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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 midt i sin 125. jubilæumssæson 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 

8/9 - 18.30 Generalforsamling - Arne Gram - Sct. Knuds Gym Side 6 

15/9 - 19.00 Sangaften - Jørgen Carlsen - Henriette Hørlücks Skole Side 7 

23/9 - 19.00 Klimaet i fremtiden - Jesper Theilgaard - Sct. Knuds Gym Side 8  

27/9 - 16:00 ● Kirkegårdsvandring - Jørgen Thomsen - Assist. Kirkegård Side 9 

29/9 - 19.00 Pandemier - Hans Jørn Kolmos - Sct. Knuds Gym. Side 10 

7/10 - 19.00 Naturhelbredelse - Simon Høegmark - Sct. Knuds Gym. Side 11 

12/10 - 19.00 ● ”Meter i sekundet” - Stine Pilgaard - Valgm. Kirken Side 12 

28/10 - 19.15 Grundtvig og livsglæden - Aage Augustinus - Friskolen Side 13 

2/11 - 19.00 Hvornår for gammel? - Kaare Christensen - Sct. Knuds Gym. Side 14 

11/11 - 19:00 Præstationssamfundet - Anders Petersen - Sct. Knuds Gym. Side 15 

17/11 - 19.00 Forfatterskolen - Ursula Andkjær Olsen - Valgm. Kirken Side 16  

25/11 - 19.00 Til min søster - Dy Plambech - Valgm. kirken Side 17  

2-4/12 ● 125 års jubilæumsuge for Odense Højskoleforening Side 18 

9/1 - 14.00 ● Nytårskur - 2 sangere / 1 klaver - Den Fynske Opera Side 22 

11/1 - 19.00 Mænd og feminisme - Mikkel Thorup - Valgm. Kirken Side 24 

20/1 - 19.00 Putins Rusland - Jens Worning - Sct. Knuds Gym. Side 25 

29/1 - 08.15 ● Højskoledag på Nordfyns Højskole Side 26 

9/2 - 19.00 I kongens klæ´r - Lone Træholt - Sct. Knuds Gym. Side 28 

24/2 - 19.15 Indvandrerkvinder - Razan Haugaard - Friskolen Side 29 

2/3 - 19.00 Beskidte milliarder - 3 journalister - Sct. Knuds Gym. Side 30 

9/3 - 18.30 Generalforsamling - Copenhagen Duo - Munkebjerg Kirke Side 31  

16/3 - 19.00 Forbr.omb.manden - Christina T. Nielsen - Sct. Knuds Gym. Side 32 

22/3 - 19.00 Cannabis dyrkning - Mads Petersen - Valgm. Kirken Side 33 

29/3 - 19.00 Klimakampen - Henrik Stiesdal - Valgm. kirken Side 34 

7/4 - 19.15 Dansk Humor - Jacob Wendt - Friskolen Side 35 

19/4 - 19.15 Vi skal alle dø - Ruth Østergaard - Friskolen Side 36 

28/4 - 19.00 Om rigsretten - Eva Smith - Sct. Knuds Gym. Side 37 

3/5 - 19.00 ● Virksomhedsbesøg hos Jens Galschiøt Side 38 

7/6 - 19.00 Grundlovsmøde - Sct. Knuds Gym. Side 39 

11/6 ● Sommerudflugt 2022 Side 39 

 ● Læsekredse Side 40 

9-11/9 ● Sommerhøjskole 2022 på Brandbjerg Højskole Side 41 

 ● Indikerer separat tilmelding (og betaling)  

 Fællesarrangement med Odense Valgmenighed  

 Læsekredsarrangement  



Corona og Højskoleforeningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det havde ingen vist forestillet sig. Den ubudne og uønskede gæst 
covid-19 har trukket dybe spor i aktiviteterne, siden vi første gang 
måtte aflyse et arrangement den 12. marts 2020. Vi havde håbet, at 
sæson 2020/2021 blev nogenlunde normal men begyndte alligevel 
med en aflysning. Derefter havde vi et efterår med tilmelding, be-
grænsning på 100 deltagere, restriktioner samt uden fællessang og 
servering. Men siden adventsmødet i december har vi måttet afly-
se alle møder i resten af sæsonen. Det beklager vi men håber på 
forståelse. 

Det højaktuelle fore-
drag om pandemier med professor Hans Jørn Kolmos skulle have 
været holdt onsdag den 24. marts. Det kunne vi ikke gennemføre, 
men han gav i stedet en virtuel opdatering, som I fik mulighed for 
at følge på computeren derhjemme. Det var rigtig godt, og der var 
en del, der fulgte det. 
Vi har savnet arrangementerne og samværet med jer. Det har på 
flere måder været en hård tid for mange, men vi håber, I har klaret 
perioden med både helbred og livsmod i behold. Vi ser fremad og 
håber, I vil synes om programmet for vores 125 års jubilæumssæ-
son 2021/2022, hvor der både er gentagelser af aflyste foredrag og 
nye temaer. 
Generalforsamlingen kunne ikke afholdes i marts som planlagt. 
Den er nu lagt ind i det nye program, selv om den ifølge vedtæg-
terne skulle have været i januar kvartal. 
Forhåbentlig kan vi se frem til en noget mere normal sæson 
2021/2022. Vi glæder os til at se og mødes med jer alle igen. 
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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 prøvede vi i sidste sæson at benytte tilmeldings- og beta-
lingsservicen Billetto. Vi nåede imidlertid - pgra. coronaen - ikke 
at komme i gang med dette system. 
 
I forbindelse med vort 125 års jubilæum har vi fået forskellige stu-
diegrupper ved Erhvervsakademiet Lillebælt til at kigge på vores 
muligheder for 
  

 At kende jer - kære medlemmer - lidt bedre 
 (spørgeskemaundersøgelse i foråret) 

 At markedsføre foreningens aktiviteter på en bedre måde 
 At se på mulighederne for at optimere kommunikation og 

 dialog med jer som medlemmer. 
 
Det sidste punkt mener vi vil føre til, at vi bl.a. får valgt det opti-
male tilmeldings- og betalingssystem, som vi så kan benytte frem-
over. 
 
