
Seniorhøjskolen 

Odense  

 

 

 
 

Program 

Efterår 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorhus Odense, 

Toldbodgade 5 

5000 Odense C 
www.seniorhøjskolenodense.dk 

http://www.seniorhøjskolenodense.dk/


- 2 - 
 

Hvem er vi? 
I 2008 var vi 3 seniorer, som savnede et kulturelt samlingssted i Odenses Nord 

Øst - område. Samme år blev der bygget et kulturhus oven over Vollsmose 

bibliotek. Vi blev budt indenfor i kulturhuset, hvor lokalerne var ideelle til en 

seniorhøjskole. 

 

Vi havde stiftende generalforsamling den 18. november 2008. Bestyrelsen 

blev på 5 medlemmer, og Seniorhøjskolen NØ var hermed en realitet. 

  

Den 1. januar 2013 valgte vi at flytte Seniorhøjskolen NØ til Seniorhus Oden-

se, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C. Navnet ændredes samtidig til Seniorhøj-

skolen Odense, idet vi ønskede at henvende os til hele Odense. 

 

Det er seniorhøjskolens formål at deltage i folkeoplysende voksenundervis-

ning for 50-årige og derover. Seniorhøjskolen skal virke gennem samfundsak-

tuelle oplysende foredrag og aktiviteter i form af samtale, samvær og sang.  

 

Seniorhøjskolen er en daghøjskole fra kl. 10.00 – 15.30. Dagen forløber over 

et sammenhængende tema, hvor seriøsiteten fylder om formiddagen. Temaet 

fortsætter i en lettere udgave efter den fælles frokost. 

 

For at styrke muligheden for at lære hinanden bedre at kende og skabe det 

åndelige fællesskab, som højskoletanken bygger på, er medlemstallet begræn-

set til max. 60 personer. 

 

Seniorhøjskolens økonomiske fundament er medlemsbetaling samt tilskud fra 

Odense Kommune i henhold til aftenskoleloven. 

 

 Udover de faste temadage arrangeres studietur med bus 1- 2 gange årligt.  

 

Her findes samtlige oplysninger om Seniorhøjskolen Odense: 

 

www.seniorhøjskolenodense.dk 

 

http://www.seniorhøjskolenodense.dk/


- 3 - 
 

Efterår 2019 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Dato Side 

18.09 Studietur. Tirpitz bunkermuseum og sælsafari 4-7 

09.10 Det moderne menneske og de syv dødssynder 8 

 Filmen ”Amadeus” i Cafébiografen 9 

23.10 ”Derfra vores verden går” 10 

            ”Populismen og nationalismen i Europa” 11 

06.11 Klimaforandringer – og hvad kan vi gøre for at                    

 modvirke dem? 12 

          Møde med bedsteforældrenes klimaaktion 13 

04.12 Årets afslutning 14 

    Husker du? 15 

Seniorhøjskolens program for efteråret 2019 vil blive præsenteret den 15. maj 

i forbindelse med studieturen til Filsø og Søby Brunkulsmuseum. Tilmelding 

finder sted umiddelbart efter. 

Vi har på temadagene plads til 60 seniorer. 

Priser m.m.: 

Medlemskab pr. halvår kr. 450,00. 

Medlemskab giver adgang til 4 temadage. 

 

Medlemskab for efteråret 2019 betales senest den 1. oktober 

 til: 

Arbejdernes Landsbank 

Reg.nr. 5389 konto nr. 0000515181 

Kontant betaling kan undtagelsesvis foretages til kassereren. 

 

Ikke-medlemmer er velkomne, hvis der er ledig kapacitet 

Enkeltdagsbetaling kr. 150,00. Tilmelding nødvendig: kipebr@pc.dk 

Generelle spørgsmål vedr. Seniorhøjskolen Odense 

e-mail: seniorhojskolen.odense@gmail.com 

 

mailto:kipebr@pc.dk
mailto:seniorhojskolen.odense@gmail.com


- 4 - 
 

Studietur 

Onsdag den 18. september 

Studietur til Tirpitz Bunkermuseum. Sæltur og havne-

rundfart i Esbjerg havn. 

 

Kl. 07.30 Afgang Rosengårdscentret - p - plads v. gul indgang  

 

Kl. 10.30 - 11.00 Ankomst og intro til Tirpitz museum 

 

Kl. 11.00 - 12.15 Ophold på Tirpitz museet. 

