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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 125. 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 kommunikerer primært via medlemmernes e-mail adres-
ser, så vi sparer porto og kan give hurtig information. For-
eningens 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 Over-
gaard på adressen: kasserer@oh-odense.dk.  

 



INDHOLDSFORTEGNELSE 
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Dato Arrangementer Sidetal 

14/9 - 19.00 Sangaften - Mette Sanggaard Schultz - Sct. Knuds Gym. Side 7 

23/9 - 19.00 Om EU - Pernille Weiss - Sct. Knuds Gym. Side 8  

25-27/9 Højskoleophold - Rødding Højskole - tilmelding er afsluttet Side 9 

7/10 - 19.00 Danmark og arktis - Peter Viggo Jakobsen - Sct. Knuds Gym. Side 10 

21/10 - 19.00 Genforeningen - Hans-Tyge Haarløv - Sct. Knuds Gym. Side 11 

29/10 - 19.00 Det danske sprog - Marianne Rathje - Sct. Knuds Gym. Side 12 

4/11 - 19.15 Dødes dage i Mexico - Annette Rosenlund - Friskolen Side 13 

12/11 - 19.00 Forfatterskolen - Ursula Andkjær Olsen - Valgm. Kirken Side 14 

17/11 - 19:00 Det splittede USA - Lars Toft Rasmussen - Sct. Knuds Gym. Side 15 

25/11 - 19.00 Rom på lærredet - Peter Kær - Sct. Knuds Gym. Side 16  

30/11 - 19.15 Adventsmøde - Ole Kobbelgaard - Friskolen Side 17  

17/1 - 14.00 ● Nytårskur - 2 sangere / 1 klaver - Den Fynske Opera Side 18 

21/1 - 19.00 Klimaet i fremtiden - Jesper Theilgaard - Sct. Knuds G. Side 20 

28/1 - 19.15 Grundtvig og livsglæden - Aage Augustinus - Friskolen Side 21 

30/1 - 08.15 ● Højskoledag på Nordfyns Højskole Side 22 

9/2 - 19.15 Præstationssamfundet - Anders Petersen - Friskolen Side 24 

25/2 - 19.00 Naturhelbredelse - Simon Høegmark - Sct. Knuds Gym. Side 25 

4/3 - 19.00 Forbr.omb.manden - Christina T. Nielsen - Sct. Knuds Gym. Side 26 

10/3 - 18.30 Generalforsamling - Copenhagen Duo - Munkebjerg Kirke Side 27  

17/3 - 19.00 Til min søster - Dy Plambech - Valgm. kirken Side 28 

24/3 - 19.00 Pandemier - Hans Jørn Kolmos - Sct. Knuds Gym. Side 29 

7/4 - 19:00 Vindmøller - Henrik Stiesdal - Valgm. kirken Side 30 

13/4 - 17.00 Cannabis dyrkning - Mads Petersen - Gartneriet i Bellinge Side 31 

21/4 - 19.00 Beskidte milliarder - 3 journalister - Sct. Knuds Gym. Side 32 

3/5 - 19.00 ● Virksomhedsbesøg - Søbysøgaard Side 33 

21/5 - 08.00 ● Folketinget / Glyptoteket - M. Knuth / M. Mercado Side 34  

3/6 - 19.00 Grundlovsmøde - Arne Gram - Sct. Knuds Gym. Side 35 

12/6 ● Sommerudflugt 2021 Side 35 

 ● Læsekredse Side 36 

24-26/9 ● Sommerhøjskole 2021 på Askov Højskole Side 38 

   

 ● Indikerer separat tilmelding (og betaling)  

 Tema: Vind & Skæv (sammen med valgmenigheden)  

 Læsekredsarrangement  

 Fællesarrangement med Odense Valgmenighed  



Corona og Højskoleforeningen 

 
 
 
 

En uønsket og ubuden gæst i form af en covid-19 pandemi satte en 
brat stopper for afviklingen af sæson 2019/2020. Det beklager vi 
dybt. 

Vi har savnet arrangementerne og samværet med jer men håber, at 
I har klaret perioden med såvel helbred som livsmod i behold. Vi 
håber, I vil synes om det program for sæson 2020/2021, som vi 
har stykket sammen til jer, men vi har naturligvis forståelse for 
jeres betænkeligheder ved at samles i større grupper. 
 
Som meddelt på hjemmesiden har vi på forhånd opgivet at gen-
nemføre maratonsangen i Den Fynske Opera søndag den 16. au-
gust. Den traditionelle sangaften, som vi har for vane at afvikle i 
foreningens gamle sal på Henriette Hørlücks Skole, håber vi i år at 
kunne gennemføre på Sct. Knuds Gymnasium i aulaen i flere eta-
ger, så der kan holdes god afstand. 
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Tilmelding og Betaling 

 
 
 
 

 

Tidligere sæsoner har Odense Højskoleforening benyttet sig af  
 

• TILMELDING via telefon og mail og 
• BETALING via giro og netbank 

 

Dette har indebåret en hel del tidskrævende administration og fx 
håndtering af ventelister. 
 
Derfor har bestyrelsen besluttet at indføre elektronisk håndtering 
af TILMELDING og BETALING ved foreningens arrangementer. 
Vi har tilsluttet os billetsystemet WWW.BILLETTO.DK 
 
Med dette system har vi mulighed for at gennemføre både TIL-
MELDING og BETALING til nogle af vore arrangementer. Når 
der ikke er flere pladser til et arrangement, kan man melde sig på 
en VENTELISTE, og hvis en af de tilmeldte melder afbud, bliver 
der sendt en mail til ventelistedeltagerne. Billetto indregner et 
mindre billetgebyr i vore priser for de enkelte arrangementer. 
Man kan normalt højst tilmelde 2 personer til hvert arrangement. 
Hvis du ikke har mod på at benytte vort nye billetsystem, kan du 
alliere dig med en bekendt, som er mere fortrolig med digitale løs-
ninger. 
 
Sådan gør du: 
Opret dig som bruger på BILLETTO.DK 
Log ind øverst i højre hjørne. Du kan logge dig ind med din Face-
book-profil, men vi anbefaler at du får et login på basis af din 
mailadresse. 
Du får tilsendt et password på din mailadresse. 
Du er nu klar til at kunne tilmelde dig vore arrangementer igen-
nem sæsonen. 
 
Ved hvert arrangement henviser vi til vores hjemmeside, hvor du 
på siden www.oh-odense.dk/tilmelding.htm kan finde link til 
det enkelte arrangement og tilmelde dig. 
På denne side er der også en vejledning, som du kan gennemse 
inden du starter. 
Så ved alle vore arrangementer med online tilmelding finder du 
denne boks: 
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Tilmelding på BILLETTO  
- den ??/?? KL. 17:00 - 
www.oh-odense.dk/

tilmelding.htm 



OH - HER MØDES VI... 
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Henriette  
Hørlücks Skole 
Slotsvænget 1 
5000 Odense C 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odense Friskole  
Hjallesevej 2 
5000 Odense C 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
Dronningensgade 1 
5000 Odense C 

  
 
 
Munkebjerg Kirke  
Østerbæksvej 87  
5230 Odense M 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Sct. Knuds  
 Gymnasium 
 Læssøegade 154  
 5230 Odense M 



Sangaften med  

Mette Sanggaard Schultz 

Mandag d. 14/9 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
Aulaen 
(med god afstand) 
 
 

Vi har sikkert alle sunget en del i sommerens løb – virtuelt og for-
an TV-skærmen - men nok desværre kun hver for sig. Vi beklager, 
at vi også måtte aflyse den planlagte maratonsang i Den Fynske 
Opera søndag den 16. august, allerede inden den blev offentlig-
gjort. Derfor glæder vi os ekstra meget til denne aften. 
 
