på kanten
Onsdag d. 23/10
kl. 19.00
Sct. Knuds
Gymnasium

Med udgangspunkt i sin bog ”Livvagten” fortæller Kim Wilsborg
Sørensen om sine oplevelser som FN-vagt i Irak og vejen dertil.
I Irak kommer han på sit livs opgave, da den iranske oberst Khalils
helikopter styrter ned ved FNs hovedkvarter. En opgave der gælder liv og død for både Khalil og Kim Wilsborg Sørensen. Han får
pålagt at gå under jorden med Khalil, indtil FN er parat til at tage
den iranske helikopterpilot ud af Irak. Under deres flugt rundt i
Irak bliver de jagtet af det irakiske militær, den iranske efterretningstjeneste og de lokale kurdiske klaner, der alle har interesse i
at få fat i Khalil.
Khalil og Kim tilbringer 6 uger
sammen, hvor dagene veksler mellem frygt, håb og enerverende kedsomhed. For at fordrive tiden fortæller de hinanden deres livshistorier. Khalil fortæller Kim om sit liv
som helikopterpilot i Iran og den
dramatiske flugt, hvor han må efterlade sin familie i Iran.
Kim beretter om sit liv, hvor jagten
på eventyr har været drivkraften:
faldskærmsudspringer på landsholdet, optagelsesprøven til Frømandskorpset, uddannelsen til pilot og politimand og den efterfølgende uddannelse til livvagt for
Kongehuset, hvor Kim var livvagt
for HKH Kronprinsen og HM
Dronningen.
Og som om alt dette ikke skulle
være nok, var Kim Wilsborg Sørensen også holdkaptajn, fanebærer og sølvmedaljevinder ved OL
for veteraner i Sidney i 2018.
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Weimar - 100 år
og stadigvæk aktuel
Tirsdag d. 29/10
kl. 19.00
Sct. Knuds
Gymnasium

Weimar-republikken "fylder" 100 år i år. Det fejres bl.a. med udstillinger om Bauhaus-bevægelsen. Mange har sikkert også fulgt
med i f.eks. TV-serien Babylon Berlin, der skildrer livet i tyvernes
brølende Berlin. Men Weimar-republikken er ikke kun historie.
Begivenhederne dengang har masser af budskaber og erfaringer til
os i dag. Det er kernen i Claus Christoffersens foredrag.

Claus Christoffersen er uddannet i filosofi og oldtidskundskab og har undervist i idéhistorie. Han har holdt
utallige foredrag om bl.a. Tysklands og Østrigs historie. Han er desuden en skattet rejseleder til de tysktalende lande og deres storbyer.
Weimar-Republikken blev dannet på ruinerne af et Europa, hvor værdierne var brudt sammen. Der blev eksperimenteret og debatteret på alle områder – politik,
kunst, arkitektur osv. osv. Kernen i foredraget er ikke
Hitlers magtovertagelse i 1933, men derimod at genfinde træk fra dengang som inspiration til, hvordan vi
kan komme videre i en verden med mange modsat rettede tendenser.
Men selvom foredraget således ikke koncentrerer sig om at genfortælle historien, så
vil det udover det samfundsdebatterende
også være en inspiration for dem, der rejser
til Berlin, Weimar, Dessau og de andre vigtige tyske byer.
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JOB - et enkelt menneske
En musikdramatisk forestilling
Tirsdag d. 5/11
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke
Fællesarrangement
med Odense Valgmenighed.

I en intens, musikalsk og dramatisk fortælling om emigrantens rejse fra den gamle verden
- en lille landsby i Rusland, til
den nye verden - Manhattan,
New York fortælles historien
om Mendel Singer der, ligesom
JOB i det gamle testamente,
oplever at miste alt, fortvivle,
forbande - og opleve et mirakel. En højaktuel historie om
det enkelte menneskes møde
med en ny kultur, et nyt sprog,
et nyt liv - i en ny verden. Baseret på Joseph Roths roman
(1930) ”JOB - roman om et enkelt menneske”.
Rolf Heim har iscenesat denne stærke fortælling i en enkel form, hvor musik og teater møder storytelling med skuespilleren
Ina Miriam Rosenbaum i alle rollerne.
Musikken er skrevet af Henrik Goldschmidt og Anders Singh Vesterdahl,
som medvirker live på scenen. Musikken
bærer den særlige østeuropæiske Kletzmer tradition i sig. I de skæveste taktarter fra glæde til dyb fortvivlelse – til håb og fortrøstning løfter den historien op til en universel fortælling om flygtningestrømme og migration fortalt gennem et enkelt menneskes
skæbne.
Forestillingen varer 1 time og 25 minutter - uden pause.
Pris: Kr. 180,● Tilmelding til Anne-Grethe fra mandag den 16/9 kl. 10 og ikke
før. Kun pr. mail til tilmelding@oh-odense.dk.
Først efter accept af tilmelding, dog senest 29/9 indbetales på konto:
reg.nr. 6810 - konto 1127832
Ved indbetaling: oplys venligst medlemsnummer, navn(e) og
JOB.
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SDU - Miljømedicin:
Kemi på hjernen
Tirsdag d. 12/11
kl. 17.00 - 19.00
Auditorium
WP25AUD ,
J.B. Winsløws
Vej 25,
5000 Odense C
Parkering i bil:
Husk nummerplade
og tast den ind på
IPad ved indgangen.

Hjernen er det organ, som
giver os en identitet. Vores
hjerne er ikke den største
blandt pattedyr, men langt
den mest avancerede. Hver
eneste hjernecelle medvirker til den samlede funktion, som giver os personlighed og talenter. Det er
et resultat af komplekse
udviklingsprocesser fra
tidligt i fosterstadiet. Denne udvikling har vist sig
ekstremt sårbar over for
skadelig påvirkning. Den
sårbarhed er prisen, vi betaler for at have et godt hoved. Det er
konklusionen ud fra en række dårlige erfaringer. Børn, der var udsat for giftstofferne tidligt i udviklingen, klarede sig dårligere i
skolen og havde hyppigere adfærdsproblemer. Først var det bly,
alkohol og kviksølv, hvor voksne var langt mere modstandsdygtige. Det tog tid at opdage, for epidemien var ”tavs”, og kun de færreste af børnene fik en egentlig diagnose – hovedparten fungerede
”bare” lidt dårligere, end deres forældre havde håbet på. I dag ved
vi, fra undersøgelser af titusinder af børn i mange lande, at en række pesticider, opløsningsmidler og andre kemikalier medfører skader på hjernens udvikling. Spørgsmålet er så, om vi gør nok for at
beskytte næste generations hjerner. Ved vi nok, og hvordan omsætter vi usikker viden til mulig handling?
Philippe Grandjean er professor i miljømedicin og er tilknyttet Syddansk Universitet som professor og forskningsleder og Harvard Universitet, hvor han er
adjungeret professor.
Deltagerantal: Max 120 personer.
● Tilmelding til kassereren fra torsdag
den 10/10 kl. 10 (og ikke før) til og med
den 20/10.
Helst pr. mail til tilmelding@ohodense.dk eller evt. pr. telefon til: 6160
5407.