 

Kl. 12.15 - 12.45 Frokost på Tirpitz museet 

 

Kl. 12.45 - 13.45 Kørsel til havnen i Esbjerg  

 

Kl. 13.45 - 16.45 Sæltur og havnerundfart i Esbjerg Havn 

 

Kl. 16.45 - 19.15 Hjemkørsel til Odense 

 

Pris for medlemmer kr. 825.00 - ikke medlemmer kr. 975.00 

Inkluderet i prisen er: Bus tur/retur, kaffe og ½ bolle. Introduktion og entré 

på Tirpitz bunkermuseum. Frokost på Tirpitz. Eftermiddagskaffe med kage. 

Guidet Sæltur og havnerundfart i Esbjerg havn med skibet Sønderho. Under 

hjemkørsel serveres en sandwich. 

Bemærk: Øl, vin og vand er ikke inkl. i prisen 

Turen kan reserveres fra den 16. maj – betaling senest fredag den  

2. august til konto nummer, se side 3. 

Husk at framelde hvis du ikke ønsker at deltage på turen til  

e-mail: seniorhøjskolen.odense@gmail.com 
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Tirpitz Bunkermuseum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Udstillingen om 

  Tirpitz Bunkeren 
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                 Udstillingen, En hær af beton 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Udstillingen om 

  Havets Guld 

 
 

Kl. 12.15 - 12.45 

Tirpitz platte, sild m. rødløg, æg, røget laks. Egnsbestemt pålæg     

og ost, samt brød og smør. 
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Kl. 13.45 Ankomst til Færgehavnen Dokvej 5, Esbjerg 

 

Kl. 13.45 - 16.45 Sæltur og havnerundfart i Esbjerg med skibet 

Sønderho. 

 

Guide på turen er havneassistent Kurt Mathiesen  

 

Sejladsen strækker sig fra den sydlige havnegrænse mellem Esbjerg og Fanø 

mod nord langs kysten og op igennem Ho Bugt samt ud til Grådyb, som er 

sejlløbet nord for Fanø og ned til Nordby Havn på Fanø.  

 

Vi sejler ud til sælbankerne i området nord 

for Fanø mod Grådyb. Når det er lavvande, 

vil sælerne ligge på sandbankerne, og el-

lers kan man se dem i vandet, hvor de fan-

ger fisk. På turen kan man også betragte 

det rige fugleliv i vadehavet og Ho Bugt. 

 

Vi slutter med en havnerundfart i 

Esbjerg Havn ved havneassistent 

Kurt Mathiesen, som fortæller om 

skibene og aktiviteterne, der passeres 

forbi. 

Blandt de aktiviteter, vi vil se på 

havnerundfarten, er dem, som relaterer sig til Esbjerg Havns rolle som base for 

de danske olie- og gasaktiviteter på Nordsøen. Endvidere vil vi komme ind på 

de store havvindmølleparker, som installeres med Esbjerg Havn som base. 

Derudover vil der løbende på turen blive fortalt om de ting og skibe, som vi 

ser. Esbjerg Havn anløbes af ca. 5.800 skibe på årsbasis. 

Under sejlturen vil der blive serveret kaffe og kage. 

Der vil være mulighed for at købe øl og vand. 

 

Kl. 16.45 - 19.15 Hjemkørsel til Odense. Der serveres en sandwich undervejs 

 hjem. 
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Tema: “Det moderne menneske og de syv dødssynder” 

Onsdag den 9. oktober 

Sted: Kulturmaskinen 

Farvergården 7 

5000 Odense C 

 

Kun for medlemmer - særskilt pris kr.75,00 

 (pga. forplejning og biografbillet), betales senest 

tirsdag den 1. oktober til konto nummer, se side 3 

 

