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INDHOLD - EFTERÅR 2022
Ugedag - dato

Tirsdag - 13. september
Mandag - 19. september
Torsdag - 29.septemeber
Lørdag - 1. oktober

Klokken Arrangement
Hvem er vi? - Hvordan bliver man medlem?
Nyt layout / Ny hjemmeside
19:00 Sangaften med Mette Sanggaard Schultz
19:15 Kristendommen mellem fornuft og frisind
19:00 Det hele handler ikke om dig
10:00 La belle époque [T: 22/8]

Hvor

Hørlücks Skole
Odense Friskole
Sankt Knuds Gymnasium
Valgmenighedsk. + Brandts

Sidetal
4
6
5
7
8
9

Onsdag - 12. oktober

19:00

Mænd og feminisme

Valgmenighedskirken

10

Onsdag - 26. oktober
Mandag - 31. oktober
Torsdag - 10. november
Torsdag - 17. november
Onsdag - 23. november

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Kvindehistorier i den tidlige kristendom
Julius Bomholt
Hvad med kulturen? - fra Bomholt til Corona
Redaktørens værksted - et kig indenfor
Verden i lyset af krigen i Ukraine

Valgmenighedskirken
Sankt Knuds Gymnasium
Sankt Knuds Gymnasium
Valgmenighedskirken
PHØNIX, Schacksgade 39

11
12
13
14
15

[T: dd/mm] indikerer at man skal huske tilmelding på denne dato

Odense
2

forening

INDHOLD - FORÅR 2023
Ugedag - dato
Søndag - 8. januar
Torsdag - 19. januar

Klokken Arrangement
14-17 Nytårskur [T: 14/11]
19:00 Barnebarn af en topnazist

Hvor
Valgmenighedskirken
PHØNIX, Schacksgade 39

Sidetal
16
18

Søndag - 22. januar

16:00

Anne Franks dagbog [T: 5/12]

Valgmenighedskirken

19

Lørdag - 4. februar

8-18

Højskoledag på Langeland [T: 12/12]

Humble Efterskole

20

Tirsdag - 21. februar

19:00

I dag skal du leve - Højskolesangbogen

Valgmenighedskirken

22

Onsdag - 8. marts

18:30

GENERALFORSAMLING - Syngedrengene

Munkebjerg Kirke

23

Mandag - 13. marts

19:00

Kvinder er fremtidens islam

Sankt Knuds Gymnasium

24

Mandag - 20. marts

19:15

Dansk sprog over sø og land

Odense Friskole

25

Torsdag - 30. marts

19:00

Dansk flygtningepolitik før og nu

Sankt Knuds Gymnasium

26

Torsdag - 13. april

16:30

Rundvisning på Hørlücks Skole [T: 20/3]

Henriette Hørlücks Skole

27

Torsdag - 17. april

19:00

Hvis Grønland river sig løs? [T: 27/3]

Nordatlantisk Hus

28

Torsdag - 27. april

19:15

Louis Pios amerikanske drøm

Odense Friskole

29

Tirsdag - 6. juni

19:00

Grundlovsmøde

Sankt Knuds Gymnasium

30

Lørdag - 10. juni
Mandag - 18. september
- Fredag - 22. september

8-18
13:00
13:00

Sommerudflugt [T]

Ud i det blå

30

Ugeophold på Rude Strand Højskole [T: 26/4]

Rude Strand Højskole

32

Læsekredse [T: 10/8 og 15/8]

34

Odense Højskoles bestyrelse

36

[T: dd/mm] indikerer at man skal huske tilmelding på denne dato
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Hvem er Odense Højskoleforening?
Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense.
Den blev til, fordi nogle unge havde været på grundtvigsk højskole, og da de kom hjem, ønskede de i deres dagligdag at fastholde de
værdier, de havde mødt dér.
Der har været opgangs- og nedgangsperioder for foreningen, men i modsætning til mange - måske de fleste - af de foreninger, der opstod dengang, er Odense Højskoleforening her midt i sin 126. sæson stadig spillevende.
Vi mødes for at tage tidens puls, høre foredrag, drøfte aktuelle samfundsspørgsmål og synge fra Højskolesangbogen. Vi tager på højskoleophold rundt om i landet, besøger lokale virksomheder samt institutioner og tager på sommerudflugt.
Foreningens hjemmeside:

www.oh-odense.dk

WWW

Foreningens Facebook-side:

facebook.com/ohodense

Her vil man kunne finde vedtægter, årets program, evt. programændringer, nye tiltag i indeværende sæson samt programmer tilbage fra og med sæsonen 2008/09.

Hvordan bliver man medlem?
Indmeldelse kan ske ved møderne, via vores hjemmeside eller til kassereren Erna Overgaard på mail: kasserer@oh-odense.dk eller på
telefon 6160-5407. Årskontingentet er kr. 200,- pr. person, og medlemskab giver fri adgang til de fleste foredragsaftener (Ikkemedlemmer betaler kr. 50,-). Normalt er der fælles kaffebord eller en forfriskning til en pris af kr. 30,- pr. person.
Vi kommunikerer primært via medlemmernes e-mail adresser, så vi sparer porto og kan give hurtig information. Foreningens hjemmeside www.oh-odense.dk får flere og flere besøgende, og vi opfordrer alle, hvis e-mail adresse vi endnu ikke kender, til at aflevere denne til vores kasserer Erna Overgaard på mail: kasserer@oh-odense.dk.
Vi mødes følgende steder:
Henriette Hørlücks Skole - Slotsvænget 1 / Odense Friskole - Hjallesevej 2 / Sankt Knuds Gymnasium - Læssøegade 154
Odense Valgmenighedskirke - Dronningensgade 1 / PHØNIX - Schacksgade 39
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Om den kommende sæson...
Kære medlemmer !
Efter sidste sæsons fejring af vort 125 års jubilæum siger vi atter velkommen til en ny
sæson med et nyt program - og i et lidt ændret format. Vi håber I vil synes om det.
Corona fyldte desværre en hel del i sidste
sæson, og vi ved ikke, om vi bliver påvirket i
den kommende, men vi håber på det bedste.
Ny hjemmeside.
Vi arbejder på at få moderniseret vores hjemmeside OHodense.dk på samme måde som programmet, så det bliver nemmere at orientere sig om vore aktiviteter, tilmeldinger og løbende
ændringer.