I pausen serveres der kaffe og scones.
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Humor som medicin
Onsdag d. 20/11
kl. 19.00
Odense Friskole

Forfatter, kulturjournalist og højskolemand Erik Lindsø vil i en
munter og livsbekræftende tone fortælle os om livsmod, livslyst
og livsglæde. Hans arbejdsfelt er og har altid været højskolen og
journalistikken. Tidligere har han bl.a. været forstander på Rønshoved Højskole, og han har nu i ca. 10 år været tilknyttet Rødding
Højskole. Han har både været redaktør af Højskolebladet og
Grænsen samt i flere omgange været tilknyttet Danmarks Radio.
Humor er det bedste værn
mod stress. Vi når det samme - måske lidt langsommere i vendingen men hurtigere
i replikken. Aftenens foredrag kan ses som en kærlig
opsang til de langtidsskuffede og bekymringsparate levebrødspessimister, – dem
der gør verden til et alvorstungt og livstrættende sted at
være. Vi kan være i dårligt
humør eller ikke i humør til
noget, men med humor kan
vi vende mismod til livsmod.
Humoren fornyr og forynger
vores livssyn, og den gør os
finurlige og eventyrlige. Det
drejer sig om at tage fra de
muntre og give til de skuffede.
Som forfatter har
Erik Lindsø udgivet bøgerne ”Der
er noget ved livet,
man ikke finder
andre steder” samt
”Livet er i det
mindste en historie
værd”, og han er
på vej med en bog
om den danske
sang.
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Christina Hesselholdt
”Virginia Is For Lovers”
Onsdag d. 27/11
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke
Arrangeret af OH’s
læsekredsledere

Christina Hesselholdt modtog i slutningen af 2018 Det Danske
Akademis Store Pris, og i sin lykønskningstale lagde forfatterkollegaen, Ida Jessen, bl.a. vægt på Christina Hesselholdts evne til at
SE, at give ordene øjne, så man som læser SER, som om man så
for første gang.
”Virginia Is For Lovers”,
Christina Hesselholdts seneste
roman fra 2019, er med hendes egne ord en paparazzoroman, hvor hun stiller skarpt på
levende mennesker og gør
dem til litterære karakterer.
Romanen bygger på en familietragedie, dobbeltmordet på
Derek og Nancy Hayson, begået i 1985 i hjemmet i Virginia. Men Christina Hesselholdt beskæftiger sig kun lidt
med selve dobbeltmordet.
Drabet finder sted udenfor
scenen. Skyldsspørgsmålet er aldrig blevet afklaret. Så hvad går
forud for mordene? Fra paparazzoens skjul føres vi ind i tragedien,
fortællerstemmen placerer os midt i sydstatens hede og begær.
Christina Hesselholdt (f. 1962)
debuterede i 1991 og har omkring
16 værker bag sig. Hendes bøger
er solgt til udgivelse i flere lande,
og hun har modtaget fine priser
for sin produktion. DR Romanprisen fik hun i forbindelse med
udgivelsen af ”Vivian”, om gadefotografen Vivian Maier, som efterlod sig en stor samling dokumentariske fotografier.
Christina Hesselholdt bobler –
med kritikeren Tue Andersen Nexøs ord – over af den bedste, danske prosa, som skrives lige nu.
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Adventsmøde:
Kim Larsen og kristendommen
Onsdag d. 4/12
kl. 19.00
Odense Friskole

Vi får besøg af valgmenighedspræst Malene Rask Aastrup fra
Ryslinge Valgmenighed, og sangerinde med rytmisk diplom samt
kirkesanger i Fraugde-Allerup-Davinde sogne Trine Lunau - den
ene halvdel af duoen Lunau & Sund. De to vil tage os med på en
tur gennem kendte og mindre kendte sange med fokus på det kristne i Kim Larsens poetiske tekstunivers. Vi møder blandt andet
Masser af succes, Joanna og Langebro. Der bliver masser af musik med lejlighed til at synge med undervejs. Sangene bliver sunget og spillet af Trine Lunau og teksterne udlagt af Malene Rask
Aastrup.
Kim Larsen opfattes ikke som
en speciel kristen musiker,
men hans tekster er fulde af
kristendom. Som tidligere biskop Jan Lindhardt har udtrykt
det: ”Ridser vi dybt i lakken
hos danskerne, træder kristendommen frem.” Kim Larsen
tilhørte `68 oprøret, men han
var opdraget i en kristen tradition, gik på Askov Højskole
og blev selv uddannet lærer i
en tid, hvor det kristne hørte
naturligt med.

Efter en afdeling med Kim
Larsens tekster, synger vi
adventssalmer akkompagneret af Trine Lunau og
under ledelse af Malene
Rask Aastrup, der også vil
sørge for, at vi kommer i
den rette adventsstemning,
inden vi går hjem.
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Nytårskur
Søndag d. 5/1
kl. 14.00 - 17.00
Den Fynske Opera
Filosofgangen 19,
5000 Odense C
Dørene åbnes kl.
13.30

Den Fynske Opera

Sangerne Simon Sumal og Anne-Kristine Skov Vognsen vil akkompagneret af Laurits Dragsted på klaver, optræde med et festligt program bestående af operette- og operaarier og duetter. Der
vil både være kendte hits, samt noget nyt for øregangene. De tre
musikere mødtes i operettens verden sidste forår, da de svang
skørterne og tangenterne på Hofteatret ved Christiansborg med
Operettekompagniet Polyhymnia.

Pris for deltagelse: kr. 125 pr. person.
Deltagerantallet er begrænset til max. 150 personer, og man skal
være medlem for at deltage.
Simon Sumal, baryton
Har som sanger været beskæftiget ved flere kor, er ansat i Roskilde
Domkirke, og er uddannet fra Sjællands Kirkemusikskole. Simon
går nu på sit første år på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som klassisk sanger. Han har tidligere formidlet og sunget under
konceptet “Operettens Verden”, og medvirkede som (gæste)sanger
ved CPH Opera Festivals “Operettebåden” i sommeren 2019.