Vi får besøg af Mette Sanggaard Schultz, der er forstander på 
Ollerup Efterskole - Sang & Musik, og så sidder hun også i Høj-
skolesangbogsudvalget bag den 19. udgave af Højskolesangbogen, 
der udkommer til november. Mette er uddannet cand.mag. i filoso-
fi og æstetik, og hun vil ud over at spille og synge med os fortælle 
om processen og nogle af alle de overvejelser, udvalget har været 
igennem. 
 
I januar 2019 holdt vi højskoledag på Mettes efterskole, og vi fik 
der en fornemmelse af, hvor meget sang og musik betyder for især 
de unge, der søger derhen. Hun har i et debatindlæg tidligere gjort 
sig selv til talsmand for, at Højskolesangbogen skal være alle ef-
terskolers sangbog – den sangbog, der er grundpillen i fællessan-
gen. 

 
Teksterne og musikken af-
spejler de forskellige aldre 
og epoker og formår at sam-
le og være et solidt rygstød 
til en ung, der er på vej ind i 
en voksenverden. De giver 
livsoplysning, folkelig op-
lysning og demokratisk dan-
nelse.  
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EU - Parlamentet -  

Aktuelle udfordringer 

Onsdag d. 23/9 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 
 

Pernille Weiss er medlem af Europa-Parlamentet for Det Konser-
vative Folkeparti. Pernille er sygeplejerske, har en baggrund som 
selvstændig konsulent på sundheds- og velfærdsområdet er sexo-
log, 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 Per-
nille Weiss til TV2 den 4. maj 2019. 

 
Pernille Weiss vil med ud-
gangspunkt i erfaringer fra lige 
dele offentlig og privat ansæt-
telse fortælle om, hvad det be-
tyder for hendes arbejde i Eu-
ropa-Parlamentet. Hvad vil det 
sige, at skulle holde fødderne 
solidt plantet i en dansk virke-
lighed – og samtidig søge ind-
flydelse 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 27 EU-
lande? 
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Weekendophold på  

Weekendophold 
25/9-27/9 – 2020  
 
 
 

Tilmelding er afsluttet! 
 
Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundt-
vigs tanker om livs- og folkeoplysning. Skolen blev som Dan-
marks 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 udfor-
dringer.  

 
Denne højskole-
weekend kommer 
til at stå i Genfore-
ningens 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 Han-

sen, der er bogaktuel med sønderjydernes førstemand H.P. Hans-
sen, hovedarkitekten bag Genforeningen. Bagefter tager vi ud i det 
sønderjyske landskab og ser det, vi lige har hørt om, når vi besø-
ger Bennetgaard og Skibelund Krat. Men vi skal også ud i den sto-
re 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 Rykind-Eriksen,  
Forstanderpar 
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Danmark, Rigsfællesskabet 

og Arktis 

Onsdag d. 7/10 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 
 
 
 

Hvad skal Rigsfællesskabet gøre for at håndtere den voksende 
stormagtsrivalisering i Arktis? 
USA er alarmeret over russernes militære opbygning og kineser-
nes voksende tilstedeværelse i Arktis. Det har fået USA til at be-
tegne regionen som en arena for magtpolitik og konkurrence samt 
udstede en stærk advarsel til Rusland og Kina om at ændre politik. 
USA har også lagt pres på Rigsfællesskabet for at smide kineserne 
ud af Grønland. Hvad betyder denne udvikling for situationen i 
Arktis og for Rigsfællesskabet, og hvordan skal København og 
Nuuk håndtere den nye situation? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Viggo Jakobsen fra For-
svarsakademiet og Center for 
War Studies ved Syddansk Uni-
versitet vil give sit bud på, hvad 
Rigsfællesskabet skal og kan 
gøre. 
 

Et af Peter Viggo Jakobsens specialer er at formidle klart, præcist 
og pædagogisk, hvilke magtinteresser der ligger til grund for inter-
nationale konflikter og give bud på, hvordan de vil udvikle sig. 
Dermed er han med til at gøre disciplinen international politik for-
ståelig og interessant for en bred målgruppe. Når Peter Viggo Ja-
kobsen fx kræver, at politikerne skal ”komme op af fryseren” eller 
”ned fra træerne”, bruger han et sprog, der appellerer til indre bil-
leder, som kan gøre svære ting lettere at forstå. 
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Familiefortællinger  

fra genforeningen 1920 

Onsdag d. 21/10 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 
 
 
 

Sønderjyllands særlige historie har påvirket mange familier i Dan-
mark, og det har den også for højskolelærer og forfatter Hans-
Tyge Haarløv og hans slægt. Som oldebarn af Viggo R. Haarløv, 
der i 1920 blev administrator for det genvundne land og senere 
stiftamtmand, har Hans-Tyge et særligt tilhørsforhold til grænse-
landet. Hans-Tyge er født i Odense men opvokset i det sønderjy-
ske og uddannet cand.mag. på Aalborg Universitet med historie og 
fransk som hovedfag og med speciale om mindretalsforhold i Bre-
tagne.   
 
På såvel fædrene som mødrene side har forholdet mellem dansk 
og tysk spillet en væsentlig rolle for Hans-Tyge. I 1800-tallet del-
tes familien i en dansk og en tysk gren for inden for de seneste år 
at blive samlet igen til store familiesammenkomster med over 300 
deltagere. Aftenens foredrag er derfor ikke én men flere historier 
om Genforeningens betydning for danske familier i Sønderjylland 
og resten af landet. 

 
 
 
 
 
 

Hans-Tyge er ansat på Rønshoved 
Højskole og har skrevet forskellige 
artikler og debatindlæg, og han de-
buterede i 2014 som forfatter med 
den første bog på dansk om Dan-
marks gamle grænseflod mod syd – 
Ejderen. Bogen er illustreret med 
fotos og følger Ejderens forløb fra 
kilde til udmunding.  
 
Han er desuden medlem af Forfat-
tergruppen Alssund, som er aktuel med antologien ”Heling og de-
ling” – tekster og fortællinger om Genforeningen. 
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Det danske sprog lige nu 

Torsdag d. 29/10 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 
 
 
 

Aftenens foredrag vil tage udgangspunkt i de sproglige bekymrin-
ger, danskerne har: 

• Forsvinder dialekterne? 

• Overtages vores sprog af emojis og forkortelser på sociale 
medier? 

• Er dansk invaderet af engelsk om få år? 

• Bliver det grove sprog bare værre og værre? 

• Og hvad med stavningen? Hvad med tegnsætningen? 
 

Marianne Rathje vil i foredra-
get forsøge at svare på disse 
spørgsmål. Og hun vil også 
komme ind på, hvilket sprog 
der er på vej ud og på vej ind. 
 
Derudover vil hun give tips til 
fem sproglige ansigtsløft. 
 

