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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 bib-

liotek. Vi blev budt indenfor i kulturhuset, hvor lokalerne var ideelle til en se-

niorhøjskole. 

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 Odense, 

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

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

Det er seniorhøjskolens formål at deltage i folkeoplysende voksenundervisning 

for 50-årige og derover. Seniorhøjskolen skal virke gennem samfundsaktuelle 

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 fort-

sætter i en lettere udgave efter den fælles frokost. 

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

delige fællesskab, som højskoletanken bygger på, er medlemstallet begrænset 

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/
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Seniorhøjskolens program for foråret 2018 vil blive præsenteret 6. december 

2017. 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. 

Medlemsskab for foråret 2018 betales senest den 1. januar 2018 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
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Tema: Robotternes indtog 

Onsdag den 10. januar 2018 

Kl. 10.00 – 12.00 

Ved Jørgen Christian Larsen 

Assistant Professor, Mærsk Mc-Kinney Moller 

Instituttet 

Den teknologiske udvikling medfører en verden under forandring. Robotterne 

griber ind i vores hverdag for snart at tage over i det nære samfund som generelt. 

• Hvor og hvorfor denne udvikling af robotter set i et historisk perspek-

tiv?

• Hvad var ideerne bag og hvordan fungerer robotterne teknologisk?

• Er der midt i begejstringen grund til bekymring for konsekvenserne?

Disse spørgsmål med flere vil formiddagens foredrag omhandle 
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Temaet fortsætter 

Kl. 13.00 – 15.30 

Ved Martin Mose Bentzen, Ph.d.lektor DTU 

Følgende spørgsmål søges besvaret 

• Vil robotterne overtage magten?

• Hvad kan kunstig intelligens, og hvad kan den

ikke?

• Er mennesket på vej til at blive overflødiggjort?

• Er fremtidens biler selvstyrende, og er velfærdsrobotter til gavn for

menneskeheden? 

• Hvad vil konsekvenserne være ved den uundgåelige indførelse af ro-

botter, de negative såvel som de positive, set ud fra et samfundsper-

spektiv?

• Kan man programmere robotterne med menneskelige værdier? 

• Hvilke etiske dilemmaer vil der opstå?

Disse spørgsmål med flere vil være til debat 

     Robotten Immanuel 
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Tema: Ensomhed og kedsomhed 

Onsdag den 7. februar 2018 

Kl. 10.00 - 12.00 

Ved forfatter, billedkunstner, cand.theol., ph.d. 

Jørn Henrik Olsen 

Oplevelsen af både ensomhed og kedsomhed indgår i det 

brogede billede af det moderne liv. Ensomhed er en god ting - hvis man ikke 

havde sig selv at trækkes med, siger humoristen Storm P. Ensomhedsfølelser 

kan i mange tilfælde være tunge at opleve. Men ensomhed kan være både åbning 

og smerte. Ensomhed kan være et godt sted at besøge - men opleves ofte som et 

trist sted at slå sig ned. Vi behøver andre - og en del af dette behov er at behøves 

af andre. Ensomhed har en søster eller bror i kedsomheden.  

Det kan være svært at opleve kedsomhed, fordi den på en måde afskærer et 

menneske fra et indholdsrigt og meningsfyldt liv, selv om den forsøges brudt 

gennem stimulerende tiltag. Foredraget vil vise, at kedsomhed også kan være 

frisættende og nyskabende.  

Der vil blive mulighed for at købe forfatterens bog Den blå ild: Ensomhedens 

længsel og skønhedens smerte, der også indeholder uddybende essays om en-

somhed og kedsomhed. 
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Fynsk så det synger 

Kl. 13.00 - 15.00  

Ved ”Sprogdoktor" og forfatter Anders W. Berthelsen 

A.W. Bertelsen giver et muntert foredrag om den 

fynske dialekt. Han er forfatter til bogen "Fynsk så det 

synger" om de fynske dialekter. Hver mandag skriver 

han på bag-siden af de fynske dagblade om det danske 

sprog.  

Nu ve' jæ de'. 

- Egåsda...

Generalforsamling 

Kl. 15.15 - ca. 16.15 

Indkaldelse og dagsorden i henhold til vedtægter 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlrJW1zo7XAhVJLFAKHfjcAOQQjRwIBw&url=http://dialekt.ku.dk/dialekter/dialekttraek/fyn_langeland/&psig=AOvVaw0oMSEVry4GXe03TCeNmimy&ust=1509118260240323
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj246jhzY7XAhXHZFAKHSOWCCgQjRwIBw&url=http://www.awb.dk/&psig=AOvVaw0oMSEVry4GXe03TCeNmimy&ust=1509118260240323
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Tema: "Kærlighedens eller 