Uanset hvilken løsning, vi vælger, vil vi bede jer om at benytte det 
generelle link, som vi har lagt ved de forskellige arrangementer. 
Dette vil føre jer til det tilmeldingssystem, som vi vælger, og I vil 
kunne tilmelde jer og evt. betale her. På tilmeldingssiden vil der 
også være en vejledning, som I kan gennemse, inden I starter til-
meldingen. 
 
Så ved alle arrangementer med online tilmelding finder I denne 
boks (og QR-kode hvis du benytter din mobiltelefon): 
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DIGITAL TILMELDING   
— den ??/?? KL. 17:00  — 

www.oh-odense.dk/tilmelding.htm 

OBS: Hvis du som medlem ikke er så skrap til det digitale, så 
spørg sidemanden m/k om vedkommende vil hjælpe dig med til-
melding og evt. betaling. 



Politiets aktuelle udfordringer 

Og Generalforsamling 

Onsdag d. 8/9  
Kl. 18.30 (OBS) 
 
Sct. Knuds Gym. 
 
 

Til det planlagte grundlovsmøde torsdag d. 3. juni var Arne Gram 
på grund af restriktioner forhindret i at komme til os. I stedet har 
vi skubbet hans foredrag og bedt ham fortælle om politiets aktuel-
le opgaver og udfordringer på Fyn og de omkringliggende øer.  
 
Arne Gram er politidirektør i Fyns Politi. Han er oprindelig uddan-
net ved politiet men har efterfølgende læst til cand.jur. på Køben-
havns Universitet og senere taget en Master of Public Manage-
ment (MPM) på Syddansk Universitet. Gennem de sidste 20 år har 
han haft en række lederstillinger i politi- og anklagemyndighed, 
været chef for Det Kriminalpræventive Råd og været ansat i 
justitsministeriets departement samt anklager hos statsadvokaten 
for Sjælland. 

 
I sit daglige arbejde møder Arne Gram mange ud-
fordringer, der ofte relateres til befolkningens 
grundlovssikrede rettigheder. Man forventer en hur-
tig sagsbehandling i sager om vold, voldtægter og 
våben, og politikerne kommer til tider med krav til 
nye opgaver. Er der ressourcer nok til det hele?   
 
Efter en kort pause er foreningen vært ved en for-
friskning, hvorefter vi holder en forskudt general-
forsamling efter de gældende vedtægter - bortset fra, 
at den skulle have været holdt i januar kvartal. Den 
tidligere annoncerede dato for generalforsamlingen 

onsdag den 10. marts kunne ikke holdes på grund af corona-
restriktionerne. 
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Sangaften med Jørgen Carlsen 

Den nye Højskolesangbog 

Det fortryllende ved en god højskolesang er, at den skaber nærvær 
og opmærksomhed ved at fortælle os, at virkeligheden ikke er no-
get, man skal finde ud af. Den er noget, man skal leve sig ind i. 
Det gælder, hvad enten vi synger om de lyse nætter, om kyndel-
misse, der slår sin knude, eller om at elske den brogede verden. 
Som formand for det udvalg, der har redigeret den nye højskole-
sangbog, vil Jørgen Carlsen løfte sløret for de overvejelser, der 
ligger til grund for udvælgelsen af nye højskolesange. Hvordan 
kombinerer man det gode gamle med det gode nye? Og så vil han 
naturligvis tage os med på en opdagelsesrejse i den nye højskole-
sangbog. Jørgen Carlsen trakterer selv klaveret under højskolesan-
gen.   

Jørgen Carlsen er født i 1949 og mag.art. i idéhistorie. I perioden 
1986-2017 var han forstander for Testrup Højskole syd for Aar-
hus, medlem af Det Etiske Råd i perioden 2011-2016 samt en af 
”Smagsdommerne” på DR K. Han var formand for højskolesang-
bogsudvalget, som i november 2020 præsenterede den 19. udgave. 
Desuden er han ivrig samfundsdebattør og klummeskribent ved 
Kristeligt Dagblad. 
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Onsdag d. 15/9 
kl. 19.00 
 
Henriette Hørlücks 
Skole 
Slotsvænget 1 
5000 Odense C 
(OH´s gamle sal) 
 
(Mulighed for parke- 
ring i skolegården – 
lige frem samt deref-
ter både til højre og  
venstre) 
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Klimaet i går, i dag og i morgen  

Torsdag d. 23/9 
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. 

Hvordan har klimaet det?  
I går? - I dag? - I morgen? 
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Mandag d. 27/9 
kl. 16:00 
 
Mødested:  
Kirkegårdskapellet 
på Heden 
 

Tidligere stadsarkivar Jørgen Thomsen var omkring 1990 med til 
at gennemgå alle gravsteder på de kommunale kirkegårde i Oden-
se for at se, hvilke gravminder der skulle fredes. Nu har han lovet 
at tage foreningens medlemmer med på en vandring på Odense 
Assistenskirkegård for at se, hvordan Odense Højskoleforenings 
historie er afspejlet på kirkegården. 
 
Hvor mange af stifterne kan vi finde? Hvilke fremtrædende per-
sonligheder fra foreningens 125-årige virke ligger begravet her? 

Og hvordan er samfundsudviklingen i 
de 125 år afspejlet i de gravsten, vi 
møder, og den kirkegårdskultur, vi kan 
opleve? Ingen, der har vandret på kir-
kegården i de sidste årtier, har kunnet 
undgå at bemærke de store ændringer, 
der er sket. 

I 2011 kunne Assisten-
skirkegården fejre 200-
års jubilæum, og Jør-
gen Thomsen trækker i 
sin rundvisning også 
på den bog – Kirkegår-
den for alle – som blev 
lavet til jubilæet. Men 
hver gang, man står af ræset og begiver sig ind på den enorme kir-
kegård, er der nye ting at lægge mærke til – og endnu flere, der er 
blevet sløjfet. Et godt udgangspunkt for en kulturhistorisk van-
dring på kirkegården. 
 

Antal:  Max 75 personer.    