Marianne Rathje er seniorforsker i Dansk 
Sprognævn, der som bekendt for ikke længe 
siden – under megen tumult – flyttede fra ho-

vedstaden til Bogense. 
Her arbejder hun blandt andet med Sprognævnets nyordsbog  
”Nye ord i Dansk” og er en del af redaktionen af Nyt fra Sprog-
nævnet. 
Marianne Rathjes forskningsområder er sprogbrug på sociale me-
dier, aggressivt sprogbrug og skriftsproglighed i uddannelsessyste-
met. 
Hun har været ved Dansk Sprognævn fra 2001-2013 og igen fra 
2019. I den mellemliggende periode var hun ansat ved Syddansk 
Universitet som adjunkt og postdoc. Politikens læsere kender hen-
de fra en meget læst mandagsklumme om sprog og sprogs udvik-
ling. 
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De dødes dage i Mexico 

Onsdag d. 4/11 
kl. 19.15 
 
Odense Friskole 
 

Mexicanernes forhold til døden og de døde er helt særegent. Med 
udgangspunkt i mexicanernes højtideligholdelse og fejring af de 
døde hvert år den 1. og 2. november fortæller Annette Rosenlund 
om oprindelsen til traditionerne samt om, hvordan de døde fejres i 
dag. Hun vil endvidere trække linjer til den dødskult, der hersker i 
mange nutidige miljøer i Mexico, især blandt medlemmerne af 
narkokartellerne. Foredraget vil blive ledsaget af billedmateriale. 

Annette Rosenlund er uddannet 
cand.mag. i spansk og dansk. Har i 
mange år undervist i gymnasiet, på 
Skælskør Folkehøjskole og på HF. 
Ved siden af arbejdet som underviser 
har hun oversat en lang række span-
ske og latinamerikanske forfattere 
fra spansk til dansk og holdt foredrag 
om især latinamerikansk litteratur og 
kunst. 
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Forfatterskolen - et kig indenfor 

Torsdag d. 12/11 
kl. 19.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 

Arrangeret af OH´s 
læsekredsledere 
 
 
 
 
 

Rektor for Forfatterskolen, 
Ursula Andkjær Olsen, 
fortæller om sin lille, store 
skole: 
 
”Forfatterskolen er en gan-
ske lille institution, som ind-
tager en ganske stor plads i 
det danske kulturliv. Tidli-
gere elever fra Forfattersko-
len fylder godt op i det dan-
ske litterære landskab, - selvfølgelig som skrivende, men også som 
forlæggere, oversættere og arrangører af litterære begivenheder.  
Derudover er forfatterskolen med mellemrum til debat i offentlig-
heden. Og alligevel er det de færreste, der egentlig ved, hvad vi 
går rundt og laver”.  
Her er en mulighed for at få et indtryk af forfatterskolen, når Ursu-
la Andkjær Olsen fortæller om arbejdet som rektor på Forfatter-
skolen, hvordan skolen er indrettet, og hvordan undervisningen 
fungerer. 

 
Ursula Andkjær Olsen har med sine 
knapt 50 år et vægtigt forfatterskab 
bag sig. Hendes poesi har høstet pri-
ser og megen ros, og hendes optræ-
den som oplæser og performer er 
højt respekteret.  
Denne aften er vægten lagt på for-
tællingen om Forfatterskolen, som er 
en væsentlig del af vores liv med 
litteraturen, uden at vi tænker over 
det. 
 
Men vi vil også få lejlighed til at 
stifte bekendtskab med Ursula And-
kjær Olsens meget varierede og vita-
le poesi, som hun vil præsentere for 
os.  
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Det splittede U S A 

- set fra en cykelsadel 

Tirsdag d. 17/11 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 

 
 
 

Aldrig i nyere tid har USA været så splittet som nu. Her i et valgår 
fremstår kløften tydeligere end nogensinde. En splittelse så dyb og 
modsætningsfyldt, at den er blevet kaldt for USA’s anden borger-
krig. 
 
På den ene side Trumps konservative tilhængere, der primært bor i 
de mindre byer og på landet, og som stemmer på det republikan-
ske parti. På den anden side bybefolkningerne, der mest holder sig 
til demokraterne. 

 
Denne dramatiske politiske skillelinje har 
Lars Toft Rasmussen (tidl. Journalist 
ved TV2) i de senere år udforsket helt ned 
på personniveau. På sin cykel har han til-
bagelagt i tusindvis af kilometer på ameri-
kanske landeveje, hvad der har bragt ham 
i kontakt med et bredt spektrum af landets 
indbyggere, fra illegale indvandrere og 
klimabenægtere til abortmodstandere og 
kristne fundamentalister. 
Han beretter om et land, der efterhånden 
består af to parallelle samfund med hver 
sine medier og hver sin verdensopfattelse. 
En kløft, der deler familier og venskaber, 
og hvor selv kirkerne – der spiller en stor 
rolle i amerikanernes hverdag - er delt 
mellem republikanere og demokrater. 
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Rom på lærredet - Danmarks  

største kunstnere på eventyr 

Onsdag d. 25/11 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 
 
 
 

Thorvaldsen, Eckersberg, Rørbye, Købke, Constantin Hansen, 
Marstrand og Lundbye m. fl. 
Listen er lang over de mest betydningsfulde danske guldalder-
kunstnere, der alle besøgte byernes by, Rom. 
Ophold, der fik stor betydning for dem og deres kunst. 
 
Peter Kær har haft et længere legatophold på Det Danske Institut 
i Rom og er klar til at fortælle om denne række af store danske 
kunstnere fra den italienske hovedstad. 
Et foredrag, der også kan inspirere til en anden måde at se Rom 
på, hvis man skulle komme forbi. 

 
Peter Kær har i en årrække arbejdet for både DR og TV2 som 
vært, journalist og tilrettelægger. Først i de mere underholdende 
genrer, senere i den mere seriøse afdeling. 
Han er i en moden alder blevet cand. mag. i kunsthistorie og kul-
turformidling (med lutter 12-taller på eksamenspapiret). Han un-
derviser i kunst, kunstforståelse, arrangerer kunstcafeer og muse-
umsomvisninger. 
Derudover fungerer han som moderator og igangsætter og er vært 
på forskellige TV-programmer om kunst og historieformidling for 
DR. Bl. a. med programmerne: 1000 års dansk kunsthistorie, Sca-
venius og Kær på tur i Kunsthistorien, Mord i Middelalderen etc. 
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Adventsmøde: At vente er at leve - 

og måske komme til sig selv 

Mandag d. 30/11 
kl. 19.15 
 
Odense Friskole 
 
 
 
 

Til årets adventsmøde får vi besøg af Ole Kobbelgaard, som i 
dag er valgmenighedspræst i Sdr. Nærå. Han er næstformand i 
Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder og har tidli-
gere været ansat som præst i Morsø Frimenighed. Derudover har 
han arbejdet som journalist og været højskoleforstander hele tre 
steder (Vestbirk, Ryslinge og Askov).  

 
Ikke mange ting kalder i dag mere på forar-
gelsen – eller ligefrem vreden – hos os, end 
hvis vi mennesker bliver bedt om at vente. 
Det kan være i telefonen, hos lægen eller på 
at kunne tage plads i toget. Den retfærdige 
harme fylder os, når den mest elementære 
menneskerettighed af dem alle, ”Den øje-
blikkelige behovsopfyldelse”, ikke bliver 
respekteret. 
 
