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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 

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/
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Forår 2019 

 

Indholdsfortegnelse 

Dato Side 

16.01  ”De tre vise mænd”    ............................................................  4 – 5 

07.02 Danmark i EU?    ..................................................................  6 – 7 

06.03  ”Menneskets værd”    ...........................................................  8 – 9 

06.03 Generalforsamling    .............................................................        9 

03.04 ”Danmarks diplomati  - de bonede gulve og den virkelige 

 Verden”    ...............................................................................  10 – 11 

15.05 Studietur til Filsø og Søby Brunkulsmuseum    ..................  12 – 15 

 

Seniorhøjskolens program for foråret 2019 vil blive præsenteret den 5. decem-

ber 2018 i forbindelse med årsafslutningen. Tilmelding finder sted umiddel-

bart 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 foråret 2019 betales senest den 1.januar 2019 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 - 
 

Tema: “De tre vise mænd” 
Onsdag den 16. januar 2019 

 

Kl. 10.00 – 12.15 

Ved cand. mag Ivar Gjørup 

 

Et mærkeligt liv 
50 år med Platon, 25 år med Egoland. Sådan gik dét liv. 

Ivar Gjørup er cand.mag. i græsk & latin, med en livs-

lang forelskelse i den mand, alle tænker på som ”gammel 

græsk filosof”, Platon fra Athen. Men han er også man-

den bag tegneserien Egoland, der gik i Information fra 

1984 til 1986, derefter i Politiken frem til 2009. 

 

Hvordan de to liv hænger sammen, forstår han heller ikke helt selv. Men i 

løbet af dagen i Odense falder brikkerne måske på plads, nogle af dem. Vi kan 

alle se tilbage på vores liv med nogen forbavselse, så lad os nu kigge nærmere 

på sagen: Platon er anbragt i tid mellem Sokrates, der regnes for hans læreme-

ster, og Aristoteles, der blev hans elev. Her har vi ”de tre vise mænd”, som 

den vestlige verden kan pege på – lige som Indien har Buddha og Kina har 

Konfutse, alle fem på næsten samme tid. Platon fødtes i 427 f.Kr. og døde firs 

år gammel i 347 f.Kr. Han voksede op i en by og en verden, som strålede af 

gammel pragt. Da han var et par og tyve år gammel, var det forbi. Bystaten 

Athen havde lidt nederlag, både militært og moralsk, og eliten var kompromit-

teret uopretteligt. Middelstanden overtog ledelsen – digtning og dannelse var 

fortid. 

 

Folk læste ’krimier’. Dengang var det ’retstaler’, under-

holdningsværdien var den samme. Platon blev også selv 

forfatter. Hans livsværk er bevaret i afskrift og blev be-

stemmende for al skriftvirksomhed gennem snart 24 år-

hundreder frem til dagen i dag. Paulus, Augustinus, Luther 

og Kafka er hans lærlinge. Det skal vi høre om før frokost. 

 

 

Kl. 12.15 – 13.00  frokost  
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Temaet fortsætter 

Kl. 13.00 – 15.30 

 

Divus Madsen er Gud. Det tror han i det mindste selv. I tegneserien Egoland 

fører han sig frem som Skaberen af både ord og streger. Godt gået, mener han. 

Hans kone Sandra lider af en sjælden sygdom, klarsyn. Hun er ikke lige så 

overvældet af skaberværket, som han er. De to sætter et barn i verden, Gaia, 

som vokser op og bliver en stor pige efterhånden. 

 

Sådan er den dybt originale handling. Et mærkeligt liv! 

 

Om formiddagen er vi i Athen. Som var datidens Egoland? Efter frokost er vi i 

Egoland, som er nutidens Athen? Hvis vi får dét til at hænge sammen, er da-

gen lykkedes! Men mindre kan vel også gøre det. 

 

 
 

 

Ivar Gjørup blev i 2010 kåret til Bedste Danske Tegneserieskaber på den in-

ternationale tegneseriefestival KOMIKS.DK i København. I juni 2018 modtog 

han den danske tegneserieverdens fornemste pris, ÆresPingPrisen, for sine 25 

år med Egoland. 