Højskoleforeningens historie – 

vandring på Odense Assistenskirkegård  
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DIGITAL TILMELDING 
- fra den 6/9 - 2021 KL. 17:00 - 

www.oh-odense.dk/tilmelding.htm 



Pandemier 

Onsdag d. 29/9 
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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Naturens helbredende kræfter  

Torsdag d. 7/10 
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 Na-
tur”, der gennem blandt andet et histo-
risk rids  omhandler vores arv fra na-
turen. Han vil belyse naturens helbre-
dende kræfter og hvordan mennesket 
har brugt naturen fra helt tilbage i jæ-
ger-samler-kulturen og frem til i dag. 
I forelæsningen sætter Simon fokus på 
vigtigheden af samhørighed med natu-
rens biologiske cyklus. Kærlighed til 
naturen og naturdannelse er centralt i 
forhold til at skabe det gode liv, hvil-
ket belyses fra både et evolutionært og 
psykologisk perspektiv. 
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”Meter i sekundet” 

Tirsdag d. 12/10 
kl. 19.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 

Fællesarrangement 
med Odense Valg-
menighed. 
 

 
 

Stine Pilgaard (f. 1984, Århus) debuterede i 2012 med roma-
nen ”Min mor siger”, der blev præmieret af Statens Kunstfond, 
nomineret til DR Romanprisen og fik debutantprisen Bodil og Jør-
gen Munch-Christensens Kulturlegat. 
I 2015 fulgte hun succesen op med romanen ”Lejlighedssange”, 
der modtog Bibliotekernes Forfatterpris (2016) og var nomineret 
til Læsernes Bogpris (2016). 
 

I maj 2020 udkom hendes tredje roman ”Meter i sekundet”, som 
hun i maj 2021 modtog ”De Gyldne Laurbær” for. 

”Meter i sekundet” er en humoristisk og 
kærlighedsfuld roman om en ung kvinde, 
der flytter til Vestjylland og skal finde vej 
i højskolelivet og den vestjyske samtale-
form, og samtidig finde ind i rollen som 
nybagt forælder og orakel i lokalavisens 
brevkasse. En krævende øvelse for én, der 
bevæger sig sprudlende, buldrende bram-
frit gennem tilværelsen (og skriver slag-
sange i smug). 
Romanen består som de to forrige af for-
skellige teksttyper - her indgår brevkasse-
tekster og sange. En af sangene er ligele-
des trykt i den nye udgave af Højskole-
sangbogen, der udkom november 2020.  
 
 

 Antal:  Max 150 personer.    
 Pris:  Kr. 85 kr. 
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En ung kvinde flytter til Vestjylland, og spørgsmålene 
melder sig. Hvordan taler man med sin købmand? Kan 
man stoppe verdens dårskab gennem en brevkasse? Hvad 
tænker vestjyderne på i pauserne mellem deres sætnin-
ger? Hvordan slår man en barnevogn sammen? Hvorfor 
er højskoleleverne så glade, og hvad er det, de vil i Vel-
ling? 

DIGITAL TILMELDING 
- fra den 7/9 - 2021 KL. 17:00 - 

www.oh-odense.dk/tilmelding.htm 



Et jævnt og muntert virksomt liv 

Grundtvig og livsglæden   

Torsdag d. 28/10 
kl. 19.15 (OBS) 
 
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. 



Hvornår er man (for) gammel? 

Tirsdag d. 2/11 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journalist Otto Ludwig – også kendt for lodvis tankebox i dagbla-
det Aktuelt – var altid god for en skarpskåret bemærkning. 

 I dag ser vi noget anderledes på det at blive gammel. Vi 
bliver nemlig ældre senere. Og som 65-årige har vi 

udsigt til mange flere gode år. 
 Men hvorfor lever vi længere? Og er det sand-

synligt, at levealderen vil fortsætte med at sti-
ge? Hvis ja, er det så, fordi vi holder os friske 
længere – eller skyldes det, at lægevidenska-
ben holder liv i syge og svækkede menne-
sker? Hvad karakteriserer egentlig menne-
sker, der lever længe? Og vil kvinder altid le-

ve længere end mænd? 
 Og hvad sker der med samfundet, når andelen 

af gamle mennesker fortsat stiger? 

  
 

 
 
 
 

Kaare Christensen – dr.med. og 
professor ved Syddansk Univer-
sitet er leder af Dansk Center for 
Aldringsforskning. Han er forfat-
ter til flere populærvidenskabeli-
ge bøger om aldring - senest 
”Skarpe hjørner & Runde da-
ge” (Munksgaard, 2016). Kaare 
Christensen har modtaget en lang 
række danske og internationale 
forskningspriser, han er en hyp-
pig gæst i medierne og modtog 
allerede i 2005 Syddansk Univer-
sitets første formidlingspris, der 
gives til forskere for levende og 
kreativ kommunikation af deres 
faglige felt. 
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Illustration:  
Rasmus Juul 



Depression / præstationssamfund 

- 15 - 

Torsdag d. 11/11 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 
 
 

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. 



Forfatterskolen - et kig indenfor 

Onsdag d. 17/11 
kl. 19.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
Arrangeret af OH´s 
læsekredsledere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor for Forfattersko-
len, Ursula Andkjær Ol-
sen, fortæller om sin lille, 
store skole: 
 
”Forfatterskolen er en 
ganske lille institution, 
som indtager en ganske 
stor plads i det danske 
kulturliv. Tidligere elever 
fra Forfatterskolen fylder 
godt op i det danske litte-
rære landskab, - selvfølgelig som skrivende, men også som for-
læggere, 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.”   
Det skrev Ursula Andkjær Olsen som introduktion, da vi kontakte-
de hende i december 2019.  

 
Så måtte vi aflyse. Men UAO holdt 
generøst fast i sit tilbud om nyt mø-
de, og vi har levet i en forventnings-
tid.  
Nu får vi igen chancen for at møde 
den alsidige og travle rektor for For-
fatterskolen og for at høre om hver-
dag og vision set fra rektorstolen. 
Ursula Andkjær Olsen har med sine 
godt 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. 
Så mon ikke vi vil få mulighed for at 
stifte bekendtskab med UAO’s  vita-
le og varierede forfatterskab denne 
aften?  
 

For i mellemtiden er hun blevet nomineret til Nordisk Råds Litte-
raturpris 2021. 
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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 sad Dy Plambeck i 
Højskolesangbogsudvalget, der redi-
gerede den 19. udgave af Højskole-
sangbogen. 
 