Derfor er adventstiden også en svær tid for 
os. Vi dulmer de tyndslidte nerver med al-
skens lækkerier og julebryg, men selv ikke 
Valrhona chokolade eller velbrygget øl kan 
slukke vores tørst efter, at dagene gerne må 
gå lidt hurtigere. Lad os se, om vi ikke den-
ne aften sammen kan få øje på et eller andet 
i horisonten, der kan vise sig at være værd 
at vente på. Forbered jer på fællessang og 
historier fra dengang mormor var dreng, og 
enhver rask dreng havde en far, der selv 
havde bygget knægtens kælkebakke.  
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Nytårskur Den Fynske Opera 

Søndag d. 17/1 
kl. 14.00 - 17.00 
 
Den Fynske Opera 
Filosofgangen 19, 
5000 Odense C  
 
Dørene åbnes kl. 
13.30 

Til dette års nytårskur vil de to sangere Lykke Appelon, sopran 
og Anna Caroline Olesen, mezzosopran, indtage scenen med et 
skønt program fyldt med vidunderlige duetter, fængslende opera-
arier og smukke franske toner. Udover at fremføre store hits som 
”Blomsterduetten” af Delibes og ” Belle nuit, ô nuit d´amour” af 
Offenbach, så vil de to sangere også tage sig kærligt af nogle af 
Mozarts smukke duetter fra diverse operaer som f.eks. Cosi fan 
tutte og Idomeneo. Værker af bl.a. Schumann, Händel og Rossini 
vil også være at finde på programmet. Med sig på scenen har de 
pianist Berit Juul Rasmussen. 

 
Berit Juul Rasmussen er 
uddannet ved Syddansk 
Musikkonservatorium i 
1999, med solistklassede-
but samme sted i 2002. 
Desuden udvekslingsstude-
rende ved Sibelius Akade-
miet i Helsinki fra 1995-97. 
Hun har modtaget under-
visning af Rodolfo Llambi-
as, Rosalind Bevan, Mirta 
Herrera (Rom) og Jiri Hlin-
ka (Oslo), samt deltaget i 
masterclass med bl.a. Paul 
Trein og Stephen 

Kovacevich. Som solist har Berit spillet med bl.a. Odense Symfo-
niorkester som ”ungt navn” i 1999, samt flere gange med orkeste-
ret ”Nova Amadeus” i Rom i klaverkoncerter af bl.a. Mozart, 

Mendelssohn, Grieg og Chopin. Berit 
har koncerteret i Europa, Israel og 
Argentina, og hun er en aktiv kam-
mermusiker bl.a. med Franck Duo, 
Idun Trio og Ensemble Valentin. Hun 
er tilknyttet Syddansk Musikkonser-
vatorium som akkompagnatør og re-
petitør. 
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Nytårskur Den Fynske Opera 

Søndag d. 17/1 
kl. 14.00 - 17.00 
 
 

Lykke Appelon er født i 1991 og kommer oprindeligt fra Thy 
men drog til Odense for at studere på Syddansk Musikkonservato-
rium. I sommeren 2020 afslutter hun sin kandidatuddannelse i 
klassisk sang med Henriette Bonde-Hansen som hovedfagslærer. 

Lykke er en let lyrisk sopran med en forkærlighed for 
koloraturer. I løbet af sin studietid blev det også til et 
lille eventyr i Rom, hvor hun boede i to år og havde de 
bedste muligheder for at udforske den italienske re-
næssance- og barokmusik hos bl.a. Chiara Guglielmi. I 
2019 var hun en af vinderne i SDMK´s solistkonkur-
rence og skal derfor i 2020 opføre ”In furore iustissi-
mae irae” af Antonio Vivaldi som solist med SDMK´s 
kammerorkester. I 2019 deltog hun i Copenhagen Lied 
Duo Competition sammen med pianisten Alexander 
Ventegodt med en lang række lieder og sange på pro-
grammet. Lykke er desuden en del af vokalensemblet 
SAGA, hvor hun synger 1. sopran i arrangementer af 
den danske sangskat. 
 
 

Anna Caroline Olesen, mezzosopran, er 
uddannet fra Syddansk Musikkonserva-
torium af Henriette Bonde-Hansen. Anna 
har siden 2017 været fast medlem af DR 
KoncertKoret. Hun har desuden flere 
gange sunget med det tyske solistensem-
ble Phønix16, der specialiserer sig i ny 
musik, bl.a. ved festivalerne ”Documenta 
14” i Athen og ”Maerz-Musik” i Berlin. 
Herhjemme assisterer Anna i flere af de 
større ensembler, bl.a. DR Vokalensem-
blet og Ars Nova. Anna har også flere 
gange optrådt solistisk i udlandet, bl.a. i 
Italien og i Tyskland, hvor hun har sunget altpartiet i Bach's Jule-
oratorium. Sidste år sang Anna desuden mezzosopranpartiet i Mo-
zarts c-mol Messe i Roskilde Domkirke med Danmarks Under-
holdningsorkester. 
 
Pris for deltagelse: kr. 
150,- pr. person. Delta-
gerantallet er begrænset 
til max. 150 personer, 
og man skal være med-
lem for at deltage. 
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Klimaet i går, i dag og i morgen  

Torsdag d. 21/1 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 
 
 
 

Klimaet, som vi til alle tider har været afhængig af, er ikke kon-
stant. 
Normalt sker forandringerne langsomt over mange generationer. 
Men i dag ser vi forandringer over meget kort tid, hvilket gør os 
utrygge. 
Og vi vil så gerne forstå baggrunden for disse forandringer, men 
en erkendelse af, at det faktisk sker, er en forudsætning for at gøre 
noget ved det. 

Der er mange myter om klimaet, og der er mange forskellige op-
fattelser af, hvad klimaændring og global opvarmning er. 
Med sin baggrund i at formidle vejret gennem mere end 40 år, ser 
Jesper Theilgaard det nu som en væsentlig opgave at formidle vi-
den om de klimaændringer, der er i gang i øjeblikket. 
Foredraget tager os med til fortiden og til fremtiden, hvor vi skal 
se på, hvilke muligheder – og risici – der ligger foran os. 
 
Jesper Theilgaard er uddannet flyvemeteorolog 1978. Derefter 
arbejdede han 12 år ved Flyvevejrtjenesten i Københavns Luft-
havn. 
I forbindelse med en omorganisering af de danske meteorologiske 
vejrtjenester blev Jesper Theilgaard ansat på Danmarks Meteoro-
logiske Institut og derefter tilknyttet TV-Avisen på DR, hvor han 
fungerede som tv-meteorolog fra 1990 til 2018. 
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Hvordan har klimaet det?  
I går? - I dag? - I morgen? 



Et jævnt og muntert virksomt liv 

Grundtvig og livsglæden   

Torsdag d. 28/1 
kl. 19.15 
 
Odense Friskole 
 
 

 
 

Aage Augustinus, der er cand.mag. i historie og religion, vil for-
tælle om Grundtvig og livsglæden. Aage Augustinus har tidligere 
været valgmenighedspræst i Odder og Gl. Ry samt forstander på 
Ask Højskole og Rude Strand Højskole. Nogle af os har i forbin-
delse med opholdet på Rude Strand Højskole i 2019 hørt ham for-
tælle, men nu får vi alle muligheden for at høre ham.  