 

Hans bog Platons Gåde udkom i 2016 og modtog Holbergmedaljen samme år. 

Siden hædredes han også med Georg Brandesprisen for 2016. Bogen er solgt 

til udgivelse i Kina. 
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Tema: Danmark i EU? 
Torsdag den 7. februar 2019  

Kl. 10.00 – 16.00 

Sted: Odense Rådhus – festsalen 

Flakhaven 2, 5000 Odense C 

(Temadagen er et offentligt arrangement) 

 

Den 26. maj 2019 er der valg til Europa-Parlamentet. Valgkampen skal afklare 

partiernes holdninger og visioner i forhold til de store udfordringer: Klimakri-

se, bankregulering, sikkerhedspolitik, militært samarbejde i Europa, Brexit, 

flygtninge og forhold på fremtidens arbejdsmarked. 

 

Kl. 10.00 – 12.30 

Ved chefanalytiker Rasmus Nørlem Sørensen, cand.mag. i filosofi og soci-

alvidenskab 

Rasmus Nørlem Sørensen er chefanalytiker i 

DEO, der laver en lang række valgmøder, bogud-

givelser og undervisningsmaterialer om EU. Han 

tager os med på rejse fra EU-samarbejdets fødsel 

og til morgendagens store europæiske spørgsmål. 

 

Kl. 10.00 – 10. 15 Velkomst og sang fra højskolesangbogen 

 

Kl. 10.15 – 11.15  Den europæiske drøm og den europæiske virkelighed 
Hvad er EU? Hvordan forholder drømmen om et forenet Europa sig til den 

politiske virkelighed, hvor vi ser skillelinjer mellem øst og vest, nye og gamle 

EU-lande - og mellem nord og syd, rige og kriseramte lande? 

 

Kl. 11.15 – 11.45  Kaffe pause 
 

Kl. 11.45 – 12 30 EU’s udfordringer – valgets store temaer 
Kort præsentation af de nye bevægelser i EU-samarbejdet: Bankunionen, 

Energiunionen, Militærunionen og Den Økonomiske Union. Herefter debat 

mellem Rasmus Nørlem Sørensen og deltagerne. 

 

Kl. 12.30 – 13.00  Frokost pause 
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Temaet fortsætter 

Kl. 13.00 – 13.10  Velkomst og sang.  
 

Kl. 13.10 – 13.20 

Ordstyreren Rasmus Nørlem Sørensen, åbner op 

for debatten med spørgsmålene til de inviterede 

EU-politikkerne. 
 

Hvad er Jeres vision for Danmarks fremtid i EU? 
 

Morten Løkkegaard,  Christel Schaldemose 

Journalist og EU-parlamentariker Cand. mag og EU-parlamenta- 

for Venstre riker for Socialdemokratiet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 13.20 – 14.10  Debat 
 

Kl. 14.10 – 14.30  Kaffepause 
 

Kl. 14.30 – 15.30  Debat 
 

Kl. 15.30 – 15.40  EU-afstemning 
 

Kl. 15.40 – 15.50  Fællessang 
 

Kl. 15.50 – 16.00  Resultat af afstemningen 
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Tema: ”Menneskets værd?” 
Onsdag den 6. marts 2019 

 

Kl. 10.00 – 12.00 

Ved Niels Kjeldsen-Krag, speciallæge i psykiatri 

 

Begreberne selvtillid og selvværd bruges i 

flæng, selvom de har vidt forskellig be-

tydning. 

Nogle mennesker har høje tanker om sig 

selv, andre har det modsatte. 

Der findes berømtheder, der føler sig intet 

værd, og der findes “almindelige” menne-

sker, der er godt tilfredse med sig selv. 

 

Speciallæge i psykiatri Niels Kjeldsen-Kragh vil ud fra en psykoanalytisk 

synsvinkel præsentere forklaringsmodeller på ovennævnte fænomener. 

 

Kl. 12.00 – 13.00  Frokost 

 

Kl. 13.00 – 15.30 Temaet fortsætter 

 

En opvækst i misbrug 

Ved Christine Sanchez og Ida 

 

TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere) er 

stiftet af psykoterapeut Alex Kastrup Nielsen i 1997. Alex er i dag stadig ansat 

i TUBA som faglig chef og udtaler bl.a. flg.: ”Da jeg første gang talte med 

unge, der var børn af misbrugere, åbnede en ny verden sig for mig. De unges 

historie gav mig mulighed for at se alkoholproblemerne med børnenes øjne. 