Nyt mødested.
Odense Højskoleforening er blevet
godkendt som en folkeoplysende forening, og det har givet os mulighed
for at kunne låne lokalerne i Odense
Kommunes Kursuscenter PHØNIX,
Schacksgade 39, 5000 Odense C, hvor
PHØNIX, Schacksgade 39
der er gode P-forhold i gården. Der
5000 Odense C
afholder vi to arrangementer.
Parkering og transport til vores møder.
Odense har - som bekendt - fået en ny letbane. Det betyder at vore arrangementer i Valgmenighedskirken, Friskolen og hos PHØNIX er nemme at møde op til idet de alle tre ligger lige ved letbanen.

Mail udsendelser.
Vi vil ligeledes fortsat benytte vores medlemmers mailadresser til
løbende ændringer, annonceringer og generelle informationer.
Tilmeldinger.
Vi vil fortsat benytte Place2book ved tilmelding og betaling til arrangementer. Det sparer bestyrelsen for et stort administrationsarbejde. Alle aktuelle links til tilmeldinger kan ses på hjemmesiden OH-odense.dk. Og husk - det er ikke alle medlemmer, som er
lige digitalt parate, så hjælp gerne andre medlemmer med tilmeldingen.

Ny Letbane ny vej til møder i OH
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Sangaften med
Mette Sanggaard Schultz

Dato: Tirsdag den 13. september 2022 kl. 19:00
Sted: Henriette Hørlücks skole

En sangaften med fortællinger fra arbejdet med den nyeste
udgave af højskolesangbogen som udkom midt under coronaepidemien.
Mette Sanggaard Schultz vil fortælle om processen og nogle
af de overvejelser, udvalget var igennem under udvælgelsen
af de nye sange, og det at skulle sige farvel til nogle af de
gamle og måske uaktuelle.

Mette Sanggaard Schultz er
forstander på Ollerup Efterskole – Sang og Musik. Hun
er uddannet cand.mag. i filosofi, æstetik og kultur og har
siddet i Højskolesangbogsudvalget bag den nuværende
19. udgave af sangbogen.
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Den nyeste udgave af Højskolesangbogen er sammensat af Anne Odgaard Eyerman, Søren Launbjerg, Dy Plambeck, Jørgen Carlsen, Mette
Sanggaard Schultz og Mathias Hammer.

Kristendommen mellem
fornuft og frisind
Christoffer Emil Bruun er historiker og journalist født 1972. Uddannet cand.mag. i historie fra Københavns Universitet og journalist, vært og tilrettelægger i DR fra 1994-2011.
Tilrettelægger af dokumentarfilmen Affæren i
Prag, om støtten til dissident-bevægelsen
i
Prag under Den kolde
krig (2009).
2011-2016 kronikredaktør, kommentator og lederskribent på dagbladet Politiken.
I 2017 medvirkede han
som juryformand i forestillingen Terror på Det
Kongelige Teater.
Han har i flere år beskæftiget sig med og interesseret sig for området historie – samtid –
religion – kristendom.

Dato: Mandag den 19. september 2022 kl. 19:15
Sted: Odense Friskole
Så meget, at nogle i hans tid på Politiken stillede spørgsmål om,
hvorvidt denne avis nu var ved at blive et appendiks til Kr. Dagblad.
Om aftenens foredrag skriver Christoffer Emil Bruun:
Under det moderne gennembrud var de kristne og de kulturradikale uforenelige modsætninger.
Men i løbet af det 20. århundrede bliver de to strømninger hver
især mindre dogmatiske. Det kulminerer i kølvandet på Muhammedkrisen, hvor dagbladet Politiken sætter hensynet til en religiøs
minoritet over forhånelsen af den. I det 21. århundrede krydser
kristnes og kulturradikales interesser. De to tidligere modsætninger samles nu om omsorg for klima og bekymring for kulturløshed, mens nye fælles fjender ser dagens lys.
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Det hele handler ikke om dig
Niels Overgaard er uddannet journalist.
Ungdomsårene gav beskæftigelse som fodboldkorrespondent, hjemmehjælper, stilladsarbejder, tjener, pædagogmedhjælper,
avisbud, telefonsælger m.m.
I 2009 tog arbejdslivet form, idet han blev
uddannet journalist ved Syddansk Universitet. Siden har han været souschef på Ritzau
Finans og henholdsvis kommunikationschef
og chef for bæredygtighed hos PFA.
Han er forfatter til bestselleren Det hele
handler ikke om dig, i hvilken han præsenterer den stoiske filosofi for moderne mennesker. Om emnet siger han:
Hvordan antik filosofi kan være nyttig for
moderne mennesker.
Vi lever på mange måder i en forkælet og selvoptaget tid, hvor
den materielle velstand og teknologiske udvikling har vist sig ude
af stand at løse menneskets eksistentielle problemer. I den antikke
stoiske filosofi findes forbavsende relevante og effektive svar. Det
er i hvert fald min egen erfaring, og det fortæller jeg mere om i
min bog, hvor jeg opdaterer de antikke tanker til fem simple principper, som gør filosofien nemt tilgængelig og brugbar for moderne mennesker. Filosofiens pointer er også relevante i forhold til
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Dato: Torsdag den 29. september 2022 kl. 19:00
Sted: Sankt Knuds Gymnasium

arbejdslivet, så både bogen og foredragene har også principper
specifikt omkring det.
Foredraget tager afsæt i bogen og gennemgår dens væsentligste
principper på humoristisk vis.

La belle époque
Toulouse-Lautrec og
stjernerne fra Montmartre

TILMELDING

Dato: Lørdag den 1. oktober 2022 kl. 10:00
Sted: Odense Valgmenighedskirke og Kunstmuseum Brandts

Foredrag om La Belle Époque i Valgmenighedskirken og derefter fælles tur til udstillingen Toulouse-Lautrec og stjernerne fra
Montmartre på Kunstmuseum Brandts.
Vi starter i Odense Valgmenighedskirke kl.
10:00, hvor fhv. museumsinspektør på
Brandts, Lene Burkard, lægger ud med at
fortælle om Impressionismen i 1870´erne. Herefter vil hun fortælle om tiden fra Postimpressionismen, over Symbolismen, Jugendstilen og L'art pour L'art. Hun lægger størst vægt på maleriet, men
vil også berøre arkitektur og kunsthåndværk, samt alle de nye
kunstneriske og tekniske ændringer i tiden frem til ca. 1. verdenskrig. Undervejs i foredraget, vil der være en kaffepause.
Omkring middag går vi over på Brandts og ser udstillingen. Man
kan evt. købe en let frokost i cafeen inden man går ind i mindre
selvvalgte grupper og nyder udstillingen.
For at få økonomien til at løbe rundt skal der være mindst 50 tilmeldte. Har du ikke årskort til Kunstmuseum Brandts (kr. 375,-) er
prisen for indgangsbilletten kr. 120,Pris for deltagelse: Kr. 50,- pr. person.
Deltagerantal:
Min. 50 - Max. 100 personer.
Tilmelding:
OH-odense.dk (fra 22/8 kl.17)
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Mænd og feminisme
- 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 antologien, skrev han bogen Antifeminisme, fordi han blev
overrasket over, hvor meget kvindehad, der er i offentliggjorte artikler og bøger.
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Dato: Onsdag den 12 oktober 2022 kl. 19:00
Sted: Odense Valgmenighedskirke