 
Livet er i egentligste forstand uoverskueligt. Allige-
vel må vi se at komme til rette med det, så det bliver 
til glæde for én selv og andre. – At det skal være til 
glæde står for Grundtvig fast. 
 
Vi vil følge Grundtvigs liv frem til gennembruddet, 
hvor livets grundstemning for ham så ubetinget bli-
ver glæden – glæden ved at være til. Livets grund-
stemning er glæden, og den skal man arbejde på. 
Han kalder det ligefrem ”dødbideri”, når vi henfal-
der til sortsyn over dagens mulighed. Vi bider døden 
i utide, når vi ikke tager glæden til os.  

Grundtvig så det som 
sin livsopgave at frem-
me og vække lysten til 
at leve og glæden ved 
livet - samt tilsvarende 
bekæmpe dét, der til 
tider vil true med at 
kvæle denne lyst. 
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Livets grundstem-
ning er glæden, 
og den skal man 

arbejde på. 



Højskoledag på  

NORDFYNS HØJSKOLE 

Lørdag d. 30/1 
Kl. 08.15 - 18.15 
 
Nordfyns Højskole 
Fælledvej 11 
Harritslev 
5400 Bogense 

 

Højskoledagen i januar 2021 bliver på Nordfyns Højskole. Vi var 
der også i 2012, men siden dengang er skolen blevet udbygget, og 
vi har lavet et program, der ser ganske anderledes ud end dengang. 
Skolen er en smeltedigel af kultur og livsbekræftelse med elever 
fra store dele af verden. Det er derfor muligt for eleverne at få  in-
ternationale kontakter og indblik i andre kulturer. 
 
Der har fra begyndelsen været tætte bånd til Japan, idet højskolens 
grundlægger Tadao Chiba kommer derfra. I 2019 blev han hædret 
med ”The Order of the Rising Sun”. Det er en fornem pris, der gi-
ves af den japanske kejser til personer, der har gjort en ekstraordi-
nær indsats for at fremme Japan i omverdenen. Især i de første år 
af skolens historie har der været mange besøgende derfra. 
 
En aktiv skolekreds er Nordfyns Højskoles bagland – en kreds af 
folk, der foruden at bakke op om skolens aktiviteter hjælper til og 
også støtter selve højskoleidéen. De bidrager til bevægelsen, som 
den har udviklet sig siden 
den første grundtvigsk inspi-
rerede højskole blev grund-
lagt i Rødding i november 
1844. 
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Højskoledag på  

NORDFYNS HØJSKOLE 

 
 

PROGRAM: 
 

08:15 Afgang fra Dannebrogsgade 
09:00 Velkomst med kaffe/te og brød 
09:30 Fællessang - Forstander Mogens Godballe fortæller om 

skolens baggrund og historie 
10:00 Skolens japanske grundlægger Tadao Chiba fortæller om 

sit livslange arbejde for, at Japan kan lære om dansk demo-
krati og velfærd 

11:00 Direktør Per Olesen, Nordfyns Turist- og erhvervskontor 
fortæller om Bogense i dag 

12:15 Frokost 
13:00 Rundvisning på skolen 
13:30 Fællessang - Museumsinspektør Palle Petersen fortæller 

om Bogense og Harritslevgårds historie 
14:15 Niels Henrik Ove fortæller om Nordeuropas største bison-

farm 
14:45 Kaffe og kage 
15:00 Lisa Johansen og Mogens Godballe fortæller om Kina og 

H.C. Andersen 
16:15 Rejseforedrag med eventyr-forfatteren Benedicte Riis: 

”Slip drømmene fri” - Fællessang 
17:30   Tak for i dag - Afgang fra Nordfyns Højskole 
18:15   Forventet ankomst i Dannebrogsgade 
 
 
Antal: Max 100 personer 
 
For at deltage skal man være medlem af Odense Højskoleforening. 
Pris: Kr. 250 kr. 
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Angst i præstationssamfundet 

Tirsdag d. 9/2 
kl. 19.15 
 
Odense Friskole 
 
 
 
 

Op mod en femtedel af den danske befolkning rammes af depres-
sion i løbet af deres arbejdsliv, og forbruget af antidepressiv medi-
cin er eksploderet. Hvordan er vi nået et punkt, hvor depression er 
blevet en folkelidelse? 

 
Anders Petersen, der er lektor i sociologi 
ved Aalborg Universitet har i mange år for-
sket i sammenhængen mellem samfundets 
udviklingstendenser og fremkomsten af psy-
kiske lidelser – herunder depression og 
angst.  
Han har skrevet en række artikler om emnet 
- samt bøger, bl.a. Præstationssamfundet og 
Diagnoser (sammen med Svend Brink-
mann). I sit foredrag vil han fokusere på, 
hvorfor netop angstlidelser er så fremtræ-
dende inden for rammerne af det, han kalder 
præstationssamfundet. 
 

Præstation har fået ideal af det gode liv. Opblomstringen af de-
pression er en seismograf for en tendens i tiden, hvor det er afgø-
rende at gøre sig gældende og præstere på jobbet og i privatlivet. 
Det er vigtigt, hvad man er god til, men det er altafgørende, at man 
ustandseligt præsterer optimalt inden for et eller andet. Det sam-
fundsmæssige pres, som nutidens individer må håndtere og tage på 
sig, er grundstenen til en depressionsbølge. 
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Naturens helbredende kræfter  

Torsdag d. 25/2 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 
 
 
 

En rejse ind i naturens hemmeligheder og helbredende kræfter. 
Brug af naturbaseret terapi og rehabilitering i sundhedssektoren er 
i kraftig vækst i disse år, både internationalt og nationalt. Nyere 
forskning viser, at ophold i naturen og naturbaseret behandling har 
en gavnlig effekt på vores mentale og fysiske sundhed og kan re-
ducere symptomer på stress, styrke immunforsvaret og øge livs-
kvaliteten. 

I dette foredrag vil Simon Høegmark, ph.d.-studerende på Institut 
for Psykologi på SDU og naturvejleder komme ind på, hvordan 
naturen og naturterapi i fællesskab kan være et afsæt til at håndtere 
den voldsomme stressbølge med angst og depression, der har ramt 
mange vestlige lande de seneste år.  
Simon er aktuel med bogen “Vi er 
Natur”, der gennem blandt andet et 
historisk rids  omhandlende vores arv 
fra naturen. Han vil belyse naturens 
helbredende kræfter og hvordan men-
nesket har brugt naturen fra helt tilba-
ge i jæger-samler-kulturen og frem til 
i dag. 
I forelæsningen sætter Simon fokus 
på vigtigheden af samhørighed med 
naturens biologiske cyklus. Kærlig-
hed til naturen og naturdannelse er 
centralt i forhold til at skabe det gode 
liv, hvilket belyses fra både et evolu-
tionært og psykologisk perspektiv. 
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Forbrugerombudsmanden 

Torsdag d. 4/3 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 
 
 
 