retfærdighedens religion"  
Onsdag den 7. marts 2018 

Kl. 10.00 - 12.00 

Ved biskop emeritus Kresten Drejergaard,        

tidligere præst i Den danske Kirke i Schweiz 

I Tyrkiet har jeg en god ven, som er konverteret fra islam til kristendom. Det 

skete, da han som muslim ville læse Bibelen med det formål at finde ud af, 

hvorfor den er forkert. For det måtte den jo være, når nu Koranen er rigtig. I 

Koranen kan man læse sig til, at Gud (Allah) har 99 navne: Han er skaber, han 

er retfærdig, han er nådig, han er barmhjertig plus meget mere. Men da min ven 

læste Bibelen, opdagede han, at der i Koranen mangler et navn. Ganske vist kan 

Allah også i Koranen betegnes som ”den, der elsker”, men navnet "kærlighed", 

som Guds navn mangler, gør hele forskellen. 

Det må ikke forstås sådan, at det i kristendommen er kærligheden, der er Gud, 

sådan som sekulariserede kristne af og til påstår. Nej, i kristendommen er Gud 

kærlighed, forstået som den ultimative kærlighed, der sætter livet til for dem, 

som ikke er det værd. Det gør Allah ikke. Man har ofte diskuteret forholdet 

mellem kristendom og moral. Kristendommen er ikke en morallære. Og Bibelen 

er ikke en håndbog i moral, men en inspiration til moral.  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj68OK0yI7XAhWBJFAKHcb5AKUQjRwIBw&url=https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/det-siger-biskopperne-om-mission&psig=AOvVaw1VHKr8MNYAMJX7k0S2Nl6Y&ust=1509116826283529
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Temaet fortsætter 

Kvindelige imamer og islamisk feminisme 

Kl. 13.10 - 15.30 

Ved Sherin Khankan, forfatter og cand.mag. i 

religionssociolog og filosofi med speciale i isla-

misk aktivisme og sufisme. 

Første del af foredraget omhandler etableringen af den 

første moske i Skandinavien med kvindelige imamer. 

Sherin Khankan har været medvirkende til fra 2016 i 

København at bane vejen for Mariam Moskeen, hvor 

hun er imam. Sherin fortæller om forholdene i Mariam 

Moskeen før, under og efter etableringen. 

Det er en personlig fortælling om at ændre patriarkalske 

strukturer. 

Anden del af foredraget handler om, hvordan man for-

ener troen på Koranen som Guds åbenbarede ord med 

den danske sekulære virkelighed. Hvad er sharia, og 

hvad siger Koranen om kvinders rettigheder?  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRxZLxxI7XAhVJUlAKHb49DvMQjRwIBw&url=https://www.colourbox.dk/billede/close-up-af-koranen-billede-548985&psig=AOvVaw077LCwYx6f9gIwWsP8YYYV&ust=1509115833160627
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Tema: Design og kunst på Trapholt 

Besøget på Trapholt er kun for medlemmer 

Onsdag den 4. april 2018 

Kl. 10.00 - 15.00 

Trapholt rummer: 

En stor samling dansk møbeldesign 

Moderne dansk billedkunst 

En Richard Mortensen udstilling 

Keramik, tekstil og produktdesign 

En skulpturpark med værker af danske samtidskunstnere 

Arne Jacobsens Kube-flex sommerhus 

Altid særudstillinger med kunst, design eller kunsthåndværk 

Skøn cafe` med flot udsigt 

Kl. 10.00 - 10.45 kaffe, velkomst og sang 



- 11 -

Kl. 10.45 - 11.45 Rundvisning i 2 hold. 

Rundvisning: Vælg mellem Trapholt-rundvisning og særudstillings-omvisning 

Trapholt rundvisning: En Trapholt rundvisning er en generel præsentation af 

museet, arkitekturen, den permanente samling samt en kort introduktion til ak-

tuelle særudstillinger 

Særudstillings omvisning: En rundvisning i ”Tidens særudstilling” hvor 

der tages udgangspunkt i de aktuelle udstillinger 

Kl. 12.00 – 13.15 Frokost i café Trapholt 

Kl. 13.15 – 14.30 Rundt på egen hånd 

Kl. 14.30 – 15.00 Kaffe i café Trapholt 

Pris: Medlemmernes egenbetaling kr.120.00, bedes indbetalt senest d. 28. marts 

på Seniorhøjskolens konto. 

Prisen inkluderer 2 x kaffe, frokost samt 1 valgfri øl eller vand. 

Vi kører sammen i privatbiler 
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Studietur til Kongernes Jelling, Grejsdalen 

og Brandbjerg Højskole 

Onsdag den 16. maj 2018 

Kl. 8.30 Afgang Rosengårdscentret - P- plads v. gul indgang 

Kl. 10.15 - 11.15 Ankomst til museet og foredrag i museets sal 

Kl. 11.15 - 12.00  På egen hånd i og omkring museet 

Kl. 12.00  Afgang til Hopballe Mølle 

Kl. 12.30 - 14.00  Frokost på Hopballe Mølle 

Kl. 14.00 - 15.30  Panorama tur i Vejle Ådal mm. 