» Vores offentlige debat er i disse år fyldt med #metoo, kønskvoter, transrettigheder og unge feminister, der kræver deres ret.
Men også af kritik, modreaktioner, påberåbelser af naturlige forskelle 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 kvindekønnet, der er til diskussion men i stigende grad også mandekønnet «

Kvindestemmer, kvinderoller
og kvindehistorier i den
tidlige kristendom.
Kristendommen har på linje med andre religioner
haft og har stadig betydning for, hvordan vi opfatter henholdsvis det at
være kvinde og det at være mand. Og for at kvinden
i mange tilfælde betragtes
som det svage og underlegne køn, der stadig i store dele af verden ikke har
retten til at bestemme
over eget liv.
I kirkens tidlige historie
tegner der sig imidlertid et
billede af, at kvinder havde
langt større betydning for
tilblivelsen af kristendommen, end man hidtil har
ment. Jesu mor Maria blev
i den tidlige kristendom
æret som præst og med en autoritet, der langt overgik mændenes. Den flittige brevskriver Paulus er nok især berømt for at have
udtalt de berømte eller berygtede ord om, at kvinder skal tie i for-

Dato: Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 19:00
Sted: Odense Valgmenighedskirke
samlinger. Men måske har han aldrig
sagt sådan, og det fremgår med al tydelighed af hans breve, at han arbejdede godt sammen med kvinder. Marianne Aagaard Skovmand, sognepræst
ph.d. og forfatter, der i efteråret 2021
udgav bogen De skjulte ledere. Om
kvinderne i den tidlige kristendom, fortæller i foredraget ud fra den nyeste
forskning om kvindernes rolle og betydning i den tidlige kristendom.
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Julius Bomholt politiker og pol-etiker

I en billedkavalkade gennemgår Jørn Henrik Petersen Julius
Bomholts liv og virke. Bomholt var en af det 20. århundredes
meget markante politikere: radiorådsformand, to gange formand for Folketinget, undervisnings- og socialminister og
sluttelig landets første kulturminister. Han er samtidig interessant, fordi han – måske snarere end at være politiker – var
pol-etiker. M.a.o. spillede etikken en stor rolle for ham. Når
han altid ønskede en bevægelse fra ide til handling, hang det
sammen med hans grundlæggende mantra: For de andre.
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Dato: Mandag den 31. oktober 2022 kl. 19:00
Sted: Sankt Knuds Gymnasium
Jørn Henrik Petersen blev student fra Aalborg Katedralskole i 1963
og kandidat i nationaløkonomi fra Aarhus Universitet i 1968. Han
blev amanuensis ved det daværende Odense Universitet i 1970 og
fuldførte sin ph.d./lic.oecon. samme sted 1971 med en afhandling
om de økonomiske aspekter af en centraldirigeret økonomi. I
1974 blev han professor i socialvidenskab. I 1985 blev han dr.phil.
i historie med en afhandling om den danske alderdomslovgivnings
oprindelse. Han blev i 2002 prorektor for Syddansk Universitet.
Fra 1998 til 2004 var han ansvarlig for opbygningen af journalistuddannelsen og leder af Center for Journalistik ved Syddansk Universitet. Rækken af tillidshverv tæller bl.a. formandskabet for TV
2's bestyrelse fra 1988 til
1994, formand for Fyens Stiftstidendes bestyrelse 1980-1986
og igen 2001- og medlem af
menighedsrådet i Odense
Domsogn. Petersen har desuden været medlem af flere
offentlige kommissioner og
udvalg, bl.a. Socialkommissionen og Velfærdskommissionen
og Værdikommissionen.

Hvad med kulturen?
- fra Bomholt til Corona
Mens en stor del af kulturlivet var lukket ned under coronarestriktionerne, fejrede Kulturministeriet i 2021, at det var 60 år
siden Julius Bomholt blev udnævnt til Danmarks første kulturminister. Hans program var, at staten skulle støtte kunst af høj kvalitet
uden at blande sig i indholdet, og at kunst og kultur skulle udbredes til alle i hele landet.
Bomholts kulturpolitik lagde
grunden til den støtte til
kunst og kultur, som vi har i
dag. Men ikke uden konflikter og kampe. Poul Bache
fortæller om rindalismen,
om kulturkløfterne mellem
kultureliten og den bredere
befolkning, og om Jens Jørgen Thorsens Jesus-film, der
rejste protester over hele
Europa. Vi hører om de
mange forsøg på at nedlægge Statens Kunstfond, om
Jytte Hilden og dogmefilmene, Brian Mikkelsens kulturkanon, og om Radio Møller,
der blev til radio 24-7.

Dato: Torsdag den 10. november 2022 kl. 19:00
Sted: Sankt Knuds Gymnasium
I 2022 er Bomholts kulturpolitiske mål stadig aktuelle. Men hvordan går det med kulturpolitikken og de kulturpolitiske visioner?
Og hvorfor er kulturpolitik så besværlig?
Poul Bache har som embedsmand i Kulturministeriet gennem 22 år og under 8
kulturministre beskæftiget
sig med kulturpolitik, først
som afdelingschef i Kulturministeriets departement,
derefter som direktør i
Kunststyrelsen og i Kulturstyrelsen. Efter han i 2015
blev pensionist, har han været bestyrelsesmedlem i forskellige kulturinstitutioner.
I 2021 udgav han bogen Finkultur og mangfoldighed. 60 års dansk
kulturpolitik, der fortæller historien om kulturpolitikken siden Kulturministeriet blev oprettet i 1961.
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Redaktørens værksted
– et kig indenfor
Janne Breinholt Bak er seniorredaktør på
Gyldendal og har 23 års vidtfavnende erfaringer med at arbejde sammen med et rigt
udvalg af de danske forfattere, som er med
til at definere dansk litteratur herhjemme og
i udlandet.
Denne aften vil hun give jer et indblik i, hvordan samarbejdet mellem en redaktør og en
forfatter udfolder sig, ofte over mange år.
Hvordan udvikler man et manuskript fra den
første spæde tanke til det sidste punktum?
Hvilke samtaler har været de mest øjenåbnende og inspirerende for hende som redaktør, og hvornår har samarbejdet udmøntet
sig i værker, som kommer bredt ud i verden.
I oplægget vil hun komme ind på samarbejdet med Anne Lise Marstrand-Jørgensen om
hendes roman om Danmarks første dronning, Margrete I, Stine Askovs gribende og
underholdende roman om læseglæde og
kærlighed, Nøjsomheden, og Eva Tinds roman om zoologen Marie Hammer, Kvinden
der samlede verden. Derudover vil hun fortælle om, hvordan det er at sidde med to pa-
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Dato: Torsdag den 17. november 2022 kl. 19:00
Sted: Odense Valgmenighedskirke
rallelle redaktionsforløb, Søren Ulrik Thomsens essay Store Kongensgade 23 og Peter
Øvig Knudsens erindringsbog Jeg er hvad jeg
husker, hvor forfatterne havde to meget forskellige holdninger til dansk psykiatri. Der vil
være rig mulighed for spørgsmål efter hendes oplæg.

Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Stine Askov
Eva Tind
Søren Ulrik Thomsen
Peter Øvig Knudsen

Verden i lyset af krigen i Ukraine
Bedst som coronapandemien
var stort set overstået - i hvert fald
i vores del af verden - og vi igen
glædede os til at
leve det frie og
bekvemme liv,
blev Europa ramt
af en rigtig krig.
Ruslands invasion
af Ukraine den 24.
februar ændrede
med ét slag verdenshistorien, siger man. Men er vi nu et helt andet sted end før den 24. februar?
Er vi midt i en iskold krig med Rusland i en ny konfrontation med
Vesten?
Støtter vi militær oprustning, fordi vi ikke længere tror på nedrustning? Er det en selvfølge, at vi skal betale meget mere til NATO? Er
det en selvfølge, at vi ønsker et stærkt militært Europa?
Lever vi her i Europa trygt og godt under den amerikanske paraply? Eller har USA for meget at se til med Kina og Østasien, til at

Dato: Onsdag den 23. november 2022 kl. 19:00
Sted: PHØNIX, Schacksgade 39, 5000 Odense C

markere sig om Europa?
• Tror vi på samhandel som et middel til fred? Tror vi på, at FN
er til nogen nytte?
• Hvad med de fattige lande i navnlig Afrika? Er de - endnu engang - blevet sorteper?
Mange spørgsmål presser sig på i en forandret verden. Vi har bedt
tidligere finans- og udenrigsminister, tidligere formand for Folketinget og tidligere formand for FN's generalforsamling, Mogens
Lykketoft, gøre os klogere på den nye verdensorden - både på det
store, globale plan og det lille hjemlige.
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TILMELDING

Nytårskur i
Valgmenighedskirken
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 operaarier 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 solistklassedebut samme sted i 2002.
Desuden udvekslingsstuderende ved Sibelius Akademiet i Helsinki fra 199597. Hun har modtaget undervisning af Rodolfo
Llambias, Rosalind Bevan,
Mirta Herrera (Rom) og Jiri Hlinka (Oslo), samt del-
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Dato: Søndag den 8. januar 2023 kl. 14:00 - 17:00
Sted: Odense Valgmenighedskirke
taget i masterclass med bl.a. Paul Trein og Stephen Kovacevich.
Som solist har Berit spillet med bl.a. Odense Symfoniorkester som
ungt navn i 1999, samt flere gange med orkesteret 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 kammermusiker bl. a. med Franck Duo, Idun Trio og
Ensemble Valentin. Hun er tilknyttet Syddansk Musikkonservatorium som akkompagnatør og repetitør.

Lykke Appelon er født
i 1991 og kommer oprindeligt fra Thy men
drog til Odense for at
studere på Syddansk
Musikkonservatorium.
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 lil-

TILMELDING

Dato: Søndag den 8. januar 2023 kl. 14:00 - 17:00
Sted: Odense Valgmenighedskirke
le eventyr i Rom, hvor hun boede i to år og havde de bedste muligheder for at udforske den italienske renæssance- og barokmusik
hos bl.a. Chiara Guglielmi.
I 2019 var hun en af vinderne i SDMK´s solistkonkurrence 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 programmet. Lykke er desuden en del af vokalensemblet SAGA, hvor hun
synger 1. sopran i arrangementer af den danske sangskat.

Nytårskur i
Valgmenighedskirken
DR Vokalensemblet 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 Juleoratorium. Hun har sunget mezzosopranpartiet i Mozarts c-mol Messe i Roskilde Domkirke med Danmarks Underholdningsorkester.
Pris for deltagelse: Kr. 150,- pr. person.
Deltagerantal:
Max. 150 personer.
Tilmelding:
OH-odense.dk (fra 14/11 kl.17)
Deltagelse kun for foreningens medlemmer

Anna Caroline Olesen, mezzosopran, er uddannet fra Syddansk
Musikkonservatorium af Henriette Bonde-Hansen. Anna har siden 2017 været fast medlem af
DR KoncertKoret. Hun har desuden flere gange sunget med det
tyske solistensemble 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.
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Barnebarn af en topnazist

Dato: Torsdag den 19. januar 2023 kl. 19:00
Sted: PHØNIX, Schacksgade 39, 5000 Odense C
dag med sin danske kone på Strynø og er lektor på SDU. Med udgangspunkt i sin egen familiehistorie vil Moritz Schramm i sit foredrag give os en personlig fortælling om efterkrigstidens Tyskland,
hvor nazismen stadig havde rigtig godt fat i det tyske samfund.
Hvor mange embedsmænd fra nazi-tiden fortsatte i høje stillinger,
og hvor fortrængningen og tavsheden om nazisternes forbrydelser først efter mange år blev brudt.

Om hvordan nationalsocialismen gennemsyrede Tyskland i mange
år efter krigen.
Hvis Hitler havde venner, var jeg en af dem
Nogenlunde sådan har den tyske arkitekt og Det Tredje Riges rustningsminister, Albert Speer, udtalt. Speer kom helt ind i inderkredsen omkring Hitler, og han var som rustningsminister så effektiv,
at han siges at have forlænget 2. verdenskrig med to år. Ved Nürn- Til sidst vil Moritz Schramm zoome ind på Tyskland i dag, hvor nye
berg-processen efter krigen slap Speer med 20 års fængsel.
realiteter presser sig på.
Hans barnebarn, Moritz Schramm, er opvokset i Berlin, men bor i
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Himmelhøjt jublende,
til døden fortvivlet

Anne Franks dagbog: Koncertfortælling - J. S. Bach/Klezmer
Anne Franks dagbog er en af de mest læste bøger i verden, og et
af de vigtigste vidnesbyrd om udslettelsen af Europas jøder under
Anden Verdenskrig. Anne Frank er under jorden på flugt fra nazisterne. I august 1944 blev familiens gemmested afsløret. Hun blev
deporteret, døde i Bergen-Belsen tre måneder før hun ville være
fyldt 16, og blot en måned før koncentrationslejren blev befriet af
britiske tropper. Den stemme, der møder læseren i dagbogen, er
en livlig, klarsynet og selvstændig ung pige med egne problemer,
længsler, drømme og håb. Det er i dagbogen, som om hun vidste,
at hendes ord skulle genlyde langt efter hendes egen fysiske udslettelse.