Er du blevet vildledt af en reklame? Har du købt noget til en pris, 
som tilsyneladende var nedsat, uden at den var det reelt?  Er du 
blevet ringet op af en telefonsælger og overtalt til at købe en vare? 
Så har du sikkert haft brug for Forbrugerombudsmanden. 
Forbrugerombudsmanden er en institution, der beskytter forbru-
gerne. Men hvad går det så nærmere ud på? Hvilke områder be-
skæftiger Forbrugerombudsmanden sig med, og hvordan griber 
man sagerne an, hvis der sker en overtrædelse af bestemmelserne, 
eller hvis man klager som forbruger? Det vil Forbrugerombuds-
mand, Christina Toftegaard Nielsen, komme ind på. Der vil væ-
re eksempler på sager, der har været i pressen – og også lidt om, 
hvad der er på vej! 
Et blik ind i fremtiden som forbruger bliver der også. Den teknolo-
giske udvikling, hvor alt muligt er digitalt, giver helt nye udfor-
dringer for forbrugerne allerede i dag og i særdeleshed i fremtiden. 
Og alt det giver Forbrugerombudsmanden nye opgaver, for den 
digitale udvikling standser ikke. 

 
Christina Toftegaard Niel-
sen er jurist. Hun blev ud-
peget som Forbrugerom-
budsmand i perioden 2015-
2021. Inden da havde karri-
eren bragt hende vidt om-
kring: Efter endt uddannel-
se blev hun ansat som fuld-
mægtig i Politiet. Derefter 
blev hun advokat hos Kam-
meradvokaten og fortsatte 
til Miljøstyrelsen og senere 
til Justitsministeriet, hvor 
hun blev kontorchef.  
Inden udpegningen som 
Forbrugerombudsmand var 

Christina Toftegaard Nielsen vicedirektør i Udlændingestyrelsen.  
Hun har desuden selv en master i offentlig administration og en 
tillægsuddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus. 
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Generalforsamling 

Copenhagen Duo 

Onsdag d. 10/3 
OBS! kl. 18.30 
 
Munkebjerg Kirke 
Østerbæksvej 87 
5230 Odense M 
 

Forud for generalforsamlingen vil Copenhagen Duo underholde os 
med en kombination af melankolske og smukke toner af den fin-
ske storkomponist Jean Sibelius, mystiske glade melodier af den 
norske komponist Edvard Grieg og hurtige rumænske danse af Bé-
la Bartók. Tilsammen har disse tre komponister et romantisk, me-
lodisk og følsomt tonesprog.  
 
Copenhagen Duo består af den finske violinist Paulina Stor-
backa og den litauiske pianist Nadia Okrusko. De mødtes i stu-
dietiden på Det Kongelige Musikkonservatorium og dannede sam-
men Copenhagen Duo. Deres ønske er at tage lytteren med på en 
følelsesladet musikrejse, hvor man gennem musikken hører histo-
rien og tankerne bag komponisterne. 

 
Efter den musikalske underholdning i 
kirken er der et let traktement for for-
eningens medlemmer i de tilstødende 
mødelokaler efterfulgt af den ordinære 
generalforsamling. 
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Til min søster - Dy Plambech 

Til min søster - Dy Plambeck om livgivende fællesskaber 
 
Alle fællesskaber er som udgangspunkt umulige, men de er samti-
dig også nødvendige og livgivende. Dy Plambeck taler om kom-
pleksiteten ved fællesskaber med udgangspunkt i og oplæsning fra 
sin seneste bog: Til min søster. Et værk som anmelderne har rost 
til skyerne for sin brutalitet og skønhed. 
 
Dy Plambeck er født i 1980, opvokset ved Buresø i Nordsjælland, 
uddannet fra Forfatterskolen i 2004. Hun er blevet kendt som en af 
sin generations mest originale og talentfulde forfattere og er af an-
meldere blevet sammenlignet med Suzanne Brøgger, Tove Ditlev-
sen og Klaus Rifbjerg. Fik i 2006 Klaus Rifbjergs debutantpris og 
Politikens litteraturpris i 2019. 

 
Fra 2017-2020 sidder Dy Plambeck i 
Højskolesangbogsudvalget, der redi-
gerer den 19. udgave af Højskolesang-
bogen. 
 
Udgav i 2019 bogen: Syng sammen – 
bogen er en del af serien Højskolens 
10 bud – på en skole for livet, der be-
står af 11 korte bøger. 
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Onsdag d. 17/3 
kl. 19.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Fællesarrangement 
med Odense Valg-
menighed. 



Pandemier 

Onsdag d. 24/3 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 
 
 
 

Det begyndte med nogle få døde i Wuhan i Kina. Tre måneder se-
nere var ca. 200.000 mennesker over hele verden døde af covid19.  
 
 

 
Undervejs huggede regeringer verden over 
bremsen hårdt i og lukkede deres lande 
helt eller delvist ned. 
Men trods katastrofeopbremsningerne fort-
satte corona-virussen med at kræve masser 
af dødsofre. Coronaen tog de fleste lande 
på sengen. 
 

De burde og kunne have været bedre forberedt. For der havde i 
årene forinden været advarsler nok: Fugle- og svineinfluenza, 
SARS/MERS og ebola. 

 
Men hvordan opstår en epidemi, og 
hvorfor udvikler den sig undertiden 
til en pandemi? Hvordan håndterer 
vi den, når vi er midt i den? Kan vi 
slippe af med den igen? Vender den 
tilbage i en ny variant?  Kan vi men-
nesker gøre noget for at forhindre, at 
nye epidemier opstår? 
 
Disse og flere andre spørgsmål vil 
professor Hans Jørn Kolmos give 
os svar på. Han vil også tage os med 
på en lille rejse til historiske pande-
mier: Den sorte død, pest, syfilis, 
kopper, kolera og den spanske sy-
ge.      
 
Hans Jørn Kolmos er dr.med. og 
professor ved SDU, forskningsenhe-
den for Klinisk Mikrobiologi i 
Odense. Tidligere overlæge i klinisk 
mikrobiologi ved OUH. 
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Vindmøller – engang  

et voveligt foretagende? 

Onsdag d. 7/4 
kl. 19.00 
 
 

Odense Valg-
menighedskirke 
 
Fællesarrangement 
med Odense Valg-
menighed. 

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 2021 har OH 
og OV inviteret to fyn-
boer med viden og vo-
vemod 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. 7. april med Henrik Stiesdal, ”Mr. Windpower” 
og tirsdag d. 13. april med Mads ”Tomat” Pedersen. 
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Cannabis-dyrkning -  

et voveligt foretagende? 

Tirsdag d. 13/4 
kl. 17.00 
 
Gartneriet,  
Assensvej 217,  
5250 Odense SV 
 
Fællesarrangement 
med Odense Valg-
menighed. 

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 bå-
de konventionelle og 
økologiske væksthus-
grøntsager, og gartneriet 
er især kendt for Katrine 
& Alfreds Tomater.  

Gartneriet Alfred Pedersen & Søn er 
gradvist vokset gennem generatio-
nerne 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 Canna-
bis er, at man vil tilbyde patienter i 
Europa medicinske cannabis pro-

dukter af høj kvalitet som effektiv behandling af en bred vifte af 
medicinske tilstande. 
I foråret 2021 har OH og OV inviteret to fynboer med viden og 
vovemod til at fortælle om deres arbejde. Vi skal høre om canna-
bis og vindmøller. Nye teknologier og metoder har man altid væ-
ret skeptiske overfor. 
 