Anne-Kristine Skov Vognsen, sopran
Har inden for det sidste år bl.a. sunget med Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester i DR. Hun blev i foråret 2019 præsenteret som en del
af den ‘nye generation’ ved Operettekompagniet, og så har hun begået sin første hovedrolle i operetten “En Nat i Venedig” med Polyhymnia. Hun har desuden flere gange optrådt som solist ved CPH
Opera Festival. Hun studerer nu på sidste år på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium.
Laurits Dragsted, pianist
er en efterspurgt kammermusiker og repetitør på musikfestivaler og i
koncertforeninger, har nyligt haft optrædener i Firenze og New
York.
Hans primære fokus er arbejdet med opera og lied-sangere. Han
studerer nu på sin kandidat på det kongelige danske musikkonservatorium, hvor specialet er operarepetition.
● Tilmelding til kassereren fra torsdag den 14/11 kl. 10:00 og ikke
før. Helst pr. mail til tilmelding@oh-odense.dk eller evt. pr. telefon til 6160 5407.
Først efter accept af tilmelding indbetales, dog senest den 29/11 på
konto:
Reg.nr. 6810 - konto 1127832

Ved indbetaling: oplys venligst medlemsnummer og ”Nytår”.
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Om Danmark og Tyskland om fortiden og nutiden
Onsdag d. 8/1
kl. 19.00
Sct. Knuds
Gymnasium

Vi har siden Valdemarerne over Christian IV til og med Christian
X ligget i strid med vore naboer mod syd.
Denne nabo har altid betydet meget for os, og vi har sommetider
betydet lidt eller noget for naboen.
Vi kender alle til 1864, 1920 og 1940, og i mange år igennem efterkrigstiden hed det sig, at Danmark og Tyskland levede med ryggen mod hinanden. Det har påvirket historien, geografien, kulturen
og folkesjælen.
Men meget har forandret sig siden Murens Fald,
og i dag er der mange, der hævder, at Berlin er
Danmarks vigtigste politiske partner. Hvad betyder Tyskland for os? Hvad betyder Danmark for
tyskerne? Og hvor bevæger forholdet sig hen i et
år, hvor vi både markerer jubilæet for genforeningen samt det kulturelle venskab mellem vore
to lande?
Marc-Christoph Wagner
er født i Berlin i 1970. Han
er cand. scient. pol., fra
Aarhus Universitet, journalist og korrespondent.
Siden 2004 har han berettet
om Nordeuropa for den
tyske hovedkanal ARD. På
det seneste har han været
projektleder på Louisiana
Museum. Og dertil er han i
2013 af forældrene valgt
som formand for den tyske
skole, Skt. Petri, i København, hvor han også bor
med kone og to børn.

særlige tyske forhold for danskerne.
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Derudover vil mange nok
have mødt ham i pressen
eller på TV, når han bliver
indkaldt for at redegøre for

Konspirationsteorier og
alternative forklaringer

Sct. Knuds
Gymnasium

Regeringen putter noget i drikkevandet,
der gør dig lydig. Jøderne kontrollerer
verden, og det var i virkeligheden amerikanerne selv, der stod bag angrebet på
World Trade Center. Intet er, som det ser
ud, og der er overalt skjulte kræfter, som
undertrykker os. Fortællingen om skjulte
kræfters indflydelse på verdens gang dukker hyppigt op, men hvad skal man mene
om konspirationsteorier? Er det farlige fortællinger, som peger
frem mod politisk vold og terror, eller er det harmløse og farverige
fortællinger med en vis underholdningsværdi, som vi ikke behøver
at tage særligt alvorligt? Og kan man i det hele taget skelne mellem sande og falske konspirationsteorier?

KONSPRATI-

Tirsdag d. 14/1
kl. 19.00

I foredraget analyseres mange af de konspirationsteorier, der har
floreret i historien, og dem der aktivt fortælles i dag, og der lægges
op til en diskussion af, om konspirationsteorier skal opfattes som
sund magtkritik, eller om det er et demokratifjendtligt fænomen,
der forurener den demokratiske samtale. Baseret på bogen ’Den
skjulte sandhed’ (Forlaget Klim, 2018).
Rikke Peters er cand. mag i idéhistorie
og tysk samt ph.d. i idéhistorie fra Aarhus Universitet. Rikke har tidligere været
ansat som post.doc i AU Ideas Pilotcentret Den demokratiske offentlighed og
undervist på uddannelserne i æstetik og
kultur samt medievidenskab på Aarhus
universitet. Rikke har desuden undervist
i det almene gymnasium i tysk og udgivet lærebogsmateriale på Forlaget Systime. Fagligt interesserer Rikke sig for
erindringskultur, historiebrug samt koblingen mellem historie og nye medier,
herunder også brugen af IT og elæringsplatforme i undervisningen.
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EU - Parlamentet Aktuelle udfordringer.
Onsdag d. 22/1
kl. 19.00
Odense Friskole

Pernille Weiss er nyvalgt medlem af Europaparlamentet for Det
Konservative Folkeparti. Pernille er sygeplejerske, har en baggrund som selvstændig konsulent på sundheds- og velfærdsområdet; er sexolog, kandidat i sundhedsvidenskab, master i innovation
og ledelse og var i perioden 1996-2004 medlem af Fyns Amtsråd.
”Mit liv giver mig mulighed for at gøre det nu. Jeg har en alder og
en bunke erfaringer og kompetencer, som gør, at jeg har noget at
byde ind med i forhold til de politiske udfordringer, vi står med i
Europa. Især klimadagsordenen og migrationsudfordringen er de
helt store sager, som har brug for politikere, der også har en fortid
fra det virkelige liv, hvor borgerne har deres hverdag”, sagde Pernille Weiss til TV2 den 4. maj 2019.
Pernille Weiss vil med udgangspunkt erfaringer fra lige
dele offentlig og privat ansættelse fortælle om hvad det betyder for hendes arbejde i Europa-parlamentet. Hvad vil det
sige at skulle holde fødderne
solidt plantet i en dansk virkelighed – og samtidig søge indflydelse på de store europæiske
spørgsmål?