Det var bagsiden af misbrugerens historie, der tonede frem. Det gik op for 

mig, at misbrugeren er offer for sine egne handlinger, mens børnene er ofre for 

andres handlinger. De kan i barndommen ikke vælge andet liv end det, deres 

forældre præsenterer dem for”. 
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En terapeut fra TUBA, samt en ung, som har benyttet 

sig af TUBAs tilbud, vil fortælle om, hvordan en op-

vækst med en misbrugende forælder viser sig. 

 

Hvad er det for nogle typiske familiemønstre, som 

viser sig, når en forælder har et misbrug? 

 

Hvor mange børn og unge er ramt af problemet, og 

hvilke konsekvenser fører det med sig for barnet? 

 

Hvad bliver senfølgerne, når mor eller far drikker for meget, og hvordan kan 

det præge ens relationer, skolegang og arbejde senere i livet? 

 

I oplægget bliver disse spørgsmål m.m. berørt både fra en personlig vinkel, og 

med viden om, hvordan det generelt viser sig (baseret på TUBAs erfaring med 

at tale med tusindvis af unge gennem årene). 

 

Oplægsholder: Christine Sanchez, TUBA samt en ung 

kvinde, Ida, som er vokset op med en misbrugende for-

ælder, og som sidenhen har fået hjælp via TUBAs råd-

givning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 

Kl. 15.30 – 

Indkaldelse og dagsorden i henhold til vedtægter 
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Tema: Danmarks diplomati  
”De bonede gulve og den virkelige verden!” 

Onsdag den 3. april 

 

Kl  10.00 – 12.15 

Ved forsker Martin Marcussen og diplomat Svend Roed Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foredragsholderne vil komme omkring spørgsmål, som omhandler  

dansk diplomati. 

 
Hvorfor diplomati? 

 

Historisk kontekst, grundlæggende spilleregler og betydningen af protokol og 

etikette 

Wienerkonventionen, typer af udsendte, vigtigste arbejdsopgaver m.m. 

 

Er vi nu alle diplomater - Både jer og Danske Bank? 

 

Udviklingen i diplomatiet fra det klassiske til nutiden med Public Diplomacy 

m.m. 

 

Hvordan bliver man diplomat i Den danske Udenrigstjeneste/for Dan-

mark? 

 

Uddannelse, rekruttering, træning på jobbet 

 

  



- 11 - 
 

Kl 12.15 – 13.00  Frokost pause 

 

Kl. 13.00 – 15.30 Temaet fortsætter 

 

Hvad laver man egentlig på en typisk dansk ambassade i udlandet og en 

udenlandsk ambassade i DK? 

 

Bilateral/multilateral, typer af bilaterale ambassader og medarbejdere, ar-

bejdsopgaver. 

 

De forkælede diplomaters dagligdag - er det så glamourøst? 

 

Sigøjnertilværelsen for hele familien, pendlerdiplomater, børns uddannelse, 

ægtefællens karrierer. 

 

Fremtidens danske diplomati 

 

Skal vi tænke helt anderledes. Fælles Nordiske/EU ambassader, outsourcing af 

borgerservice, kommercielle interesser, public diplomacy, politisk udnævnte 

ambassadører/chefer, kun een dansker pr ambassade ellers lokale - som danske 

store firmaers datterselskaber m.m. 
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Studietur til Filsø og Søby Brunkulsmuseum 
Onsdag den 15. maj 2019 fra kl. 10.00 - ca. 20.00 