Bliv klogere gennem de to foredrag som vi i sjov kalder ”vind og 
skæv”: onsdag d. 7. april med Henrik Stiesdal, ”Mr. Windpower” 
og tirsdag d. 13. april med Mads ”Tomat” Pedersen. 
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Beskidte Milliarder 

Onsdag d. 21/4 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 
 
 
 

Allerede i 2013 advarede en whistleblower om, at Danske Banks 
filial i Estland nærmest på højtryk vaskede milliarder af sorte pen-
ge hvide. Fortrinsvis for russiske kriminelle, korrupte politikere og 
embedsmænd, ja selv den russiske sikkerhedstjeneste, FSB. Et 
medlem af Putin-familien benyttede også den estiske banks vaske-
maskine! Alligevel tog den øverste ledelse i Danske Bank i Kø-
benhavn først for alvor affære tre-fire år senere. Og først efter at 
tre medarbejdere på Berlingske med dybdeborende journalistik 
havde afdækket en af verdenshistoriens største finansskandaler, 
Danske Banks hvidvask af 1500 milliarder kroner!  

Mød de tre journalister, Simon Bendtsen, Eva Jung og Michael 
Lund, og hør dem fortælle den utrolige historie, der i sidste ende 
kostede bankens øverste chef, Thomas Borgen, og bestyrelsesfor-
mand Ole Andersen jobbet. Og hør dem fortælle om møder med 
dybt hemmelige kilder og analyse af mere end 100.000 banktrans-
aktioner. Journalisterne brugte tre år på at optrevle hvidvask-
skandalen, et arbejde de modtog den fornemste journalist-pris, 
Cavlingprisen, for i 2019. 
 
Samme år samlede de deres viden om sagen i bogen ”Beskidte 
milliarder”, som anmelderne gav seks stjerner i Politiken, fem i 
Berlingske. Bogen starter med et brutalt mord i Moskva på næst-
formanden i den russiske centralbank.  

 

For Danske Bank har skandalen været ødelæggende for tilliden 
blandt kunder, aktionærer og samfundet generelt. Og banken un-
dersøges stadig for lovbrud af myndigheder i flere lande. 
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1500 milliarder sorte penge vasket hvide: 
 

DANSKE BANK GJORDE DET  
BESKIDTE ARBEJDE 



Virksomhedsbesøg: Søbysøgaard  

Mandag d. 3/5 
kl. 19.00 - 21.00 
 
Søbysøgaard, 
Søvej 27,  
Nørre Søby, 
5792 Årslev 

 
 
 
 

Søbysøgaard var oprindelig en herregård placeret på et gammelt 
voldsted og med en lang forhistorie. I 1933 blev den taget i brug 
som ungdomsfængsel, men siden 1973 har stedet været alminde-
ligt fængsel. I forbindelse med 50 års jubilæet i 1983 blev der ind-
rettet et museum. 
 
Stedet drives i dag som et åbent fængsel med plads til 144 afsone-
re, og der er også en lukket afdeling med plads til 42. Der er ca. 
100 medarbejdere, hvoraf de fleste er fængselsbetjente. 
 
Vi mødes i Riddersalen, hvor Annette Damgaard, der er leder af 
fængslets skole og souschef i arbejdsdriften, vil fortælle om hver-
dagen. Kurt Rosenfeldt, der er museumsleder og tidligere fæng-
selsbetjent, vil berette om museet og historien. 

 
Når man som besøgende kommer 
til fængslet ad Søvej, er der en bom 
for enden af vejen. Fra et kaldean-
læg dér kommer man i forbindelse 
med hovedvagten. Oplys hvor I 
kommer fra og sig, at I skal på be-
søg i Riddersalen. Efter bommen er 
der en parkeringsplads, hvor I vil 
blive modtaget af de to foredrags-
holdere. 

 
Deltagelse er gratis, men der er desværre kun plads til 60 
deltagere, hvorfor tilmelding er nødvendig.  
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Tilmelding på BILLETTO  
- den 25/3-21 KL. 17:00 - 

www.oh-odense.dk/
tilmelding.htm 

OBS! Som besøgende på fængs-
lets område er det ikke tilladt at 
medbringe mobiltelefon. Lad den 
evt. blive i bilen. 



Virksomhedsbesøg 

Folketinget/Glyptoteket 

Fredag d. 21/5 
kl. 08.00 - 18.00 
 
Afgang fra Danne-
brogsgade 
 

 

Odense Højskoleforening besøger Folketinget, hvor Mai Merca-
do og Marcus Knuth viser os rundt. De er begge medlemmer af 
Det Konservative Folkeparti og fik ved valget i juni 2019 meget 
fine personlige stemmetal. I løbet af et par timer, vil vi se nogle af 
de steder, hvor ”tingene sker” og vi vil høre om folkestyre, demo-
krati, om arbejdet på ”Borgen”, i partiet og ude i valgkredsene. 

Der vil også være tid til at høre om, hvordan 
det er, at være politiker i en tid med store 
forandringer – og udfordringer inden vi går 
til frokost i Snapstinget. 
 
Efter frokost går vi over Ridebanen til Ny 
Carlsberg Glyptotek, hvor museets direktør 
Gertrud Hvidberg Hansen vil introducere, 
og vi vil herefter få en rundvisning og se 

nogle af husets mange highlights. Glyptoteket er ét af de meste 
interessant museer i Danmark – med en samling i verdensklasse af 
skulpturer fra antikken, den ægyptiske oldtid samt fransk og dansk 
maleri og skulptur fra det 19. og 20. århundrede. 
 
Pris: 500 kr.  

 
Antal: Max 75 personer. 

OBS: Hvis man har meldt sig til 
arrangementet, som sidste år blev 
aflyst, skal man ALLIGEVEL 
tilmelde sig på ny. 
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Tilmelding på BILLETTO  
- den 8/2-21 KL. 17:00 - 

www.oh-odense.dk/
tilmelding.htm 



Grundlovsmøde 2021 

 

Torsdag d. 3/6  
Kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lørdag d. 12/6 
 

Til vores grundlovsmøde i 2021 vil grundlovstalen blive holdt af 
Arne Gram, der er politidirektør i Fyns Politi. Han er oprindelig 
uddannet i politiet men har efterfølgende uddannet sig som 
cand.jur. på Københavns Universitet og senere læst Master og 
Public Management (MPM) på Syddansk Universitet. Gennem de 
seneste 20 år har han haft en række lederstillinger i politi- og an-
klagemyndighed. Han har bl.a. været politidirektør i Midt- og 
Vestsjællands Politi, afdelingschef i Rigspolitiet, vicepolitidirektør 
i Fyns Politi, politimester i Svendborg, chef for Det Kriminalpræ-
ventive Råd, ansat i justitsministeriets departement samt anklager 
hos statsadvokaten for Sjælland. 