Hvordan sikrer vi at
værdier, kultur og
dannelse kan indgå i
debatten på linie med
klimaforandringer og
forskellighederne blandt de 28 (snart 27) EU-lande?
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Solskin for det sorte muld
Torsdag d. 30/1
kl. 19.00
Odense Friskole

Professor emeritus Ove Korsgaard vil fortælle. Han har haft sit
virke på DPU ved Aarhus Universitet, er Ph.d. og dr.pæd., forfatter og tidligere forstander på Gerlev Idrætshøjskole. Med et indgående kendskab til Grundtvigs oprindelige højskoletanker kan han
se tilbage på sin egen vej fra barndommen på en større gård på
Mors og til universitetsverdenen bl.a. inspireret gennem et ophold
på Askov Højskole.
Med bogen ”Solskin for det sorte muld”
som udgangspunkt handler foredraget om
den danske landbokulturs udvikling gennem tre generationer med fokus på de dybder og værdier, der blev udviklet med denne kultur. I tid er denne kultur tæt på nutiden, men i mentalitet synes den at tilhøre
en fjern fortid. Men er landbokulturen et
tilbagelagt stadie? Eller rummede den værdier, dybder og praksisser, der har betydning i nutidig sammenhæng?

Ove Korsgaards
egen historie tog
udgangspunkt i
livet på landet i
1950´erne
og
udsigten til et liv
som landmand.
En fremtid, der
blev forvandlet
til et liv med folkeoplysning som
ambition og drivende kraft.
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Kun et lille lys
Torsdag d. 6/2
kl. 19.00
Sct. Knuds
Gymnasium

Arkivleder på Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn Mogens Højmark vil fortælle om en dansker - Karen Jeppe, der
kæmpede for at redde armeniere fra det forfærdelig folkedrab i
1915-17 – en massakre, der nok ikke er så kendt her i landet. Armenierne husker
og hædrer Karen
Jeppe, der viede
hele sit liv til det
forfulgte folk.
Mogens Højmark, der har haft
sit virke i efterskoleverdenen
har skrevet en
bog om hende og
hendes bedrifter.
Karen Jeppe, der også kaldes armeniernes moder, blev født i Gyllingskov i 1876. Hun rejste
som ung pige i 1903 til Urfa i Tyrkiet for at
hjælpe forældreløse børn i et armensk børnehjem. I løbet af kort tid fik hun lært det armenske sprog samt arabisk og tyrkisk. Hun opholdt sig i Tyrkiet også efter, at landet gik ind
i 1. verdenskrig på tysk side og under folkedrabet, hvor omkring halvdelen af det armenske folk blev dræbt. Senere rejste hun til Aleppo, hvor hun hjalp så mange som muligt i en
stor flygtningelejr. Hun blev kommissær i Folkenes Forbund med den opgave at hjælpe tilfangetagne børn og kvinder. I 1935 døde hun
og blev begravet i Aleppo. Blandt det armenske folk huskes hun endnu for sin store indsats
og engagement.
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Tro, helbred og åndelig omsorg
Tirsdag d. 18/2
kl. 19.00
Sct. Knuds
Gymnasium

Hvilken betydning kan
tro have for helbred og
patienters oplevede
sygdomsforløb? Dette
spørgsmål vil professor, theol. dr. Niels
Christian Hvidt belyse i sit foredrag for os.
Han er ansat ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet, er
doktor i teologi, har
forsket i forholdet mellem tro og helbred. Han har desuden en bred formidlingsprofil i
medier – eksempelvis i DR´s programserie ”Tro, håb og videnskab” fra 2016.
Forholdet mellem tro og helbred
har været et relativt overset emne i
den danske sundhedsfaglige forskning. I de fleste kulturer og religioner har der imidlertid været en
afgørende forbindelse mellem tro
og helbred med fokus på sammenhængen mellem krop, psyke og
sjæl. Separate faggrupper varetager omsorgen, og ofte oplever patienter, at de ikke bliver set som
de hele mennesker, de er.

Tro vil i foredraget blive anvendt som
et samlet begreb for eksistentielle, åndelige eller religiøse overbevisninger,
som ikke beror på videnskabelig evidens, men som har betydning for måden, hvorpå mennesker lever og finder mening med deres liv. Vi tager på
rejse gennem historien til nutiden og
vil både se, hvordan tro flytter bjerge i den forstand, at troende har
bedre helbred men også at bjerge flytter troen i den forstand, at
sygdom og livskriser flytter på vores tro og vores behov or Gud.
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Højskoledag på
Ollerup Gymnastikhøjskole
Lørdag d. 22/2
Kl. 08.30 - 17.15
Ollerup
Gynastikhøjskole
Svendborgvej 3,
Ollerup,
5762 Vester Skerninge

For tredje år i
træk drager vi på
den årlige højskoledag til Ollerup.
I 2018 besøgte vi
Den Frie Lærerskole for at høre
om den alternative læreruddannelse der. I 2019 gik turen til Ollerup Efterskole –
Sang og Musik med dens engagerede lærere og elever.
Nu slutter vi af i den unikke skoleby med et besøg på gymnastikhøjskolen, der siden Niels Bukhs tid har gennemgået en meget
spændende udvikling.
Gymnastikhøjskolen i
Ollerup er den første af
de danske gymnastik- og
idrætshøjskoler og er
oprettet i 1920.
Fra højskolen udgår der
en linie til 7 andre gymnastik- og idrætshøjskoler, fordi det var lærere
fra Ollerup, der drog ud
og oprettede de andre
højskoler i samarbejde
med lokale ildsjæle.
Det giver Gymnastikhøjskolen i Ollerup en særlig placering i højskolebevægelsen, og ikke
mindst fordi der i 100 år er udgået mere end 30.000 elever fra skolen. I 2020 fejres endvidere skolens 100 års jubilæum, der er en
national begivenhed.
Højskolen er landets største både arealmæssigt og elevmæssigt og
rummer megen kunst fra den tidlige tid samt fra nyere tid.
Med afsæt i den almen dannende højskole arbejder vi ud fra målet
om, at man skal holde sin krop i form, og man skal holde sin ånd i
form!