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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Torsdag d. 25/11 
kl. 19.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Fællesarrangement 
med Odense Valg-
menighed. 
 
 



125 års Jubilæumsuge 

Torsdag  d. 2/12 
kl. 16.00 - 20.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Fællesarrangement 
med Odense Valg-
menighed. 

 
 

”Fællessang og sangtillid”  

med Katrine Muff  

Katrine nyder at synge og brænder for at få os 
alle til at stemme i, fordi vi bliver glade af at 
synge sammen. Bl. a. har hun fået hele Dan-
mark med, når hun sammen med Johannes 
Langkilde har ladet sangglæden strømme ud 
gennem vores TV skærme til "Fællessang - 
hver for sig" fredag aften på DR.  
Katrine har tidligere sunget sig gennem TV 
programmet ”Fra Skrål til Skønsang” og været 
vært på “Danmark synger julen ind” og “Live 
fra Højskolesangbogen" sammen med Mathias 
Hammer.  
Melodierne flyder smukt, når Katrine sætter 
sig til flyglet, og hun har hele 5 sange med i 

Højskolesangbogen bl.a. i samarbejde med forfatter Suzanne 
Brøgger. Katrine har skrevet sange til Kirkesangbogen og senest 
sit helt eget album ”De korte sætningers Land” i samarbejde med 
forfatter Stine Pilgaard.  
Katrines passion for formidling, toner og fællesskabet om at synge 
smitter, når hun fortæller ærligt og humoristisk om at være tro 
mod sin egen stemme og mødet med fællesskabet i musikken.  
 

 
Antal: Max 150 pers. 

 

Pris: Kr. 85 kr. 
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16 :00 - 17:25 Sange og fortælling v/musikstuderende fra Den 
frie Lærerskole i Ollerup 

17:30 - 17:55 Sandwich 

18:00 - 20:00 Sange og fortælling v/ Katrine Muff Enevoldsen 

DIGITAL TILMELDING 
- fra den 27/10-2021 KL. 17:00 - 

www.oh-odense.dk/tilmelding.htm 

Noget om Sang 
Noget om Sang er et udvalg på Den Frie Lærerskole i Ollerup, som brænder for fællessang. På 
tværs af 4 årgange og forskellige fag, har Noget om Sang et mål om at udbrede fællessang hoved-
sageligt på lærerskolen og Sydfyn. Et af målene er, at forbedre evnen til at motivere sange og 
akkompagnere dem, med henblik på at kunne facilitere fællessang for elever og andre sangglade. 
Netop det musikalske vægtes højt, og ofte bliver klaveret suppleret med andre instrumenter for at 
øge udtrykket. Udbrede vores sangglæde . 



125 års Jubilæumsuge 
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Lørdag d. 4/12 
kl. 14.00 - 22.00 
 
Ryslinge Højskole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

fortsættes...  

Jubilæumsfest på Ryslinge Højskole 
 

 

 
Vores 125-års jubilæumsuge kulminerer med en festdag på Rys-
linge Højskole, hvor Leder af Ryslinge Højskole Jeppe Sand, sam-
men med nogle af højskolens elever og foredragsholdere udefra, 
vil skabe en inspirerende eftermiddag og aften for os. Programmet 
vil indeholde sang, foredrag, talks og forskellige indslag, der sæt-
ter foreningens 125 års historie ind i en nutidig ramme.  

Fredag  d. 3/12 
kl. 16.00 
 
Odense Domkirke 
 

”Gudstjeneste i Domkirken”  

med biskop Tine lindhardt 

I anledning af foreningens 125 
års jubilæum holder biskop  
Tine Lindhardt festgudstjeneste 
i Odense Domkirke. 



125 års Jubilæumsuge 
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Lørdag d. 4/12 
kl. 16.00 
 
Ryslinge Højskole 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jubilæumsfest på Ryslinge Højskole 

...fortsat fra forrige side 
 
Hvem er vi og hvorledes kan Odense Højskoleforening med afsæt 
i Grundtvig og gamle dage være med til at sætte sit præg på nuti-
dens og fremtidens samfund?  
 
Vi skal have det hyggeligt sammen i de smukke og historiske ram-
mer. Vi skal spise sammen - og forhåbentlig få en god diskussion 
ved middagsbordet. 
 
Et mere detaljeret program med navne på foredragsholderne, vil vi 
udsende i september måned – i god tid inden festen.  
 
Antal: Max 130 personer.   Pris: Kr. 250 kr. 
 
Der vil blive arrangeret bustransport. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIGITAL TILMELDING 
- fra den 25/10-2021 KL. 17:00 - 

www.oh-odense.dk/
tilmelding.htm 
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Nytårskur Den Fynske Opera 

Søndag d. 9/1 
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 Ar-
gentina, og hun er en aktiv kammer-
musiker bl.a. med Franck Duo, Idun 
Trio og Ensemble Valentin. Hun er 
tilknyttet Syddansk Musikkonservato-
rium som akkompagnatør og repetitør. 
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Nytårskur Den Fynske Opera 

Søndag d. 9/1 
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 afsluttede 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 opførte derfor i 2020 ”In furore iustissimae 
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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DIGITAL TILMELDING 
- fra den 15/11-2021 KL. 17:00 - 

www.oh-odense.dk/
tilmelding.htm 



Mænd og feminisme 

Tirsdag d. 11/1 
kl. 19.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Fællesarrangement 
med Odense Valg-
menighed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- min egen udvikling til mandlig feminist.  

Mikkel Thorup har flere bøger bag sig, 
bl.a. ”Fjendskab” (i serien Tænkepause).  

I 2021 udgav han ”Kønnets idehistorie”, 
en antologi. Mens han samlede antologi-

en, skrev han bogen ”Antifeminisme”, 
fordi han blev overrasket over, hvor me-

get kvindehad, der er i offentliggjorte ar-
tikler og bøger. 