Dato: Søndag den 22. januar 2023 kl. 16:00
Sted: Odense Valgmenighedskirke
I koncertens udvalgte tekstafsnit, møder vi en både jublende og
fortvivlet ANNE. Tilsvarende har de musikstykker – koraler af J.S.
Bach og traditionelle klezmernumre – både jubelen og fortvivlelsen i sig! Nis Bank-Mikkelsen læser Dagbogen.
Klezmermusikken var jødernes musik og trøst i Østeuropa før 2.
verdenskrig og som sådan skæbneforbundet med jødernes historie. Musikerne tager udgangspunkt i den gamle opfordring: at gøre musikken til en ordløs sang, en musik der har gjort sig fri af ordene, og som blot jubler og græder.
Nis Bank-Mikkelsen: Suveræn bibeloplæser. Omvandrende blanding af Aladdin, Bellmann og Rytter.
Jens Schou: Soloklarinettist med en særlig svaghed for klezmermusikkens melankoli og livsglæde.
Anders Singh Vesterdahl: Fantastisk harmonikaspiller, med verdensmusik som sit speciale. Selv verdensformat. Centralt medlem
af The Middle East Peace Orchestra.
Pris for deltagelse: Kr. 150,- pr. person.
Deltagerantal:
Max. 150 personer.
Tilmelding:
OH-odense.dk (fra 5/12 kl.17)
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Højskoledag på Langeland

Dato: Lørdag den 4. februar 2023 kl. 08:00 - 18:00
Sted: Humble Efterskole

Når elever og lærere på Musikefterskolen i Humble taler om den
særlige og lidt udefinerbare Humble-ånd, er det ikke sagnkongen
Humble, de har i tankerne.
Nej, de tænker på en helt nutidig stemning, som de oplever - og
lever i - på efterskolen. En stemning, der udspringer af musik, fællesskab og socialt samvær. – Vi tilbyder eleverne en personlig udvikling gennem musik og fællesskab, siger skolen.
Som en elev skrev efter et år på skolen i 2020/21: Det har oprigtigt været det bedste år i mit liv. Jeg lærte så meget; ikke kun om
musik men også om venskab og tilgange til livet.
Humble fik i 1974 en grundtvigsk efterskole der i 2005 blev omdannet til musikefterskole.
Og musikken er omdrejningspunktet på skolen. - Hvis blot
en enkelt elev vil spille sækkepibe, prøver vi at skaffe en
lærer, der kan påtage sig undervisningen, siger forstander
Jonas Hald. Eleverne giver også flere koncerter – højdepunktet er den årlige koncert
på spillestedet Store Vega i
København.
Under vores besøg vil elever-

ne spille og synge for os. Der bliver også lejlighed til, at vi selv kan
røre vore velsmurte sangstemmer, mens vi er på skolen.
Eleverne kommer fra både Danmark og udlandet – men ikke fra
Langeland! Skolen gør en dyd ud af at være mangfoldig på mange
områder. Den lægger også vægt på at være bæredygtig – ikke
mindst i sine måltider. Og for at det ikke skal være løgn: Efterskolen har sine egne bier og egen honningproduktion!
Forstander Jonas Hald vil fortælle os meget mere om skolen, dens
værdier og prioriteringer.
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Dato: Lørdag den 4. februar 2023 kl. 08:00 - 18:00
Sted: Humble Efterskole

Højskoledag på Langeland

PROGRAM
08:00 Afgang med bus fra Dannebrogsgade i Odense
09:30 Ankomst (med kaffe/the og boller)
10:00 Musikalsk og menneskelig bæredygtighed i en efterskolekontekst v. forstander Jonas Hald
11:00 Litteraturen og landskabet – Nyere dansk hjemstavnslitteratur v. journalist og lærer Nanna Goul
12:00 Frokost fra skolens vegetariske og økologiske køkken
13:00 Rundvisning
13:30 Langelands historie, myter og sagn v. lærer Frank Lundstrøm
14:30 Eftermiddagskaffe
15:15 Musikalsk underholdning ved skolens elever samt sangtime
16:30 Afrejse
18:00 Hjemkomst til Dannebrogsgade i Odense

Pris for deltagelse: Kr. 250,- pr. person.
Deltagerantal:
Max. 100 personer.
Tilmelding:
OH-odense.dk (fra 12/12 kl.17)
Deltagelse kun for foreningens medlemmer
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I dag skal du leve på rejse i Højskolesangbogen
I dette foredrag vil Iben Krogsdal
med Højskolesangbogen i hånden tage os på en sangrejse gennem året og livets aldre fra fødsel til ungdom, alderdom og død.
Undervejs skal vi bl.a. synge en
række af Iben Krogsdals egne
sange om tilværelsen i alt mellem stille sorg og jublende glæde. Vi skal synge om livets store
overgange, mørketimen, fødselsøjeblikket og lysets genkomst. Og
så skal vi høre om de bittesmå og
kæmpestore opstandelser, livet
næsten hver dag lyser op af –
hvis vi ellers har blik for dem.
Iben Krogsdal er skønlitterær forfatter og salmedigter og er repræsenteret i en række antologier, sang- og salmebøger. Hun debuterede som forfatter i 2000 med novellesamlingen Træfpunkter og
som salmedigter i 2010 med salmesamlingen Vi som er søgende.
Hun har siden udgivet en række bøger; inden for de seneste år
særligt noveller og salmesamlinger. I den seneste udgave af Højskolesangbogen er hun repræsenteret med 10 nye salmer og sange.
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Dato: Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19:00
Sted: Odense Valgmenighedskirke
Iben har en ph.d. i religionsvidenskab og var indtil 2011 ansat på Aarhus Universitet,
hvor hun har forsket i moderne menneskers religiøsitet,
deres optagethed af psykologi
og deres forhold til kristendommen. Hendes forskning er
bl.a. udkommet i bøgerne De
nye myter og De måske kristne.
Entre: 30 kr.