- 24 -

Højskoledag på
Ollerup Gymnastikhøjskole
PROGRAM:

08:30 Afgang i bus fra Dannebrogsgade
09:30 Ankomst til gymnastikhøjskolen og formiddagskaffe
10:00 "Skolens historie, fortælling og rundvisning" ved forstander Uffe Strandby
12.15 Frokost
13.15 Foredraget "Dannelse og uddannelse" ved forstander
Uffe Strandby
14.30 Kaffe/te
15.00 "Ord og Toner" - sangtime ved højskolens musiklærer
15.45 Afrunding
16:00 Afgang fra Ollerup
Om Uffe Strandby:

•
•
•
•

Elev på Ollerup Gymnastikhøjskole 1974
Lærer på Vejstrup Ungdomsskole
Tidligere lærer og konstitueret forstander på Ryslinge Højskole
Forstander Gymnastikhøjskolen i Ollerup fra 1998

Antal: Max 150 personer
For at deltage skal man være medlem af Odense Højskoleforening.
Pris: Kr. 250 kr.
● Tilmelding til kassereren fra torsdag den 5/12 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. 6845 - konto 1281163
Ved indbetaling: oplys venligst medlemsnummer og Ollerup.
I forbindelse med frokosten kan der
købes øl, vin og vand.
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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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Genforeningen
Torsdag d. 27/2
Kl. 19.00
Sct. Knuds
Gymnasium

Sønderjyllands genforening med det øvrige Danmark i 1920 blev i
samtiden set som den lykkeligste begivenhed i landets historie.
Museumsinspektør René Rasmussen fra Museum Sønderjylland
på Sønderborg Slot vil fortælle om det politiske spil og om grænsedragningen.
René Rasmussens speciale er Sønderjyllands nationale og politiske
historie ca. 1820-2020. Han har optrådt i en lang række historiske
TV-programmer og er desuden kendt som en både vidende og underholdende foredragsholder.

Efter den 2. Slesvigske Krig i 1864 måtte Danmark afstå de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg. Store dele af befolkningen især i de nordlige dele
af området følte sig som danske. Efter det tyske nederlag i 1. Verdenskrig og fredsslutningen blev genforeningen en realistisk politisk mulighed, men vi skal helt
frem til juni 1920, før den blev en realitet.
Samtidig med glæden over fredsslutningen i Versailles
var den præcise placering af grænsen mellem kongeriget Danmark og Tyskland et kildent spørgsmål. Skulle den gå nord eller syd om Flensborg? Eller måske ved
Dannevirke? Afstemningen vakte voldsomme følelser
til live, og de hårdeste kampe fandt ikke nødvendigvis
sted mellem dansk og tysk. Foredraget vil følge det politiske spil om grænsedragningen, afstemningskampen
og selve afstemningerne – og naturligvis festlighederne. Der vil i foredraget blive anvendt både film- og lydklip.
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Generalforsamling
Mydtskov, Dyrst og Nørgaard
Torsdag d. 5/3
OBS! kl. 18.30
Munkebjerg Kirke
Østerbæksvej 87
5230 Odense M

De tre musikere Hans Mydtskov (sax), Mads Dyrst (bas) og
Mads Nørgaard (guitar) er alle ekvilibrister på hver deres instrument, og konstellationen af to generationer giver mulighed for at
have stemningspaletten helt fuld – lige fra den unge sprudlende
vildskab til det mere eftertænksomme og velovervejede.
De spiller det bedste de ved,
det bedste de ikke ved og det
bedste de har lært. Med kendte
og ukendte temaer og melodier som sikker havn tager de
forsamlingen med på en rejse
ud i improvisationens og eksperimenternes vilde, uforudsigelige - og ofte smukke verden. Undervejs vil de gøre
holdt i både Højskolesangbogen, The Real Book of Jazz og
Sgt. Peppers… - og naturligvis
det øjeblik musikken opstår i i samværet med publikum.

Efter den musikalske
underholdning i kirken
er der et let traktement
for foreningens medlemmer i de tilstødende mødelokaler efterfulgt af
den ordinære generalforsamling.
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C. F. Tietgen Magten og mennesket
Torsdag d. 12/3
kl. 19.00
Odense Friskole

Siden 1990 har Dorte Futtrup været professionel fortæller – dvs.
formidler af den gamle mundtlige fortælletradition uden brug af
manuskript, hvilket sætter alle sanser i gang og gør fortællingen
meget levende.
Hun var bibliotekar på Færøerne, Falster og Grønland, derefter
lærer på Danmarks Biblioteksskole men gjorde senere fortællekunsten til sin levevej.

”Denne kæmpe med den sammensatte natur, hvor brutal hensynsløshed var forenet med hjertens godhed og barnlig kristentro
… han var en fyrste og mere end
det. Han var et geni, og genier er
altid ensomme” - citat: Amalie
Meldahl
C. F. Tietgen (1829-1901) regnes for den
største erhvervsmand, som Danmark har fostret – og af internationalt format.
Som 28-årig startede han sin forrygende karriere som direktør for den nyoprettede Privatbank.
Han var en kontroversiel person, men samtidig manden, som satte sit præg på Danmarks
udvikling i mere end et halvt århundrede:
jernbaner, sporveje, dampskibe, havne, kalkbrud, bygninger, telegraf og telefon, sukker,
sprit og Tuborg.
Det største, han skabte, var Marmorkirken,
som han og hustruen Laura i 1894 skænkede
til det danske folk.
I fortællingen møder vi bl.a. H.C. Andersen, Christian
IX, N.F.S. Grundtvig, Herman Bang, Sarah Bernhardt,
Johanne Louise Heiberg, brygger Carl Jacobsen, H.N.
Andersen og ikke mindst Amalie og Ferdinand Meldahl.
På sin 70 års fødselsdag udgav Dorte Futtrup romanen
“Under askeskyen”.
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Pseudoarbejde - hvordan fik vi
travlt med at lave ingenting?
Onsdag d. 25/3
kl. 19.00
Sct. Knuds
Gymnasium

Dennis Nørmark er antropolog, professionel foredragsholder,
konsulent, bestyrelsesmedlem og forfatter til flere bøger om samfundsforhold. Han er bl.a. formand for Egå Ungdomshøjskole og
tillige næstformand i Danmarks Radios bestyrelse. Han har endvidere medvirket i talrige programmer i både radio og tv og er ofte i
Deadline på DR 2, hvor hans faglige viden om mennesker og kultur bliver formidlet på underholdende og letforståelig vis.
Aldrig har vi haft flere effektiviseringer og digitale
løsninger, der burde frisætte
mere tid til vores arbejde, og
aldrig har vi brugt vores tid
på flere overflødige ting end
nu. I hvert fald ifølge Dennis
Nørmark, der sammen med
filosoffen Anders Fogh Jensen har udgivet debatbogen
”Pseudoarbejde - hvordan vi
fik travlt med at lave ingenting”.