”Vores offentlige debat er i disse år fyldt med #metoo, kønskvo-

ter, transrettigheder og unge feminister, der kræver deres ret.  
Men også af kritik, modreaktioner, påberåbelser af naturlige for-
skelle mellem kønnene og følelser af, at udviklingen går for langt 

og for hurtigt. I dette oplæg vil jeg prøve at diskutere, hvad der 
sker på køns- og seksualitetsområdet i disse år, særligt hvad der 

sker for mænd, hvordan forskellige grupper af mænd oplever og 
reagerer på udviklingen, når det nu ikke længere kun er kvinde-

kønnet, der er til diskussion men i stigende grad også mandekøn-
net.”  
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Putins Rusland 

Torsdag d. 20/1 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 
 

Efter Sovjetunionens kollaps i 1991 stod Rusland tilbage som et 
land i kaos. I år 2000 blev Putin præsident – og siden har han sid-
det tungt på magten. Men hvor har den tidligere KGB-officer ført 
det store land hen?  Hvordan har den almindelige russer det i dag? 
Hvad mener han/hun om Putin? Og hvordan er vilkårene for oppo-
sitionen? 

Disse og mange andre 
spørgsmål vil Jens 
Worning give os svar 
på. Jens Worning har et 
indgående kendskab til 
Rusland gennem tre år-
tier – blandt andet som 
generalkonsul i Skt. Pe-
tersborg. 
I sit foredrag vil han 
bl.a. fortælle om den 
økonomiske genrejs-
ning af Rusland og den 
krise, landet nu igen er 
havnet i. Er den russi-
ske økonomi for af-
hængig af eksporten af 
olie og gas? 
Worning vil også vise, 
hvordan Putin drømmer 
om et Rusland med 
samme geopolitiske be-
tydning som Sovjetuni-
onen: I FN’s sikker-
hedsråd nedlægger Rus-
land veto med samme 
fart som Sovjet gjorde. 
Og militært viser Rus-

land, at man er klar til at bruge sin magt – Tjetjenien, Georgien, 
Krim, Ukraine, Syrien. 
De mildere toner over for Vesten i 00’erne er i dag afløst af kon-
frontation, og Rusland står i dag ret isoleret. Hvad betyder i den 
sammenhæng den nye pagt med Kina?  
Et lille indblik i Ruslands historie giver Worning også: Fra Ivan 
den Grusomme til Josef Stalin.  
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Højskoledag  

på 

Lørdag d. 29/1 
Kl. 08:15 – 18:15 
 
Nordfyns  
Højskole, 
Fælledvej 11, 
Harritslev, 
5400 Bogense 

Højskoledagen på Nordfyns Højskole måtte aflyses i 2021 på 
grund af corona-pandemien. I 2022 har vi lavet en aftale med høj-
skolens nye forstander Thomas Trier om at komme her ti år efter 
vort første besøg. Siden dengang er skolen blevet udbygget, men 
den er stadig en smeltedigel af kultur og livsbekræftelse med ele-
ver fra store dele af verden. 
Thomas Trier er oprindelig teaterinstruktør, teaterleder og manu-
skriptforfatter. Han har skrevet 20 teaterforestillinger – heriblandt 
”Hamlet”, Headbanger” og ”Krag” om den tidligere danske stats-
minister Jens Otto Krag. De senere år har Thomas Trier været høj-
skoleforstander – først i Sønderjylland og fra 2021 her på Nord-
fyns Højskole. 

Højskolen har fra begyndelsen haft tætte bånd til 
Japan, idet højskolens grundlægger Tadao Chiba 
kommer derfra. I 2019 blev han hædret med 
”The Order of the Rising Sun”, som er en for-
nem pris, der gives af den japanske kejser til 
personer, der har gjort en ekstraordinær indsats 
for at fremme Japan i omverdenen. Især i de før-
ste år af skolens historie har der været mange 
besøgende derfra. 
En aktiv skolekreds er Nordfyns Højskoles bag-
land – 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 grundt-

vigsk inspirerede højskole blev grundlagt i Rødding i november 
1844. 
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Forstander Thomas Trier 



Højskoledag 

på  

 
 

PROGRAM: 
 

08:15  Afgang fra Dannebrogsgade 
09:00  Velkomst med kaffe/te og brød 
09:30  Fællessang - Forstander Thomas Trier fortæller om sko-
 lens 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 ved Thomas Trier  
 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 fortæller om Kina og H.C. Andersen  
16:15  Foredrag med forstander Thomas Trier: ”Om Thomas Tri-
 ers liv som teaterinstruktør og manuskriptforfatter – og spe-
 cielt om teaterforestillingen KRAG om tidl. Statsminister 
 Jens Otto Krag” - 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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- fra den 29/11-2021 KL. 17:00 - 
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I kongens klæ´r 

Onsdag d. 9/2 
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En personlig beretning om et liv i Forsvaret, mange fantastiske 
oplevelser og om at sprænge glasloftet. 
 
Lone Træholt vil denne aften fortælle om sin lange og varierende 
rejse i Forsvaret i Danmark, i NATO og FN. Om de mange ople-
velser, nogle spændende, nogle svære og altsammen noget, der 
tilsammen har været med til at forme hende som menneske og sol-
dat. Hendes køn har for hende selv fyldt mindre, end det offentlige 
fokus på netop dette har antydet. Men det har afstedkommet visse 
pudsigheder, og det har gjort hende i stand til fortsat at støtte det 
firma, som hun i mere end 40 år har været en del af.    

 
Lone Træholt er født i Løkken og er 
nu igen vendt tilbage til byen. En ægte 
vendelbo. Sin militære karriere indled-
te hun i 1978 med grund- og sergent-
uddannelsen i Avnø. 
 
Herefter gik det slag i slag som se-
kundløjtnant (1981), premierløjtnant
(1983), kaptajn (1986), major (1993), 
oberstløjtnant (2000), oberst (2008) og 
første kvindelige brigadegeneral 
(2016). 
 
Undervejs har hun blandt andet gjort 
tjeneste som sektionschef i Forsvars-
kommandoen, stabschef på Flyvestati-
on Aalborg, chef for Air Control Wing 
i Karup og chef for Flyvevåbnets Tak-
tiske Stab samme sted. Herudover har 
hun haft ledende stillinger inden for 
NATO og FN og er tildelt ordener og 
hæderstegn. 
 