Kl. 8.00  Afgang Rosengårdscentret – p-plads v. gul indgang 

Kl. 10.00  Ankomst Filsø 

Kl. 10.00 - 12.00  Rundtur i bus m.m. ved Filsø – Danmarks nye sø 

Kl. 12.00 – 12.30  Frokost på Filsø 

Kl. 12.30 – 14.00  Fortsætter til Søby Brunkuls museum  

Kl. 14.00 – 14.30  Kaffepause i forsamlingshuset 

Kl. 14.30 – 15.00  Foredrag om Søby Brunkulsmuseum 

Kl. 15.00 – 16.30  Rundvisning i brunkulslejerne 

Kl. 16.30 – 17.15  Kører mod Skovdal Kro 

Kl. 17.15 – 18.45  Aftensmad på Skovdal Kro 

Kl. 18.45 – 20.00  Hjemkørsel til Odense 

Pris for medlemmer kr. 695,00 – ikke medlemmer kr.795.00 

 

Inkluderet i prisen er: Bus tur-retur, kaffe og ½ bolle. Guidet tur med Merete 

Vigen, sandwich ved Filsø. Entré og guidet tur på Brunkulsmuseet. Eftermid-

dags kaffe og kage. Aftensmad på Skovdal Kro. 

 

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

Tilmelding for medlemmer fra den 5. december 2018 

For ikke-medlemmer fra den 15. februar 2019 

 

Bemærk:  Indbetaling er bindende fra den 21. februar 
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Rundtur i bus ved Filsø – Danmarks nye sø 

 

Kl. 10.00 – 12.00 

Ved kultur- og naturformidler, Merete Vigen 

 

Rundtur i bus ved Filsø – Danmarks nye sø 

 

Guidet tur ved Filsø med fokus på det historiske natur-

genopretningsprojekt der i 2012 genskabte Filsø. Få 

søens historie fra oldtid til nutid, oplev områdets flora 

og fauna og det storslåede landskab omkring Filsø med 

klithede og plantager. Vi besøger et af fugletårnene ved 

Filsø, hvor der også er mulighed for at se kronvildt.  

Turen afsluttes med et besøg ved Filsø 

Ellipsen, hvor frokosten også indtages. 

Turen foregår i bus med flere stop under-

vejs og et par kortere gåture indlagt. 

 

 

 

 

 

Kl 12.00 – 12.30  Frokost i naturen 

 

 

 

Kl. 12.30  Fortsætter til Søby Brunkulsmuseum 

 

Søby Brunkulsmuseum 

Kl. 14.00 – 14.30  Kaffe i spisehuset  
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Kl. 14.30 -15.00  Foredrag 

Kl. 14.30 -16.30  Rundvisning i brunkulslejerne 

Rundvisning med en af museets engagerede 

guider, som selv har oplevet brunkulstiden, 

eller har levet sig ind i den specielle tid. De 

fortæller om museet, suppleret med en køretur i 

det unikke landskab. 

 

 

Museet åbnede 22. juni 1977 og har til formål at orientere om perioden med 

gravning af brunkul fra 1940 til 1970. Det sker blandt andet i form af fotos, 

genstande og værktøj fra perioden. Museet råder over tre autentiske arbejder-

hjem fra 1940’erne, købmandsforretning, forsamlingshus, spisehus, DSB spi-

seskur, entreprenørkontor, transformator, brønd, hejsespil, harpe, gravemaski-

ne, transportør, minibrunkulsleje, tipsvognslokomotiv, brovægt, lastbil og 

grovsmedje.  

 

Museet skildrer arbejdsliv og dagligliv for de 

arbejdere, som sled i Søby Brunkulslejer – på 

sit højeste helt op til 2.000. Gennem alle år 

bliver det til cirka 10.000, som har arbejdet i 

Danmarks største brunkulsdistrikt. Ind imel-

lem lejerne boede cirka 2.000 mennesker, 

hvoraf rundt regnet halvdelen slog sig ned i 

selve Søby. 
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Inskriptionen på skulpturen: 

Frihed er som fugl i hånd. Min moders røst 

min faders ånd. 

 

Rejst i respektfuld minde om vore arbejd-

somme forældre. Søby-børn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 17.15 – 18.45 Aftensmad på Skovdal Kro 

 

Menu: Bagt unghane, eller laks med årstidens grønt, stegte kartofler & 

sauce supreme 

 

 

Kl. 18.45 – 20.00  Hjemkørsel til Odense 

 

https://www.skovdalkro.dk/wp-content/uploads/2017/05/Skovdal-kro-nyt-billede-2015.jpg


 
 

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 

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, tlf. 3195 7544 

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