Nørmark stiller skarpt på alle
de overflødige opgaver, vi fylder arbejdstiden med. Alle de
møder, rapporteringer, e-mails,
registreringer, PowerPoint præsentationer, strategier, auditeringer, evalueringer, policies
og andre selvopfundne arbejdsopgaver, der forhindrer os i at
skabe værdi, innovere og først
og fremmest skabe en meningsfuld arbejdsdag. Alt det vi synes, vi bør have travlt med,
men som reelt er selvopfundne
arbejdsopgaver. I sit foredrag
vil Dennis Nørmark fortælle
om, hvad pseudoarbejde er,
hvor udbredt det er, og hvordan
det kunne gå så galt.
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Cannabis-dyrkning et voveligt foretagende?
Onsdag d. 1/4
kl. 17.00
Gartneriet,
Assensvej 217,
5250 Odense SV

Fællesarrangement
med Odense Valgmenighed.

Fortælling om produktionen i Bellinge ved Mads Ulrik Pedersen
- ”Mads Tomat”. Hvordan turde I gå i gang? Og hvordan ser
fremtiden ud for cannabis?
Mads Ulrik Pedersen er ejer og adm. direktør i virksomheden
Gartneriet Alfred Pedersen & Søn i Bellinge.
Mads har ejet og drevet virksomheden i mere end 25 år, og er 4.
generation af gartnere.
Gartneriet blev grundlagt
i 1948, og fra 1995 blev
virksomhedens officielle
navn Gartneriet Alfred
Pedersen & Søn ApS
stiftet.
I dag produceres der både konventionelle og
økologiske
væksthusgrøntsager, og gartneriet
er især kendt for Katrine
& Alfreds Tomater.
Gartneriet Alfred Pedersen & Søn er
gradvist vokset gennem generationerne og har nu mere end 35 hektar
væksthuse fordelt på lokaliteter i
Danmark og Sverige.
Seneste skud på stammen er Aurora
Nordic Cannabis.
Visionen for Aurora Nordic Cannabis er, at man vil tilbyde patienter i
Europa medicinske cannabis produkter af høj kvalitet som effektiv behandling af en bred vifte af
medicinske tilstande.
I foråret 2020 har OH og OV inviteret to fynboer med viden og
vovemod til at fortælle om deres arbejde. Vi skal høre om cannabis og vindmøller. Nye teknologier og metoder har man altid været skeptiske overfor.
Bliv klogere gennem de to foredrag som vi i sjov kalder ”vind og
skæv”: onsdag d. 1. april med Mads Pedersen og tirsdag d. 21.
april med Henrik Stiesdal, ”Mr. Windpower”.

- 31 -

Virksomhedsbesøg
Folketinget
Fredag d. 17/4
kl. 08.00 - 18.00
Afgang fra Dannebrogsgade

Odense Højskoleforening besøger Folketinget, hvor Marcus
Knuth viser os rundt. Marcus er valgt for Venstre og fik ved valget i juni 2019 et meget fint personligt stemmetal. I løbet af et par
timer, vil vi se nogle af de steder, hvor ”tingene sker” og vi vil høre om folkestyre, demokrati, om arbejdet på ”Borgen”, i partiet og
ude i valgkredsen.

Marcus tager os med rundt, og der vil også
være tid til at høre om, hvordan det er, at
være politiker i en familie med dybe rødder i
den danske muld – og langt tilbage i historien. Marcus er meget optaget af både de store
udfordringer og nærheden til vælgerne. Gennem sin karriere som forretningsmand og
soldat, har Marcus været ude i nogle af de
brændpunkter, der på godt og ondt påvirker
hverdagen for os alle.
Besøget slutter med frokost i
Snapstinget og bagefter bevæger vi os over Ridebanen til
Nationalmuseet, hvor vi vil se
vikingeudstillingen og høre
om Nationalmuseets arbejde
med formidlingen af vores
fælles historie. I dette tilfælde
med et særligt fynsk islæt.
Pris: 500 kr.
Antal: Max 54 personer.
● Tilmelding til kassereren
fra torsdag den 9/1 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 31/1 indbetales på konto:
reg.nr. 6845 - konto 1334582

Ved indbetaling: oplys venligst medlemsnummer og FT.
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Vindmøller – engang
et voveligt foretagende?
Tirsdag d. 21/4
kl. 19.00
Odense Valgmenighedskirke
Fællesarrangement
med Odense Valgmenighed.

Fortælling om udvikling og brug af vindmøller – til lands og til
vands ved Henrik Stiesdal - ”Mr. Windpower”. Vindkraft nu - og
i fremtiden?
Henrik Stiesdal var med til at skabe Vestas’ første succesrige
vindmølle. Indtil 2014 var han teknologichef hos Siemens Wind
Power. Henrik Stiesdal er verdenskendt som Mr. Windpower og
står bag verdens første havvindmølle. Han har over 200 personlige
patenter inden for vindmølleteknologien. For tiden udvikler han
flydende vindmøller.

I foråret 2020 har OH
og OV inviteret to fynboer med viden og vovemod til at fortælle
om deres arbejde. Vi
skal høre om cannabis
og vindmøller. Nye
teknologier og metoder
har man altid været
skeptiske over for.

Bliv klogere gennem de to foredrag som vi i sjov kalder ”vind og
skæv”: onsdag d. 1. april med Mads Pedersen og tirsdag d. 21.
april med Henrik Stiesdal, ”Mr. Windpower”.
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Kunst til eftertanke besøg hos Jens Galschiøt
Onsdag d. 6/5
kl. 19.00
Galleri Galschiøt,
Banevænget 22,
5270 Odense N

Jens Galschiøt betegnes som en af senmodernitetens største internationale danske kunstnere. Hans produktion spænder fra smykker
og små fine skulpturer til enorme politisk betonede skulpturer.
Han er en af de mest kendte og omtalte danske kunstnere, hvor
opmærksomheden spænder fra Hong Kong til Brasilien, Mexico,
Berlin, Spanien, USA m.fl.
Fra uddannet klejnsmed på Lindø til selvlært sølvsmed og skulptør
åbnede han i 1985 et 2.500 m2 stort atelier med bronzestøberi,
værksted, galleri, undervisningslokaler, konferencesal og skulpturpark.
Kan kunsten påvirke verden, dens ledere
og klimadebatten?
Det er svært at måle, men tag eksempelvis ”svinehund - happeningen” fra 1993.
Her stillede Jens Galschiøt de 20 tons
tunge svinehundskulpturer op i Europas
hovedstæder for at advare mod vores indre "svinehunde" som fx fremmedhad,
racisme og manglende medfølelse over
for andre. Hovedbudskabet var at ”det
ikke er de fremmede, men vores reaktion på de fremmede, der er
en trussel imod vores civilisation”. En kompliceret problematik,
som gør at mange af de samfundskritiske skulpturer, bliver vist i
alverdens medier, med den dertilhørende historie.
Den virkelighedstro kobberisbjørn hænger for enden af en 20 meter lang stålgraf, der viser ophobningen af CO2 i atmosfæren.
Pris 75 kr. inkl. kaffe og vin/vand Antal: Max 60 personer.
● Tilmelding til kassereren fra torsdag den 19/3 kl. 10 og ikke før.
Helst pr. mail til tilmelding@ohodense.dk eller evt. pr. telefon til:
6160 5407.
Først efter accept af tilmelding, dog
senest 1/5 indbetales på konto:
reg.nr. 6810 - konto 1127832
Ved indbetaling: oplys venligst
medlemsnummer og JG.
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Grundlovsmøde 2020
Torsdag d. 4/6
Kl. 19.00
Sct. Knuds
Gymnasium