GENERALFORSAMLING
Syngedrengene fra Assens
Forud for generalforsamlingen vil Syngedrengene ved Vor Frue
Kirke i Assens underholde os med deres firestemmige drengemandskor med pt. 30 sangere i 10-25-års alderen. Koret har eksisteret siden 1856 og er dermed landets ældste drengekor. Koret
arbejder på et højt kunstnerisk niveau med et repertoire hovedsageligt bestående af europæisk kirkemusik fra 15. årh. og frem. Alle
sangere modtager undervisning i solosang og hørelære gennem
Assens Sangkraftcenter, og koret fungerer ligeledes som en stabil
fødekæde til landets konservatorier. Udover at levere kirkesang i

Dato: Onsdag den 8. marts 2023 kl. 18:30
Sted: Munkebjerg Kirke
Assens-Gamtofte sogn er koret et omrejsende koncertkor og har
de senere år været i bl.a. Canada, Island, Sri Lanka og senest i Malaga i Spanien i efteråret 2021. Morten Blichfeldt Bunk har været
korets dirigent siden februar 2022. Morten fik sin musikalske opdragelse i Herning Kirkes Drengekor og er uddannet organist og
korleder på Det Jyske Musikkonservatorium med viderestudier på
Voces Academy i Gentofte. I løbet af sine studier har Morten deltaget i mesterkurser i orgel og direktion over det meste af Europa
herunder i Cambridge, Oxford, Berlin, Leipzig og Wien. Morten er
også en habil sanger og vandt i 2018 den landsdækkende konkurrence Unge Sangere. I forbindelse med Unge Sangere har han
desuden modtaget bl.a. Den Jyske Operas Pris, Den Fynske Operas
Pris og Edith Guillaumes Mindepris. Inden han tiltrådte som organist og korleder i Assens, var Morten Blichfeldt Bunk ansat som
domkantor ved Ribe Domkirke.

Efter den musikalske underholdning i kirken er der et let traktement for foreningens medlemmer i de tilstødende mødelokaler
efterfulgt af den ordinære generalforsamling.
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Kvinder er fremtidens islam

Dato: Mandag den 13. marts 2023 kl. 19:00
Sted: Sankt Knuds Gymnasium

tet med speciale i islamisk aktivisme og sufisLandet midt imellem to kulturer og to relime i Syrien. Hun har i tidens løb især begioner. Reformislam, kvinders rettigheder
skæftiget sig med spørgsmålet om islams og
og veje ud af psykisk vold.
muslimers rolle i det moderne Europa. Hun
er stifter af og mangeårig talskvinde for FoKhankan er troende muslim, og i hendes øjrum for Kritiske Muslimer og har desuden
ne er Islam ikke et smykke, man bærer om
været medlem af og folketingskandidat for
halsen som et symbol. Islam er baseret på
Det Radikale Venstre. I 2016 var hun mednæstekærlighed og respekt, som man lever
stifter af Mariam Moskeen, og blev Danefter. Men Islam vil miste sin berettigelse,
marks første kvindelige imam. Herudover er
hvis den ikke udvikler sig i forhold til det
hun stifter af Exitcirklen, en NGO med samtasamfund, vi lever i. Sherin Khankan er oplegrupper for mennesker, der er udsat for
vokset i Danmark i en familie, hvor moderen
psykisk vold, negativ social og religiøs konstammer fra Finland og er kristen, og hvor
trol.
faderen er fra Syrien og er muslim. Hun er
Hendes oprindelige navn er Ann Christine
dermed produkt af to forskellige religioner
Khankan, men er altid, af sin familie, blevet
og kulturer og har i praksis set og levet med de mange ligheder og kaldt Sherin, som betyder den søde. Som 18-årig begyndte hendes
forskelle, der findes mellem kristendommen og Islam. Det har der- proces med at blive praktisefor altid være naturligt for Khankan at gå på kompromis og være rende muslim, og i den forbinkritisk over for sin egen måde at forvalte og udøve sin tro på
delse skiftede hun navn til
Sherin.
Sherin Khankan er en dansk imam, forfatter, religionssociolog,
NGO-direktør, foredragsholder og samfundsdebattør. Hun er
cand.mag. i religionssociologi og filosofi fra Københavns Universi-
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Dansk sprog over sø og land

Dato: Mandag den 20. marts 2023 kl. 19:15
Sted: Odense Friskole
når det ikke er københavnsk. Den slags har stor betydning for vores tro på os selv og vores sprog. Tiden er inde til at glæde sig
over vores sprudlende sproglige mangfoldighed.

Michael Ejstrup er 61 år, født i
Videbæk, taler flere danske dialekter og er ph.d. fra Syddansk og Lund Universitet.
Han har forsket i dansk talesprog i mere end 25 år og har
udgivet adskillige bøger om
emnet og deltager ofte i debatter om dansk sprog i medier.
Desuden er han projektejer af
projekt Som man siger, der
Sproglig mangfoldighed trives i Danmark og vil uden tvivl også
støttes med 4 mio. kr. af Norfremover være en del af vores hverdag. Skoler og medier har i fle- dea-fonden. Lyt til podcast, og
re hundrede år brugt københavnsk som rettesnor for rigtigt og for- se video om dansk sprog på
kert dansk; uden at skelne klart mellem skrift og tale.
www.sommansiger.nu.
Tiden er inde til at øge fokus på forskellene snarere end på ensretning. Fynsk er næsten ukendt for andre end dem, der taler det, og
mange talere føler sig utilpasse ved at vælge deres modersmål,
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Dansk flygtningepolitik før og nu Dato:
Sted:
Rwanda-lov, udvisning af syriske flygtninge
til uvisse skæbner er sådan noget, man
ville studse over i enhver international kontekst, skrev Anne Sofie Allarp i Altinget
16.07.21.
Den socialdemokratiske regering har - ifølge deres partiprogram - som målsætning
den solidariske forpligtelse til at hjælpe
mennesker på flugt, men ønsker samtidig
at føre en stram kontrol med antallet af
flygtninge.
Klare krav og forventninger skal afløse tidligere tiders fejlslagne udlændingepolitik.
Asylsystemet er ændret, for regeringen
ønsker en udlændingepolitik der samler
Danmark.
I foredraget vil Anne Sofie Allarp give sit
syn på udviklingen i dansk flygtningepolitik.
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Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19:00
Sankt Knuds Gymnasium
Anne Sofie Allarp er cand.jur. med speciale i EU og flygtningeret, radiovært, forfatter, politisk kommentator, skribent, tidl.
international redaktør for radio 24/7, foredragsholder, uddannet fra Københavns
Universitet. Bosat i København. Mor til to
børn.