Kl. 15.30  Ankomst til Brandbjerg højskole 

Kl. 15.30 - 16.00  Kaffe og kage 

Kl. 16.00 - 17.30  Sangtime mv.  

Kl. 18.00 - 19.00 Middag på Brandbjerg Højskole 

Kl. 19.15 - 20.30 Hjemkørsel til Odense. 

Pris for medlemmer kr. 800.00 – ikke medlemmer kr. 950.00 

Inkluderet i prisen er: Bus tur-retur, kaffe og ½ bolle. Foredrag om Kongernes 

Jelling. Frokost på Hopballe Mølle. Guidet tur i Grejsdalen. Eftermiddagskaffe 

og kage. Sangtime mv. Aftensmad på Brandbjerg Højskole. 

Bemærk: Øl, vin og vand på Hopballe Mølle og på Brandbjerg Højskole er 

ikke inkl. i prisen. 

Tilmelding for medlemmer fra den 6. december 

For ikke-medlemmer fra den 18. februar 

Bemærk:  Indbetaling er bindende fra den 21. februar 
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Kongernes Jelling 

Kongernes Jelling er udstillingshus for Jellingmonumenterne og navnet på for-

midlingscenteret, der tæt på Jellinghøjene fortæller historien om tiden, da Jel-

ling var centrum i den danske historie, og hvor Gorm den Gamle og Harald 

Blåtand levede. 

Du vil komme på en rejse i flammernes skær, gennem livet som viking og kri-

ger, og beskrivelsen om rejsen til Valhal og overgangen til kristendommen. 

Fra tagterrassen er der udsigt over monumentområdet og med de to digitale kik-

kerter er det muligt at zoome ind på nutidens Jelling, men også at få et overblik 

over Jelling gennem tiderne. 

Oplevelsescentret Kongernes Jelling ligger lige over for det store monument-

område med palisaden, som Harald Blåtand lod opføre, og som var vikingeti-

dens største bygningsanlæg. Her findes de to Jellingstene, Jelling Kirke og de 

to kæmpehøje. Disse har siden 1994 været på UNESCOs verdensarvsliste. 

KL. 10.15 – 11.15 

Foredrag omhandlende Kongernes Jelling 

Foredraget tager jer med billeder på en vandring mellem høje, runesten, skibs-

sætning og palisader med fortællinger fra Jellings fantastiske fortid, om samling 

af riget, kongemagten og religionsskiftet. 

 Kl. 11.15 – 12.00 

Rundt på egen hånd i museet 

og omgivelserne 
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Frokost på Hopballe Mølle 

På Hopballe Mølle er der fokus på dyrevelfærd, 

nærvær, tradition og kvalitet. Hopballe Mølle er 

en gammel slægtsgård, som ligger i naturskønne 

omgivelser. Restauranten er placeret i gamle stal-

de. Lokalerne er nænsomt blevet restaureret, med 

det for øje at bevare sjælen i de gamle bygninger. 

Med de store panoramavinduer har du Hopballe 

Mølles bedste placering, nemlig lige ned til Grejs 

Å. 

Kl. 12.30 - 14.00 Frokostbuffet 

Sild med karrysalat 

Tarteletter med høns i asparges 

Helstegt Hopballe kylling med agurk salat og rabarberkompot 

Hopballe kyllingeleverpostej med bacon og champignon 

Spændende oste og kage 

Hjemmebagt brød og smør 
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Panorama tur i Vejle Ådal mm. 

Kl. 14.00 - 15.30 

Ved Finn Lillethorup, Naturvejleder 

Fra Hopballe Mølle kører vi over til Vejle Ås udspring i Engelsholm Sø, hvor 

der er utrolig smukt. Herfra krydser vi hen over Vejle Å på forskellige steder, 

hvor der er nogle historier tilknyttet. Vi krydser ved Tørskind, ved Ravning, ved 

Vingsted og en sidste gang ved Haraldskær. Herfra videre fra Vejle Ådal til 

Grejsdalen, som vi følger de sidste kilometer frem til Brandbjerg Højskole. 

Ophold på Brandbjerg Højskole 

Kl. 15.30 - 16.00 Kaffe og kage 

Kl. 16.00 - 17.30 Sangtime.  

Vi synger fra højskolesangbogen og 

lektor i musik Poul Lauridsen knytter 

historiske og musikhistoriske kom-

mentarer og anekdoter til sangene. Der 

vil normalt også være mulighed for undervejs at komme med forslag til fælles-

sange. 

Kl. 18.00 - 19.00 Højskoleaftensmad 



Bestyrelsen anno 2018 
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 

Klaregade 50 

5000 Odense C 

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 C 

Tlf: 2330 1624 

e-mail:grundt.pgl@gmail.com

mailto:kipebr@pc.dk
mailto:ingerbartholin@gmail.com
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