I dag er hun Senior Rådgiver for Che-
fen for Flyverkommandoen og Gender 
Advisor. 
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Integration af indvandrerkvinder 

Torsdag d. 24/2 
kl. 19.15 (OBS) 
 
Odense Friskole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marts 1988 står krystalklart i erindringen hos Razan Haugaard. 
Hun var dengang 15 år, allerede gift med en langt ældre mand og 
havde en lille datter på syv måneder. Sammen med mange andre 
kurdiske kvinder, mænd og børn var de på flugt fra Irak og Sad-
dam Husseins bomber og giftgas. 

 
Under den tre dage lange flugt 
gennem bjergene til Iran var det 
fuldstændig udelukket, at Razan – 
og de andre kvinder – kunne træk-
ke bukserne ned og tisse. Det ville 
krænke familiens ære. Men man 
kan ikke holde sig i tre døgn, så i 
stedet måtte kvinderne tisse i buk-
serne, selvom alle vidste, at vådt 
tøj i bidende frostvejr kunne bety-
de deres endeligt. Selv i den mest 
ekstreme situation var en død 
kvinde bedre end en krænket ære. 
 
Dér besluttede Razan, at hun ville 
kæmpe for kvinders frihed og ret-
tigheder – kæmpe imod negativ 
social kontrol. 
 
Som 17 årig flygtede hun sammen 
med sin mand og nu to børn til 
Danmark. Efter nogle år blev hun 
skilt, giftede sig på ny og blev 
skilt igen. 
 
I dag bruger hun sin energi på at 
få indvandrerkvinder integreret og 
ud på arbejdsmarkedet – også i 
Odense.   
 

De kvinder kan langt mere, end både samfundet og de selv tror. 
Jeg kan som rollemodel give dem et puf, så de overvinder deres 
barrierer, siger Razan Haugaard.  
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Beskidte Milliarder 

Onsdag d. 2/3 
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 



Generalforsamling 

Copenhagen Duo 

Onsdag d. 9/3 
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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Forbrugerombudsmanden 

Onsdag d. 16/3 
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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Rejsen fra væksthusgrøntsager 

til medicinsk cannabis 

Tirsdag d. 22/3 
kl. 19.00 
 
Odense Valg-
menighedskirke 
 
Fællesarrangement 
med Odense Valg-
menighed. 
 
 
 

Alfred Pedersen & Søn er Skandinaviens førende og mest innova-
tive producent af væksthusgrøntsager. I dag er det Mads Ulrik 
Pedersen, der er 4. generation af gartnere i familien, som ejer og 
driver virksomheden. 
Hos Alfred Pedersen & Søn har man en passion for kvalitet. En 
passion, som udmærker sig hver dag i det daglige arbejde. Der 
anvendes fx biologisk bekæmpelse i produktionen for at undgå 
pesticider, og væksthusene opvarmes udelukkende med over-
skudsvarme fra egen elproduktion og affaldsforbrænding, fordi 
miljøet har høj prioritet for 
virksomheden. Tomaterne pluk-
kes helt solmodne, så man sik-
rer altid at levere velsmagende 
tomater til kunderne.  

  
 
Passionen var og-

så den bærende driv-
kraft, da Mads Ulrik Pe-
dersen i 2017 gav sig i 
kast med produktion af 
medicinsk cannabis. Er-
faringen fra dyrkning i 
kontrollerede miljø i 
væksthuse, havde han 
fra sin øvrige produktion 
af væksthusgrøntsager. 

Men lysten til at ville gøre en forskel, og passionen for at levere 
en høj kvalitet af medicinsk cannabis, blev fundamentet for sel-
skabet Aurora Nordic. Aurora Nordic udsprang af et joint venture 
med canadiske Aurora Inc. Efter produktionsopstart og lancering 
af salg til eksport, valgte Mads Ulrik Pedersen i 2020, at sælge 
sine 49% af selskabet til Aurora Inc.   
Fokus ligger nu på igen på kerneforretningen samt videre foræd-
ling af cannabisfrø til eksport.  
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Sådan vinder 

vi klimakampen 

Tirsdag d. 29/3 
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 er en af de tidlige pionerer i den moderne vind-
mølleindustri. Han byggede sin første vindmølle i 1976 og stod 
bag Vestas’ første vindmølle i 1979. Fra 1987 overtog han ansva-
ret for den tekniske udvikling på Bonus Energy, senere Siemens 
Windpower og blev i rollen frem til 2014, hvor han gik på pensi-
on.  
 
Siden 2015 har Henrik 
arbejdet med nye kli-
maløsninger, bl.a. fly-
dende havmøllefunda-
menter, energilagring, 
brintsystemer og syste-
mer til produktion af 
kulstof-negativt brænd-
stof. 
Henrik vil fortælle om 
klimaforandringerne og 
om, hvordan vi med 
innovative løsninger 
både kan afværge kata-
strofen og kan skabe 
vækst og arbejdsplad-
ser i Danmark.  
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Dansk humor gennem tiderne 

Torsdag d. 7/4  
kl. 19.15 (OBS) 
 
Odense Friskole 
 
 
 
 

Tag med Jacob Wendt Jensen på en foredragstur gennem næsten 
100 års dansk humor. Fra Osvald Helmuth over Victor Borge til 
nutidens stand-up komikere gennem fænomener som Søs & Kir-
sten, Ørkenens Sønner og historiske satireprogrammer i tv. Med 
masser af sjældne filmklip og enkelte velkendte eksempler krydret 
med perspektiveringer og røverhistorier. 

 
Jacob Wendt Jensen er 
journalist, forfatter, fo-
redragsholder, filman-
melder og redaktør. 
Gennem snart mere end 
25 år som journalist har 
han fortrinsvis anmeldt 
film, men også tv-
serier, rockkoncerter, 
bøger m.m. Derudover 
har han skrevet bag-
grundsartikler og fea-
tures om alle mulige 
forskellige afkroge af 
kulturstoffet i aviser og 
blade. Indenfor avis-
verden har det fortrins-
vis været i BT og Ber-
lingske, men han har 

også leveret stof til magasiner som Søndag, IN, ELLE og Euro-
man for blot at nævne enkelte blandt mange. Ligesom DSB´s Ud 
& Se. I syv år frem til 2018 var Jacob Wendt Jensen formand for 
Danske Filmkritikere. Det er dem, der uddeler Bodil-prisen, og det 
har bl. a. medført deltagelse i filmkritikerjuryen på filmfestivalen i 
Cannes. Han er endvidere redaktør af Sceneliv og anmelder film i 
Jyllands-Posten. 
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En dag skal vi alle dø… 

Tirsdag d. 19/4  
kl. 19.15 (OBS) 
 
Odense Friskole 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… men alle de andre dage skal vi ikke.   