Børn i al Roj-lejren
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Rundvisning på
Henriette Hørlücks Skole
Hvert år i september holder vi i Odense Højskoleforening
sangaften i foreningens gamle bygning i Slotsvænget. Siden
begyndelsen af 1970 har den tilhørt Henriette Hørlücks Skole, der holder til i nabobygningerne, der ligeledes er tegnet
af den kendte Odense-arkitekt Niels Jacobsen. Skolen er
fyldt op med kunst og mærkelige finurlige ting.
Torsdag den 13. april kl.
16.30 viser skolebestyrer Henrik Nannestad
Jørgensen rundt på skolen, som nu også består
af Badstuen og en del af
den gamle Jernbanegade skole. Vi skal høre om
vase-eksperimentet,
samt om hvordan han
bruger et par uger i
sommerferien på at rokere på
kunst og inventar, som han
har hjembragt.
Skolen rummer i dag en international afdeling med ca. 200
elever.

Dato: Torsdag den 13. april 2023 kl. 16:30
Sted: Henriette Hørlücks Skole

Vi starter med er glas vin i skolens gamle morgensangssal i Slotsvænget 3.

Deltagerantal:
Tilmelding:

Max. 50 personer.
OH-odense.dk (fra 20/3-23 kl.17)

27

TILMELDING

Hvis Grønland river sig løs?

Dato: Mandag den 17. april 2023 kl. 19:00
Sted: Nordatlantisk Hus

Et stort flertal af den grønlandske
befolkning deler visionen om
Grønland som en selvstændig
stat engang i fremtiden. Og mange grønlændere synes, Danmark
aktivt burde hjælpe Grønland
med at opnå uafhængighed.
Men vil Danmark det? Eller vil
Danmark i endnu mange år holde
fast i Rigsfællesskabet? Er det naivt at tro, at turisme, fiskeri og
minedrift kan finansiere et selvstændigt Grønland?
Hvad er perspektiverne i forhold til stormagterne, hvis Grønland
bliver selvstændigt? – Nu hvor isen er ved at smelte og dermed
øger Grønlands strategiske betydning, og
hvilke interesser vil de andre arktiske aktører
(Rusland, USA, Canada, Kina) pleje, hvis
Grønland får status som uafhængig nation?
Hvad betyder den nye sikkerhedspolitiske situation, hvor Arktis nu er splittet mellem et
russisk og et vestligt Arktis for Grønlands muligheder?
Disse og mange andre spørgsmål sætter
Odense Højskoleforening og Det Grønlandske
Hus i Odense i fællesskab til debat i Nordat-

lantisk Hus på Odense havn. Debattørerne bliver de to grønlandske folketingspolitikere, Aaja
Chemnitz Larsen fra partiet IA og
Aki-Matilda Høegh-Dam fra partiet Siumut, samt det danske
(fynske) medlem af Folketingets
Grønlandsudvalg, Lars Chr. Lilleholt fra Venstre. Moderator bliver journalist Martin Breum, der har stor viden om Grønland og
Arktis og har skrevet flere bøger om emnet.
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Deltagerantal:
Tilmelding:

Max. 100 personer.
OH-odense.dk (fra 27/3-23 kl.17)

Louis Pios amerikanske drøm

Dato: Torsdag den 27. april 2023 kl. 19:15
Sted: Odense Friskole

Hårdt presset af de danske myndigheder
Anders Bo Rasmussen er lektor ved Center for Amerikanske Stuflygtede Louis Pio i 1877 til Amerika. I Chi- dier på Syddansk Universitet. Han er specialist i 1800-tallets amecago landede den danske arbejderleder
rikanske historie og forfatter til bøgerne I krig for Lincoln og Civil
midt i den landsomWar Settlers: Scandinavians, Cispændende jernbatizenship, and American Emnestrejke og kastede
pire, 1848-1870.
sig straks ind i kamRasmussen arbejder i øjeblikpen. I håbet om at
ket på biografien Louis Pio: Reomplante europæisk
volution og flugten til Amerika
socialisme til Ameri(forventet foråret 2023).
ka organiserede Pio
sammen sin partner
Augusta arbejdere i 1870erne og 1880erne,
blandet andet i den hemmelighedsfulde organisation Knights of Labor, der i løbet af få
år blev den største fagbevægelse i den vestlige verden. Men efter en stor arbejderkonflikt
i 1886 mistede bevægelsen sin indflydelse,
mens Pio tilsyneladende selv mistede troen
på en bredt funderet solidaritetstanke. Foredraget forklarer baggrunden for denne forandring, og giver samtidig svar på et af de største spørgsmål i amerikansk historie: Why is
there no socialism in the United States?
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TILMELDING - Sommerudflugt

Grundlovsmøde /
Sommerudflugt

Dato: Tirsdag den 6. juni 2023 kl. 19:00
Sted: Sankt Knuds Gymnasium
ved at kunne lave aftaler på det tidspunkt af året og så langt ud i
fremtiden.
Dato, tid og sted ligger fast, men vi venter med at indgå aftale om
grundlovsmødet 2023, 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 meddelelse til medlemmer, der
har opgivet mailadresse.

Odense Højskoleforening har tradition for at holde sine grundlovsmøder 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
efterhånden mange større regionale arrangementer. Foredragsholderne 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 vanskeligheder, når vi skulle finde en foredragsholder til grundlovsmødet. Det er ikke, fordi vi
mangler tilsagn fra gode foredragsholdere, men vi har haft svært
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HUSK: Sommerudflugt
lørdag den 10/6

Tilmelding fremgår af
indbydelsen, der udsendes først i maj
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Ugeophold på
Rude Strand Højskole
”At undres og betages”

TILMELDING

En uge med højt til loftet på en af Danmarks smukkest beliggende
seniorhøjskoler
Odense Højskoleforening inviterer til fem kursusdage på Rude
Strand Højskole
Velkommen til en højskoleuge med højt til loftet og med livgivende foredrag og fortællinger, masser af fællessang og herligt samvær med andre medlemmer af højskoleforeningen. Nyd den gode
mad fra højskolens eget køkken og oplev den skønne natur omkring skolen, der ligger lige i vandkanten syd for Aarhus med udsigt til Helgenæs, Samsø og Tunø.
Her vil du møde en række spændende foredragsholdere. Blive
vækket til forundring og få udvidet fantasien og horisonten i selskab med én af landets absolut bedste formidlere, lektor ph.d.
David Bugge fra Aarhus Universitet, som i sit foredrag Forundring
fryder, beretter om fortælling og fantasi bl.a. hos forfatterne Martin A. Hansen, Jakob Knudsen og K. E. Løgstrup. Du skal høre forfatter og samfundsdebattør Lars Olsen fortælle om klasseskel, lighed og ulighed i Danmark. Idéhistoriker fra Aarhus Universitet,
Peter Aabo Sørensen, fortæller skarpt og humoristisk om Den be-

undrende undren! – om religionens udfordring til filosofien
hos K.E. Løgstrup og Hannah
Arendt. Og journalist og kommunikationsrådgiver i Helsingør Stift, Malene Bjerre, fortæller om kommunikation i folkekirken med udgangspunkt i
sin bog: Religiøst sprog i en verden, der ikke forstår det.
Syng med på alle de dejlige sange fra Højskolesangbogen og få
indblik i historierne bag komponister og forfattere sammen
med højskolelærer Helge Teglgaard.
Og så skal vi på heldagstur til
Samsø - Danmarks Vedvarende
Energi Ø - hvor vi skal rundt og
opleve det smukke og idylliske
øsamfund med den fantastiske
natur. Vi skal også besøge Samsø
Energiakademi, der arbejder
med konsekvenserne af klimaforandringerne.