Der er tradition for at holde grundlovsmøde i Odense Højskoleforening lidt forskudt i forhold til den 5. juni og de på denne dag afholdte politiske møder. Det ligger også mere eller mindre fast, at
foredragsholderen har meget vide rammer for, hvad der skal tales
om. Men det må gerne knytte an til vores demokrati, hvordan vi
bruger det, hvordan vi udvikler det – nu og i fremtiden – i en verden, der på mange måder er blevet mindre, mens udfordringerne er
blevet større.
Til dette års grundlovsmøde har vi inviteret folketingsmedlem for
Venstre Jan E. Jørgensen.
Han betegner sig selv som uforfalsket liberal, andre har betegnet
ham som det kulturradikale medlem af Venstres folketingsgruppe.
Noget af en spændvidde.
Han er advokat af profession, men har deponeret sin bestalling efter at være blevet valgt til Folketinget.
Jan E. Jørgensen blev indvalgt i Folketinget i 2011 og genvalgt i
både 2015 og 2019.
I Folketinget har han haft forskellige ordførerskaber og i
forbindelse hermed har han flere gange været ude i det politiske stormvejr. Som oftest fordi
han siger, hvad han mener,
men også fordi det, han siger,
er til at forstå. Ikke så meget
uld i mund her.

Lørdag d. 13/6

HUSK: Sommerudflugt lørdag den 13/6
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 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 oplevelsen af en bog med andre. Det giver anledning til rigtig gode samtaler og ivrige diskussioner 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. 19. august til Randi Weeks, Blichersvej 3,
5230 Odense M. på tlf. 5125 9381 eller mail: weeks@webspeed.dk

●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

2019:

30. sept.

18. sept.

25. sept.

2. okt.

28. okt.

23. okt.

30. okt.

6. nov.

25. nov.

20. nov.

27. nov.

4. dec.

27. jan.

22. jan.

29. jan.

8. jan.

24. feb.

19. feb.

26. feb.

5. feb.

30. mar.

18. mar.

25. mar.

4. mar.

Inge Kiertzner

Kirsten
Nonnemann

Doris Panduro

Hanne LindThomsen

2020:

Ledere
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Læsekredse i OH - fortsat
● Mødested (5-8): Valgmenighedens konfirmandstue, Dronningensgade 1
Tilmelding til Læsekreds 5-7 fra mandag d. 19. 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. 19. august til Lone Ejdrup, Rahbeksvej 20,
5230 Odense M. på tlf. 2077 3144 eller mail: loneejdrup54@gmail.com

●Eftermiddage

Læsekreds 5

Læsekreds 6

Læsekreds 7

Læsekreds 8

Ugedag

Mandage
14 - 16

Onsdage
14 - 16

Onsdage
14 - 16

Mandage
14 - 16

2019:

30. sept.

25. sept.

2. okt.

7. okt.

28. okt.

30. okt.

6. nov.

4. nov.

25. nov.

27. nov.

4. dec.

2. dec.

27. jan.

29. jan.

8. jan.

6. jan.

24. feb.

26. feb.

5. feb.

3. feb.

30. mar.

25. mar.

4. mar.

2. mar.

Liss-Lotte
Talbro

Randi Weeks

Karin Larsen

Lone Ejdrup
Lisbeth Kj.
Jensen

2020:

Ledere:

● Mødested (9): Dalum Bibliotek, Dalumvej 95.
● Mødested (10): Valgmenighedens konfirmandstue, Dronningensgade 1
Tilmelding til Læsekreds 9 tirsdag d. 6. august kl. 17-19 eller tirsdag d. 13. august kl. 19
-21 til Marianne Vestergaard, Læssøegade 193, 5230 Odense M. på tlf. 6617 7808 eller
mobil 4157 8708
Tilmelding til Læsekreds 10 mandag d. 12. august kl. 17-19 eller søndag d. 25. august
kl. 19-21 til Marianne Schroll, Pilebakken 20, 5260 Odense S på tlf. 4084 5002

Ugedag

● Eftermiddag
Læsekreds 9

● Aften
Læsekreds 10

Tirsdage 13:30 - 15:30

Mandage 18.30-20.30

2019:

24. sept.

29. okt.

26. nov.

23. sept.

21. okt.

18. nov.

2020:

28. jan.

25. feb.

31. mar.

20. jan.

17. feb.

23. mar.

Leder

Marianne Vestergaard
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Marianne Schroll

Weekendophold på
Weekendophold
25/9-27/9 – 2020

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om livs- og folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk
sprog og kultur i grænselandet. I dag har skolen med respekt for
historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.
Denne højskoleweekend kommer til at stå i Genforeningens tegn, da det netop i 2020 er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Til at fortælle os om det har vi inviteret
Hans Schultz Hansen, der er bogaktuel med sønderjydernes førstemand H.P. Hanssen, hovedarkitekten bag Genforeningen. Bagefter tager vi ud i
det sønderjyske landskab og ser det, vi lige har
hørt om, når vi besøger Bennetgaard og Skibelund
Krat. Men vi skal også ud i den store verden, når
Steffen Jensen fortæller om den aktuelle situation i Mellemøsten,
ligesom vi skal have en sang- og fortælleaften, til gudstjeneste og
høre om Kaj Munk.
Velkommen på Rødding
Højskole!
Mads og Anja RykindEriksen,
Forstanderpar
Fredag den 25. september

Kl. 13.15: Afgang med bus fra Dannebrogsgade.
Kl. 15.00: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Velkomst, fortælling om Rødding Højskole og rundvisning ved Mads RykindEriksen.
Kl. 16.00: Velkomst, fortælling om Rødding Højskole og rundvisning ved Mads RykindEriksen.
Kl. 18.00: Aftensmad.
Kl. 19.30: ”Korrespondent i krydsild”. Foredrag v/ Steffen Jensen. Gennem sin lange karriere
har Steffen Jensen som mellemøstkorrespondent for TV 2 dækket utallige krige og
konflikter i Mellemøsten, blandet andet borgerkrigen i Libanon, den israelske
invasion i 1982, kampene i Libanon 2006 og Det arabiske Forår siden 2010. Foredraget er en personlig beretning om Mellemøstens komplicerede sammenhænge
og fantastisk fascinerende forhold.