 
(Stor visdom af Charles Schultz’ Snoopy) 
 
Vi ved naturligvis godt, at vi skal dø. Vi ved, at den venter på os et 
sted derude bag horisonten. Og dog er vi ikke meget for at tale om 
den.  Den er for mange et tabu.  Men døden forsvinder jo ikke, ba-
re fordi vi ikke nævner den. 
 

Så kom coronaen. Og det kan nok være, 
døden kom på dagsordenen. I dag er vi 
givetvis alle meget bevidste om, at vi er 
dødelige. Men måske gør de daglige op-
gørelser af dødstallene os mere bange for 
døden, end godt er. Eller får de os snare-
re til at sætte mere pris på livet? 
Uanset hvad, er der så egentlig grund til 
at være bange for døden? Er den ikke ba-
re en integreret del af livet?  
I aftenens foredrag vil sygehuspræst 
Ruth Østergaard Poulsen – med både al-
vor og et smil -  indvi os i, hvilke tanker, 
følelser og eksistentielle overvejelser, der 
er typiske for den døende. 

 
Ruth Østergaard Poulsen er 68 år. Hun har været hospitalspræst 
i 20 år på Aalborg Universitetshospital. Sideløbende har hun i 
mange år undervist kommende præster på pastoralseminariet i 
Aarhus i sjælesorg. Hun har holdt utallige foredrag, der alle kred-
ser om sorg, krise og død, og hvad der sker med folks tro, når kri-
sen rammer. 
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Om rigsret og det  

danske retssamfund 

Torsdag d. 28/4  
kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 
 
 
 

 
 
 

I det danske retssamfund er alle lige for loven – undtagen de kon-
gelige, der er hævet over loven, og beboerne i de såkaldte ghetto-
er, der risikerer dobbelt straf for lovovertrædelser. Folketingsmed-
lemmer har parlamentarisk immunitet, og hvis ministre begår 
magtmisbrug eller lovbrud, kommer de ikke for en almindelig 
domstol, men kan stilles for en rigsret. 
 

Men hvorfor en rigsret? Og hvad kan vi læ-
re af den rigsretssag mod Inger Støjberg, 
som formentlig er afsluttet, når Eva Smith 
holder sit foredrag? Ikke om Støjberg, men 
om rigsretten.  
Eva Smith er en anerkendt og skarp stemme 
i den retspolitiske debat. Hun blev Dan-
marks første kvindelige juraprofessor og 
var i mange år formand for Det Kriminal-
præventive Råd. Hun har altid kæmpet for 
retsstatens principper og siger, at en retsstat 
skal vurderes på, hvordan den behandler de 
borgere, den synes dårligst om.  Hvordan 
sikrer vi balancen mellem borger og stat? 
Og balancen mellem borgernes rettigheder 
og pligter?  

 

 
 

Et hjertebarn for hende er menneskerettighederne. Så forskellige 

politikeres tendens til at udfordre menneskerettighedskonventio-
nerne er hende stærkt imod. 

Når hun tager sine pessimi-
stiske briller på, taler hun 
om retssikkerhedens afvik-

ling i stedet for udvikling i 
Danmark. Eksempler: Mere 

overvågning af befolknin-
gen, sænkning af den krimi-

nelle lavalder, stramninger 
over for asylsøgere og i in-

tegrationspolitikken, admi-
nistrativ ophævelse af stats-
borgerskab. 
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Kunst til eftertanke -  

besøg hos Jens Galschiøt 

Tirsdag d. 3/5 
kl. 19.00 
 
Galleri Galschiøt, 
Banevænget 22, 
5270 Odense N 

 
 
 
 
 

Jens Galschiøt betegnes som en af senmodernitetens største inter-
nationale 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 skulptur-
park. 

 
Kan kunsten påvirke verden, dens ledere 
og klimadebatten? 
Det er svært at måle, men tag eksempel-
vis ”svinehund - happeningen” fra 1993. 
Her stillede Jens Galschiøt de 20 tons 
tunge svinehundskulpturer op i Europas 
hovedstæder for at advare mod vores in-
dre "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. 
 

DIGITAL TILMELDING 
fra den 20/4-2022 KL. 17:00 

www.oh-odense.dk/
tilmelding.htm 



Grundlovsmøde 2022 

 

Tirsdag d. 7/6  
Kl. 19.00 
 
Sct. Knuds Gym. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lørdag d. 11/6 
 

Odense Højskoleforening har tradition for at holde sine grundlovs-
møder forskudt i forhold til selve grundlovsdagen den 5. juni. Det 
gør vi bl.a. for at holde os fri af de partipolitiske møder og de ef-
terhånden mange større regionale arrangementer. Foredragsholder-
ne har hos os vide rammer for og frihed til at belyse demokratiet, 
som det opfattes og udvikler sig i en mere og mere globaliseret 
verden. 

 
I de senere år 
har vi ofte 
stødt på van-
skeligheder, 
når vi skulle 
finde en fore-
dragsholder til 
grundlovsmø-
det. Det er ik-
ke, fordi vi 
mangler tilsagn 
fra gode fore-
dragsholdere, 
men vi er ofte 

stødt på vanskeligheder med at få aftaler på det tidspunkt af året 
og så langt ude i fremtiden. 

 
Dato, tid og sted 
ligger fast, men vi 

venter med at indgå 
aftale om grund-
lovsmødet 2022, 

men så snart der er 
en afklaring i løbet 

af sæsonen, vil det 
blive bekendtgjort – 

dels ved omtale på møderne, dels på vores hjemmeside og dels på 
facebooksiden. Der vil naturligvis også blive rundsendt meddelel-

se til medlemmer, der har opgivet mailadresse.  