32

Dato: Mandag den 18. september 2023 kl. 13:00 til
Fredag den 22. september 2023 kl. 13:00
Sted: Rude Strand Højskole

TILMELDING
Dato: Mandag den 18. september 2023 kl. 13:00
til Fredag den 22. september 2023 kl. 13:00
Sted: Rude Strand Højskole

Ugeophold på
Rude Strand Højskole
”At undres og betages”

Dobbeltværelser - 4000 kr. pro pers
Enkeltværelser med delt bad - og havudsigt - 4000 kr. pro pers
Enkeltværelser med delt bad - uden havudsigt - 3800 kr. pro pers
Enkeltværelser med eget bad og havudsigt - 4800 kr. pro pers.

Ugen byder endvidere på udflugt til Egmonthøjskolen i Hou – en
højskole for unge med handicap – eller med særlige forudsætninger! På skolen skal vi opleve Jørn Bies 80 kvadratmeter store vægmaleri om Danmarks socialhistorie med en beskrivelse af indsatsen og holdningen til de udstødte og anderledes i samfundet op
gennem historien. Billedet læner sig op ad Egmonthøjskolens værdier: Myndighed, værdighed og solidaritet.
Morgensang og morgensamling vil højskolens forstanderpar Helle
Bak Holvad og Carsten Holvad stå for.

TILMELDING:
Tilmelding til Søren Ole Petersen fra onsdag den 26. april kl.
17:00 - og ikke før. Tilmeldingen foregår pr. mail til tilmelding@oh
-odense.dk med teksten Rude.
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 12.
maj på konto:
Reg.nr. 6845 – konto 1281163
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LÆSEKREDSE i Odense Højskoleforening
Her indbydes Odense Højskoleforenings litteraturinteresserede
medlemmer til at deltage.
Glæden ved at læse en god bog kender de fleste, det har værdi for
os. Man oplyses og får indsigt i en større og videre verden, i andre
menneskers vilkår og kultur - og sidder muligvis tilbage med et hvorfor eller hvordan?
Svaret findes måske ikke, men i samtale med andre om den læste
bog kan blikket åbnes for facetter, man selv havde overset. Således
også i læsekredsene, hvor vi med forskellig baggrund og synspunkter
læser og diskuterer de bøger, vi i fællesskab har valgt at læse.
Det kræver ikke særlige forkundskaber at være med, kun lysten til at
læse og dele oplevelsen af en bog med andre. Det giver anledning til
rigtig gode samtaler og ivrige diskussioner i et hyggeligt samvær.
Efter aftale læses en bog til hvert møde vinteren igennem, og for at
alle kan få udbytte af at være med, begrænses antallet af deltagere
til 10-12 i hver kreds.

Alle skal tilmelde sig, også deltagere, der
tidligere har været med i en kreds.
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LÆSEKREDSE i Odense Højskoleforening
Formiddage

Eftermiddage

Læsekreds 1

Læsekreds 2

Læsekreds 3

Læsekreds 4

Læsekreds 5

Læsekreds 6

Læsekreds 8

Læsekreds 9

Læsekreds 10

Mandage
10-12

Onsdage
9.30-11.30

Onsdage
9.30-11.30

Onsdage
9.30-11.30

Mandage
14-16

Onsdage
14-16

Mandag
14-16

Tirsdage
13.30-15.30

Mandag
14-16

26. sept.

21. sept.

28. sept.

5. okt.

26. sept.

28. sept.

3. okt.

27. sept.

19. sept.

31. okt.

12. okt.

26. okt.

2. nov.

31. okt.

26. okt.

7. nov.

25. okt.

24. okt.

28. nov.

16. nov.

30. nov.

7. dec.

28. nov.

30. nov.

5. dec.

29. nov.

21. nov.

30. jan.

18. jan.

25. jan.

4. jan.

30. jan.

25. jan.

2. jan.

31. jan.

23. jan.

27. feb.

8. feb.

22. feb.

1. feb.

27. feb.

22. feb.

6. feb.

28. feb.

20. feb.

27. mar.

15. mar.

29. mar.

1. mar.

27. mar.

29. mar.

6. mar.

28. mar.

20. mar.

Lone Ejdrup
Lisbeth Kj.
Jensen

Marianne
Vestergaard

Marianne
Schroll

Inge Kiertzner

Kirsten
Nonnemann

Kirsten
Zoffmann

Hanne
Lind-Thomsen

Liss-Lotte
Talbro

Randi Weeks

Tilmelding til Læsekreds 1-6 samt Læsekreds 8 og 10 (Valgmenighedens konfirmandstue, Dronningensgade 1):
fra mandag d. 15. august til Kirsten Nonnemann, Langelinie 24 st.tv., 5230 Odense M, tlf. 6081-4646 eller
kirsten.nonnemann@gmail.com
Tilmelding til Læsekreds 9 (Dalum Bibliotek, Dalumvej 95):
Tirsdag d. 10. august kl. 17-19 eller tirsdag d. 16. august kl. 19-21 til Marianne Vestergaard, Læssøegade 193, 5230 Odense M tlf.
4157-8708
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Bestyrelsen i Odense Højskoleforening
Jens Rahbek Nørgaard
(Formand / Redaktør)
2482-1453
formand@oh-odense.dk

WWW

Søren Ole Petersen
(Næstformand)
4042-8011
n-formand@oh-odense.dk
Erna Overgaard
(kasserer)
6160-5407
kasserer@oh-odense.dk
Anne-Grethe Elkjær
(Sekretær)
2122-4493
sekretær@oh-odense.dk
Helen Jensen
5048-4590
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Helen Dyrst
3028-0452
Marianne Lundsgaard
6167-8085
Claus Chr. Koch
3085-7790
Lars Schelde
2877-6768

Suppleanter:
Else-Marie Andersen
2066-3246
Jørgen Thomsen
6169-0875

Facebook