Kl. 10.00 - 12.00  
Ved Martin Herbst præst, forfatter og foredragsholder 

Målet er mere livsmod og livsglæde. Rejsen dertil er en ny forståelse af de syv 

dødssynder. I foredraget DET MODERNE MENNESKE OG DE SYV 

DØDSSYNDER gør Martin Herbst op med samtidens negative, fejlagtige syn 

på synd og viser, at de syv dødssynder er nøglen til at forstå, hvordan vi lever 

helhjertet, nyder livet sammen og gør verden til et bedre sted for vore efter-

kommere 

 Med vanlig dedikation og indsigt vender Martin Herbst i DET MODERNE 

MENNESKE OG DE SYV DØDSSYNDER mængder af litterære og idéhisto-

riske sten i sin søgen efter sandheden om de syv dødssynder. Hvordan opstod 

traditionen om de syv dødssynder? Hvorfor har den spillet en afgørende rolle 

for det vestlige menneskes selvforståelse, dannelse og kultur? Hvem er de 

toneangivende dødssyndstænkere gennem historien? Var der andre end Martin 

Luther, der tog fejl, når de vendte de syv dødssynder ryggen? Og hvordan kan 

vi som moderne mennesker forstå os selv bedre og udvikle os godt ved at be-

gribe de syv dødssynder til bunds? 

 I foredraget formidler Martin Herbst svarene på disse spørgsmål, og undervejs 

bliver det tydeligt, at læren om de syv dødssynder ikke repræsenterer et uhel-

digt levn fra en mørk fortid, men en kilde til selverkendelse, spiritualitet og 

livsmod. 

 

Martin Herbst slutter foredraget med 10 minutters intro til filmen 

Amadeus 
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Kl. 12.00 - 12.30 Frokost i Studenterhuset                    

(Drikkevarer betales særskilt)                                      

 

Kl. 12.45 - 15.45: Film ”Amadeus” i Café 

biografen 

 

Filmen er instrueret af Miloš Forman 

Medvirkende: F. Murra, Abraham. Jeffrey Jones, Christine Ebersole, 

Tom Hulce, Elizabeth Berridge mf. 

Længde180 min. 

 Da Amadeus kom frem i 1984, vandt den otte 

Oscars, der iblandt for bedste film, og det er let 

at se hvorfor. Det er en stor, flot og lang film 

med et gennemført (over 200 år gammelt!) 

lydspor. 

Musikken er i sig selv en ligeså vigtig medspiller i den dramatiske jalousihi-

storie som Mozart og Salieri, og de tre følger hele tiden hinanden og bestem-

mer hinandens skæbne. Da den unge Mozart således møder den ældre maestro 

for første gang, har denne skrevet en melodi specielt til Mozart. Den unge fløs 

sætter sig straks ved pianoet og begynder improviserende at vise, hvorledes 

Salieris banale melodi kan forbedres, så den rent faktisk bliver værd at lytte til, 

hvilket sætter kimen til jalousispillet i gang. 

Pause undervejs m. kaffe og kage 

Handlingen i dette drama udspiller sig i Wiens 

gader (for øvrigt filmet i Prag, hvor man fandt 

at udviklingen ikke havde ændret sig synderligt 

i de sidste par århundreder) og i de flotte opera-

er, hvor der hverken er sparet på kulisser eller 

farvestrålende kostumer. Det er i det hele taget 

en gennemført stemningsmættet film, og efter-

som Thomas Edison ikke var født endnu, er en 

stor del af scenerne holdt i naturlig belysning. Der blev således brugt ikke 

mindre end 27.000 stearinlys under optagelserne! 

Se mere: https://filmz.dk/film/amadeus-director-s-cut 

https://filmz.dk/film/amadeus-director-s-cut
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Tema: ”Derfra vores verden går – et foredrag om 

 fædrelandskærlighed” 

 

Onsdag den 23. oktober 2019 

Sted: Rosenbæk Huset 

Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense 

(Forplejning 2 stk. smørrebrød + 1 

øl/vand/vin kr. 60.- betales senest fredag den 

11. oktober til konto nummer, se side 3) 

 

Kl. 10.00 - 11.00 Velkomst og foredrag 

Ved Historiker Henrik Jensen    

Gennem årtier har ledende politikere, intellektuelle og meningsdannere forher-

liget det globale medborgerskab med alt, hvad dertil hører af fokus på menne-

skerettigheder og mangfoldighed. 

 Nationalstaten er til gengæld blevet gjort synonym med smålig provinsialisme 

og undertrykkende flertalskultur. Samtidig skyller bølger af nationalisme ind 

over Europa. Brexit, Le Pen i Frankrig, ultranationalistiske bevægelser i Øst-

europa er eksempler på dette blandt mange andre.  

Kl. 11.00 - 11.15 Kaffepause 

En undersøgelse viser, at langt de fleste danskere først og fremmest ser sig 

som borgere i eget land. Er alle disse danskere nationalister?  