 
I sit daglige arbejde 
møder Arne Gram 
mange af de udfor-
dringer, demokrati-
et kommer ud for. 
Det kan dreje sig 
om almindelig kri-
minalitet, terror-
trusler, uroligheder, 
krav om hurtigere 
sagsbehandling i 
sager om vold, vå-
ben og voldtægter. 
Er der balance mel-
lem opgaverne og 

ressourcerne? Hvilke svagheder og styrker ser en politidirektør i 
demokratiet i dagens Danmark? Er der plads til forbedringer i 
Grundloven? 
 
Der er vide rammer for, hvilke emner grundlovstaler i OH kan be-
handle, men de er aldrig partipolitiske – heller ikke, når politikere 
har ordet. Der må dog gerne være politisk bid i dem set i forhold 
til den nuværende udgave af Grundloven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUSK: Sommerudflugt lørdag den 12/6 
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 fle-
ste, det har værdi for 
os. Man oplyses og får 
indsigt i en større og 
videre verden, i andre 
menneskers vilkår og 
kultur - og sidder mu-
ligvis 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. 17. 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 

28. sept. 23. sept. 30. sept. 7. okt. 2020:  

26. okt. 21. okt. 28. okt. 4. nov. 

30. nov. 18. nov. 25. nov. 2. dec. 

2021:  25. jan. 20. jan. 27. jan. 6. jan. 

22. feb. 10. feb. 24. feb. 3. feb. 

22. mar. 10. mar. 24. mar. 3. 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. 17. 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. 17. august til Lone Ejdrup, Lille Tornbjerg 
Vej 141, 5220 Odense SØ 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. 11. august kl. 16-18 eller tirsdag d. 18. 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. 16. august kl. 18-20 eller torsdag d. 20. august kl. 
19-21 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 

2020:  29. sept. 27. okt. 24. nov. 21. sept. 26. okt. 23. nov. 

2021:  26. jan. 23. feb. 23. mar. 25. jan. 22. feb. 22. mar. 

Ledere: 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 

28. sept. 30. sept. 7. okt. 5. okt. 2020:  

26. okt. 28. okt. 4. nov. 2. nov. 

30. nov. 25. nov. 2. dec. 7. dec. 

2021:  25. jan. 27. jan. 6. jan. 4. jan. 

22. feb. 24. feb. 3. feb. 1. feb. 

22. mar. 24. mar. 3. mar. 1. mar. 

Ledere: Liss-Lotte 
Talbro 

Randi Weeks Karin Larsen Lone Ejdrup 
Lisbeth Kj.  

Jensen 



Weekendophold på    

Weekendophold 
17/9-19/9 – 2021  
 
 
 

Askov Højskole blev grundlagt i 1865 som en videreførelse af 
Rødding Højskole, der jo efter tabet af Sønderjylland i 1864 var 
kommet til at ligge i Tyskland. Askov Højskole har altid indtaget - 
og indtager stadig - en særlig position blandt Danmarks højskoler. 
Forstandere som Jacob Appel og J. Th. Arnfred var med til at gø-
re, at højskolen tiltrak unge fra andre samfundslag end bondestan-

den. 
Skolen har dannet rammen om mange møder og konferencer samt 
været udgangspunkt for væsentlige initiativer af såvel politisk som 
kulturel karakter, og i 2001 blev der i tilknytning til højskolen 
etableret en efterskole.
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 Fredag den 17. september 

Kl. 13.45 :  Afgang med bus fra Dannebrogsgade. 

Kl. 15.00 :  Ankomst – Indkvartering – kaffe og boller i spisesalen  

Kl. 16.00 :  Rundvisning med Rikke Holm og Kristian la Cour 

Kl. 18.15 : Aftensmad i spisesalen 

Kl. 20.00 : Sangaften med Kristian la Cour – derefter aftenkaffe og barvogn  

Kl. 21.00:  Aftenkaffe. 

Ove Korsgaard Rikke Holm 



Weekendophold på  

 
Weekendophold 
17/9-19/9 – 2021  
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 Lørdag den 18. september - fortsat... 

Kl. 12.30 : Frokost. 

 Kl. 13.30 :  Lille gåtur i Askov  

Kl. 14.00 :  Kaffe med brød  

Kl. 13.20-14.30 :  Kim Larsen – ”Mine unge år”  
Sangforedrag med Jens Andersen og Kristian la Cour  

Kl. 16.00 :  ”En tør kop kaffe” – derefter fortsat foredrag 

Kl. 18.15 : Aftensmad 

Kl. 20.00 : Koncert: ”PH på ny” med Margrete Grarup, sang og Michael Sunding, klaver.  

Kl. 21.00 : Aftenkaffe. 

 Lørdag den 18. september 

Kl. 8.00 : Morgenmad 

Kl. 8.50 : Flaghejsning 

Kl. 9.00 : Morgensang med Kristian la Cour (Foredragssalen)  

Kl. 9.30 : Foredrag med Ove Korsgaard: Med ”Grundtvig rundt – en guide” 

Kl. 10.30 : ”En tør kop kaffe” – derefter fortsat foredrag 

 Michael Sunding & Margrete Grarup  



Weekendophold på  

 

 
Weekendophold 
17/9-19/9 – 2021  
 
 
 

 
 

 

Maltvej 1, Askov, 6600 Vejen  
Tlf. +45 76 96 18 00 
Web: www.askov-hojskole.dk 
Mail: info@askov-hojskole.dk
 

 
Værelser/ priser: 
Enkeltværelse med bad og toilet  2550 kr. pr. pers. 
Enkeltværelse m. håndvask   2350 kr. pr. pers. 
Dobbeltværelse med bad og toilet         2550 kr. pr. pers. 
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 Søndag den 19. september 

Kl. 8.00 :  Morgenmad 

Kl. 8.50 :  Flaghejsning 

Kl. 9.00 - 12:30 :  Afgang fra højskolen dels med bus, dels på gå-ben 
Oplæg og rundvisning på Vejen Kunstmuseum 
Oplæg og rundvisning på Poul la Cour Museet                    
Retur til højskolen 

Kl. 12.30 : Frokost. 

Kl. 13.00 :  Forstander Rikke Holm: Møder med Tove Ditlevsen  

Kl. 14.45 : Eftermiddagskaffe. Derefter farvel og tak for denne gang  

Kl. 16.45 :  Tilbage i Odense 

● Tilmelding: 
 
Tilmelding til Søren Ole Petersen fra torsdag den 18. marts 2021 
kl. 17 - og ikke før. 
 
Tilmeldingen foregår pr. mail til tilmelding@oh-odense.dk med 
teksten ”Askov”. 
Husk at opgive navn, medlemsnummer og ønsket værelsestype, 
samt om man ønsker at køre med bussen fra Dannebrogsgade. 
 
Først efter accept af tilmelding indbetales beløbet senest den 7. 
april på konto: 

reg.nr. 6845 – konto 1281163 
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PROGRAM 
2020/2021 



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 
 

 
Anne Grethe Elkjær  
(sekretær) 
6617 9293 / 2122 4493 
 
 

 
 
 
Helen Jensen 
5048 4590  
 
Claus Chr. Koch 
3085 7790  
 
Marianne Lundsgaard  
6167 8085  
 
Lars Schelde 
2877 6768  
 
Jens Rahbek Nørgaard  
(redaktør) 
2482 1453 
 
 

Suppleanter: 
 

Jørgen Thomsen Mette Bjerg 
6169 0875 5123 2472 
 
 

OH - Bestyrelse / Kontakt 
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