Kl. 21.00: Aftenkaffe.
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Weekendophold på
Lørdag den 26. september
Kl. 8.00: Morgenmad.
Kl. 8.50: Flaghejsning.
Kl. 9.00: Morgensang ved Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 9.30: Genforeningen 2020. Foredrag ved Hans Schultz Hansen.
I hundredåret for Genforeningen i 1920 holder Hans Schultz Hansen foredraget
"Det slesvigske grænsespørgsmål rejses på ny i 1918”. Oktober-november 1918
udfoldede de danske sønderjyders førstemand H.P. Hanssen en hektisk aktivitet
for at få det dansk-tyske grænsespørgsmål sat på den internationale dagsorden,
når freden skulle sluttes. Grundlaget herfor blev Aabenraa-resolutionen, som blev
vedtaget på Folkehjem den 17. november 1918. Her krævede Vælgerforeningen
for Nordslesvig grænsespørgsmålet løst gennem en folkeafstemning. Hans Schultz
Hansen er forskningsleder, adj. professor, dr.phil. og ansat ved Rigsarkivet Aabenraa. Han er bogaktuel med "De danske sønderjyders førstemand: H.P. Hanssen
1862-1936”. I 2020 kommer andet bind "Genforeningens arkitekt: H.P. Hanssen
1914-1936”. Undervejs er der kaffe i pausen

Weekendophold
25/9-27/9 – 2020
Lørdag den 26. september - fortsat...
Kl. 12.00: Frokost.
Kl. 13.00: Udflugt med Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 13.20-14.30: Besøg på Bennetgaard.
Midt i landsbyen Københoved lidt syd for Kongeåen ligger Bennetgaard. Udadtil
syner det hvidkalkede tidligere stuehus til gården ikke så meget, men stedet har
en fascinerende historie. Under Fremmedherredømmet fra 1864-1920 blev Bennetgaards stuer brugt som samlingssted for de dansksindede. Vi hører fortællingen om stedet og efter kaffen fortsætter vi til ”Frihedsbroen”, der fører over Kongeåen. Åen udgjorde den gamle grænse mellem Kongeriget Danmark og Hertugdømmet Slesvig og var fra 1864 til 1920 grænsen mellem Danmark og Tyskland.
Broen, der er malet i rød-hvide farver, fører os lige hen til huset ”Frihed”, som den
danske storbonde Hans Diderik Kloppenborg-Skrumsager fra Københoved byggede
i 1870 for ved højtider og andre mærkedage at kunne tage over åen til Danmark
og flage med Dannebrog. Fra Frihedsbroen går vi en kilometer til Skibelund Krat,
der i dag er en monumentpark. Stedet blev i 1865 efter tabet af Sønderjylland
anlagt som national møde- og festplads, der i dag er omgivet af mindesmærker for
danske personligheder bl.a. Ludvig Schrøder, Poul la Cour og Hans Diderik Kloppenborg-Skrumsager. Opstillingen af mindesten blev hurtigt fulgt op af
flere, og i dag findes i alt 22 mindesten i Skibelund Krat. De mest populære kunstværker er Modersmålet og Magnusstenen. Skibelund Krat er et af de steder, der
skal opleves i forbindelse med fejringen af Genforeningsjubilæet i 2020. I dag
erindrer stedet om den årelange indsats for at få Sønderjylland tilbage som en del
af det danske rige. Monumentparken ligger i et gammelt egekrat på den stejle
ådalsskrænt ned mod Kongeåen.
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Weekendophold på
Lørdag den 26. september - fortsat...
Kl. 16.45: Hjemkomst til Rødding Højskole.
Kl. 18.00: Aftensmad.
Kl. 19.30: Sang- og fortælleaften ved Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 21.00: Aftenkaffe.

Weekendophold
25/9-27/9 – 2020
Søndag den 27. september
Kl. 8.30: Morgenmad.
Kl. 9.30: Flaghejsning.
Kl. 10.30: Gudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke ved frimenighedspræst Mette Geil.
Bagefter er der udendørs kirkekaffe, inden vi få en rundvisning i Rødding Frimenighedskirke.
Kl. 12.00: Frokost.
Kl. 13.00: "Kaj Munk - den søgende kritiker” ved Finn Tarpgaard.
I 75-året for Danmarks befrielse fortæller Finn Tarpgaard om Kaj Munks liv og
virke som forfatter, præst og samfundsrevser, der lagde sig ud med både regeringen og tyskerne under besættelsen. Finn Tarpgaard er født og opvokset i Vedersø,
hvor han senere igennem 23 år også har været forstander for Vedersø Idrætsefterskole.
Kl. 15.00: Eftermiddagskaffe.
Kl. 15.30: Farvel og tak for denne gang

Værelser/ priser:
Pris pr. deltager med overnatning på Rødding Højskole / Rødding
Hotel / Røddingcentret
Eneværelse:
2.700 kr. pr. person
Dobbeltværelse:
2.550 kr. pr. person
● Tilmelding til Søren Ole Petersen fra onsdag den 11. marts 2020
kl. 10 - og ikke før. Helst pr. mail til tilmelding@oh-odense.dk
med teksten/emnet "Rødding" - eller om yderst nødvendigt pr. telefon til 4042 8011.
Husk at opgive medlemsnummer, navn og ønsket om værelsestype. Samt om man ønsker at køre med bussen fra Dannebrogsgade.
Først efter accept af tilmelding indbetales beløbet senest den 3.
april på konto:
reg.nr. 6845 - konto 1281163
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Vi står ved vores
program - og vi
står ved øøhhh -

MOTORVEJEN
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OH - Bestyrelse / Kontakt

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

Helen Jensen
5048 4590

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

Marianne Lundsgaard
6167 8085

Claus Chr. Koch
3085 7790

Mogens Vestergaard
2031 8965

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

Jens Rahbek Nørgaard
(redaktør)
2482 1453

Anne Grethe Elkjær
(sekretær)
6617 9293 / 2122 4493

Suppleanter:
Jørgen Thomsen
6169 0875
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Mette Bjerg
5123 2472