Det er næppe tilfældet. Som et værn mod nationalisme og anden radikalisme 

har vi brug for at genopdage ord og begreber for det at være borger i Danmark, 

herunder de borgerlige dyder. I stedet for at skændes om, hvad der er ægte 

dansk eller ej, trænger vi til at gå bag om de begivenheder og strømninger, der 

formede os som nation. Hvorfor gled begreber som patriotisme, nationalfølel-

se og fædrelandskærlighed ud af sproget? 

 

Nationen er det, der sætter os i stand til at sige 'vi'. Men vi må på en national 

dannelsesrejse for at genopdage de tider og steder, der har sat sig deres spor: 

Hvor er vi? Hvad er vi? Hvad skal vi gøre? Findes der en vej mellem nationa-

lismens afgrund og ligegyldighedens grøft? 

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost 



- 11 - 
 

Kl. 13.00 - 15.30 Temaet fortsætter: 

Hvad er nationalisme og populisme? – Et foredrag om 

fortid og fremtid for retsstat og demokrati.  

 

Ved ekstern lektor Helga Molbæk-Steensig 

fra juridisk fakultet på Københavns Universi-

tet 

Vi hører ofte, at nationalismens spøgelse går 

gennem Europa, og at vi lever i populismens tid. 

Men hvad betyder det? Er populismen noget 

nyt? Er den farlig? Og hvis den er, hvordan be-

skytter vi så vores samfund? Hvorfor er det så 

vigtigt for en populist, som Viktor Orban at få kontrol med domstolene? Og 

hvilken rolle spiller vores ideer om nation og fædrelandskærlighed i alt dette? 

 

Til dette foredrag tager vi fat om roden på en samfundsmæssig tendens, der 

både bekymrer rigtigt mange, og som samtidigt har mange tilhængere. Hvor-

dan er populismen anderledes end al anden politik, som jo også handler om at 

være populær, for ellers får man jo ikke flertal til at kunne gennemføre sin 

politik? Og hvad har den med menneskerettigheder, demokrati og retsstat at 

gøre? 

For at komme nærmere en definition af populismen og dens forbindelse til 

nationalismen, tager vi på en tidsrejse tilbage til vores allerførste ideer om 

retsstatsprincipper, grundlæggende rettigheder og demokrati. Herefter tager vi 

med filosoffer og frihedskæmper-

re op igennem historien til ska-

belsen af vore stater og nationer, 

etableringen af vores demokratier 

og fremkomsten af et internatio-

nalt samfund, helt frem til de 

nyeste politiske strømninger i 

Europa.  
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Tema: ”Klimaforandringer – og hvad kan vi gøre for at 

modvirke dem?” 

Onsdag den 6. november 2019 

Kl. 10.00 - 12.00 

Ved Pia Frederiksen Ph.d og seniorforsker ved 

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universi-

tet 
  

Hun forsker i arealanvendelse, landskab og miljø, 

landbrug og klima, bioenergi og bæredygtig udvik-

ling. 

Hun var medlem af Klimarådet fra marts 2015 til marts 2019.  

 

Med udgangspunkt i det Internationale Klimapanel, IPCCs seneste rapport om 

klimaforandringerne og globale scenarier for, hvordan de kan udvikle sig, vil 

jeg give nogle bud på de nationale udfordringer, og hvordan vi kan mindske de 

danske udledninger af drivhusgasser indenfor de ’store’ sektorer.  

Jeg vil komme ind på: 

 Den globale udfordring 

 Forandringer i energisystemet 

 Landbrug og anvendelse af biomasse 

 Transportsektorens omstilling 

 Hvad kan almindelige mennesker gøre 
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Klimastrejken den 1. feb. 2019 

KL. 13.00 - 15.30 Temaet fortsætter. 

                                                                                  

Et møde med Bedsteforældrenes 

Klimaaktion 

Ved Kirsten Gullmaj Nielsen. Tovholder i 

Bedsteforældrenes Klimaaktion Oden-

se/Fyn, samt et par aktive bedsteforældre 

Alle taler om vejret, men hvem gør noget ved det? Nu er det ikke længere en 

talemåde, men en trussel for vores efterkommeres livsbetingelser. 