 
 
 
 

HUSK: Sommerudflugt lørdag den 11/6 
Tilmelding fremgår af indbydelsen, der udsendes først i 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 op-
lyses 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 samta-
le med andre om den læste bog kan 
blikket åbnes for facetter, man selv 
havde overset. Således også i læsekred-
sene, 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  
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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 

27. sept. 22. sept. 29. sept. 6. okt. 2021:  

25. okt. 13. okt. 27. okt. 3. nov. 

29. nov. 17. nov. 24. nov. 1. dec. 

2022:  31. jan. 19. jan. 26. jan. 5. jan. 

28. feb. 9. feb. 23. feb. 2. feb. 

28. mar. 16. mar. 30. mar. 2. mar. 

Ledere: 
Inge Kiertzner 

Kirsten  
Nonnemann 

Kirsten  
Zoffmann  

Hanne Lind-
Thomsen 



Læsekredse i OH - fortsat 

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

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

 ● Mødested (10): Valgmenighedens konfirmandstue, Dronningensgade 1 
 

 
Tilmelding til Læsekreds 1-8 samt Læsekreds 10: fra mandag d. 16. august til Randi 
Weeks, Blichersvej 3, 5230 Odense M,  tlf. 51 25 93 81 eller weeks@webspeed.dk  
 
Tilmelding til Læsekreds 9: tirsdag d. 10. august  kl. 17 - 19 eller tirsdag d. 17. august  
kl. 19 - 21 til Marianne Vestergaard, Læssøegade 193, 5230 Odense M,  tlf. 66 17 78 08 
eller 41 57 87 08. 
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 ● Eftermiddag 
Læsekreds 9 

● Eftermiddag  
Læsekreds 10 

Ugedag: Tirsdage 13:30 - 15:30 Mandage 14 - 16 

2021:  28. sept. 26. okt. 30. nov. 20. sept. 11. okt. 15. nov. 

2022:  25. jan. 22. feb. 29. mar. 24. jan. 21. feb. 21. 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 

27. sept. 29. sept. 6. okt. 4. okt. 2021:  

25. okt. 27. okt. 3. nov. 1. nov. 

29. nov. 24. nov. 1. dec. 6. dec. 

2022:  31. jan. 26. jan. 5. jan. 3. jan. 

28. feb. 23. feb. 2. feb. 7. feb. 

28. mar. 30. mar. 2. mar. 7. mar. 

Ledere: Liss-Lotte 
Talbro 

Randi Weeks Karin Larsen Lone Ejdrup 
Lisbeth Kj.  

Jensen 



Weekendophold på   

Weekendophold 
9/9-11/9 – 2022  
 
Brandbjerg  
Højskole 
Brandbjergvej 12, 
7300 Jelling  
 
 

Brandbjerg Højskole er stedet, hvor ånd, 
fællesskab og faglighed udgør fundamentet 
for en højskole for hele folket. 
 
Et engageret personale bygger højskole ovenpå fundamentet, der 
involverer og inviterer kursister og elever til at skabe et dannelses-
rum og til at mødes på tværs af forskellige verdensopfattelser til 
gensidig berigelse. 

 
Brandbjerg er en tidligere herregård, bygget midt i den smukke 
Grejsdal nær Vejle Fjord. Med egen park, bølgede bakker og urørt 
naturskov er der store naturoplevelser lige udenfor vinduet året 
rundt. 
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Viceforstander  
Majken Graver 



Weekendophold på  

PROGRAM: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDAG: 
13:30 Afgang med bus fra  
 Dannebrogsgade 
15:00 Indkvartering - kaffe og kage 
16:00 Velkomst og rundvisning krydret med små historier om 
 Brandbjerg 
18:00 Middag 
20:00 Sangaften med forstander Simon Lægsgaard og pianist 
 Kristian Bisgaard 
21:00   Aftenkaffe med indlagt hygge i Herregården 
 
LØRDAG: 
08:00 Morgenmad 
09:15 Flaghejsning og dernæst morgensamling ved vicefor-
 stander Majken Graver 
09:45 ”Hvad sker der nu i USA” med Steffen Gram 
12:00 Frokost 
13:00 Tur til og vandring ved Bindeballe Købmandsgård - 
 kaffe med på turen 
17:00 Retur til højskolen 
18:00 Festmiddag 
20:00 “Welcome to Graceland” – Musikforedrag 
22:00 Aftenkaffe med fortsat hygge i Herregården 
 
SØNDAG: 
08:00 Morgenmad 
09:15   Flaghejsning og “Et tankevækkende hjørne” ved Majken 
 Graver 
10:30 Gåtur til Kollerup Kirke og gudstjeneste ved Birgitte 
 Møldrup.  
11:30 Retur til højskolen 
12:00 Frokost 
13:00  “Verdens tilstand - 2022” ved Mogens Lykketoft og 
 Mette Holm 
15:00 “Den allersidste sang”, kaffe og et farvel 
16:00 Afgang med bus mod Odense 

 
Brandbjergs køkken er et kapitel 
for sig. Med sølvmærke i økologi 
laver vi lækker, hjemmelavet og 
bæredygtig mad. Økologi og 
fairtrade-varer udgør langt største-
delen af vores råvarer. 
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Weekendophold på   

Weekendophold 
9/9-11/9 – 2022  
 
Brandbjerg  
Højskole 
Brandbjergvej 12, 
7300 Jelling  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Værelser/priser: 
 Enkeltværelse med bad og toilet:  3.000 kr. pr. pers. 
 Dobbeltværelse med bad og toilet: 2.700 kr. pr. pers. 

- 44 - 

Tilmelding: 
Tilmelding til Søren Ole Petersen fra onsdag den 11. maj 2022 kl. 17:00 - og ikke før. 
Tilmeldingen foregår pr. mail til tilmelding@oh-odense.dk med teksten “Brandbjerg”. 
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 2. juni på konto: 

reg.nr. 6845 – konto 1281163 

Simon Lægsgaard  
Kristian Bisgaard 

Steffen 
 Gram 

Birgitte  
Møldrup 

Mogens Lykketoft 
 Mette Holm 



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 



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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