Bedsteforældrenes Klimaaktion er en temagruppe i ”350 Klimabevægelsen i 

Danmark”. Vi er alarmerede over de næste generationers fremtid, og vi er 

enige om, at vi er nødt til at være med til at løse klimakrisen. 

 Siden vi startede i foråret 2018 under mottoet: ”Vi har verden til låns”, har 

tingene udviklet sig: de unge har startet en verdensomspændende bevægelse, 

medierne skriver og debatterer om klimaet, politikerne er begyndt at tage kri-

sen alvorligt, men det er ikke nok. Så vi holder fast og skubber på. 

Planerne for eftermiddagen: 

Vi vil fortælle om, hvad vi gør og har gjort. 

Om vores holdninger, tanker og bekymringer 

Om vores håb og tro på, at det nytter. 

Og det vil vi glæde os meget til at debattere med jer. 

 

 

Man kan læse mere om Bedste-

forældrenes Klimaaktion  på 

www.klimabevaegelsen.dk.  

http://www.klimabevaegelsen.dk/
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Årets afslutning.                                                                      

Onsdag den 4. december 2019 

Kl. 10.00 - 11.00 Evaluering og præsentation af program for forår 2020. 

Kl. 11.00 - 11.30 Kaffepause 

Kl. 11.30 - 12.15 Sangtime ved Annette og Inger 

”Aktuelle fortællinger og sange tilpasset årstiden” 

 

Kl. 12.15 - 13.30 Frokost 

 

Kl. 13.30 - 15.30   

”Livsglædens nødvendighed”  

  Om at vende mismod til livsmod 
Ved Erik Lindsø, forfatter og foredragsholder 

 

Livsglæden er det, der gør livet levende. Livsmod er det, som man løben-

de får sat ind på sin glædeskonto. Foredraget sætter ind på fælleskontoen! 

 

”Jeg har samlet på historier om glædesspredere og skrevet en hel bog om dem. 

Det var derfor, jeg begyndte at gå med hat, så jeg kan tage den af, når jeg mø-

der dem,” lyder det fra Erik Lindsø. 

   Som han siger: ”Nogle skaber glæde, hvor de går - andre når de går. Det er 

de sidste, der har behov for, at en glædesspreder kigger forbi.” 

   Foredraget bygger på bogen – et muntert, livgivende foredrag, et mentalt 

kurbad. Om glæden spændt ud mellem livskraften og købekraften - om for-

skellen på lykken og glæden. 

   Erik Lindsø har gjort den erfaring, at glæden bedst forklares af dem, der har 

prøvet at miste den.  

   ”Sorg er en glæde, man ikke kan komme af med. Hvis vi ikke kendte glæ-

den, kendte vi ikke sorgen. Det er i sorgen, jeg forstår, hvor stor glæden var til 

den, jeg mistede.” forklarer han.  

      ”Livsmod består af det, vi løbende får sat ind på vores glædeskonto. Ved 

at leve livet, erfares det, men ved at elske livet, forklares det. Vi må gerne 

græde over livet, men ikke begræde det. Det handler mit foredrag om,” siger 

Erik Lindsø. 
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Husker du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestyrelsen anno 2019 
Per Brochstedt, formand 

Bådvej 28, 

5240 Odense NØ 

Tlf: 7594 4567/2011 0342 

e-mail: kipebr@pc.dk 

Inger Bartholin, næstform. og sekr.  

Rughøjvænget 6A 

5250 Odense SV 

Tlf: 3136 1520 

e-mail: ingerbartholin@gmail.com 

 

Lars Knudsen, kasserer 

Torvegade 28 2.tv 

4200 Slagelse 

Tlf: 2011 2902 

e-mail: larsknudsen01@gmail.com 

 

Asbjørg Rasch 

Kildegårdsvej 124 

5240 Odense NØ 

Tlf: 2396 4464 

e-mail: asbjorg.rasch@gmail.com 

 

Peter Grundt Larsen, It-ansvarlig 

Kragemosen 42 

5250 Odense SV 

Tlf: 2330 1624 

e-mail:grundt.pgl@gmail.com 

Suppleanter 

Grethe Bech, grethe.bech@mail.tele.dk, tlf 2165 5592 

Peter Mikkelsen, peteriseden@gmail.com, 3195 7544 

mailto:kipebr@pc.dk
mailto:ingerbartholin@gmail.com
mailto:grethe.bech@mail.tele.dk
mailto:peteriseden@gmail.com

