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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 samfunds-

aktuelle 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 gang årligt.  

 

Her findes samtlige oplysninger om Seniorhøjskolen Odense: 

 

www.seniorhøjskolenodense.dk 

http://www.seniorhøjskolenodense.dk/
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Forår 2020 

 

Indholdsfortegnelse 

Dato      Side 

22.01 Økonomisk ulighed/fattigdom i Danmark 4-5 

22.01 Generalforsamling 5 

05.02 Byudvikling i Europa og Danmark 6-7 

04.03 K.E. Løgstrup og sangeftermiddag 8-9 

01.04 Fra Franciskaner til Gråbrødre munkene 10-11 

13.05 Studietur til Kofoeds Skole og Christiansborg 12-15 

   

 

Seniorhøjskolens program for foråret 2020 vil blive præsenteret den 4. decem-

ber i forbindelse med årets afslutning. Tilmelding finder sted umiddelbart ef-

ter. 

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 2020 betales senest den 3. januar til: 

Arbejdernes Landsbank 

Reg.nr. 5389 konto nr. 0000515181 

Kontant betaling kan undtagelsesvis foretages til kassereren. 

 

Ikke-medlemmer er velkomne, hvis der er plads 

 

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 ”Økonomisk ulighed” 

Onsdag den 22. januar 

Kl. 10.00 - 12.00 

 

Rune Møller Stahl, postdoc ved Københavns Uni-

versitet 

 

 Ulighed, skat og globalisering 
Hvorfor bliver verden mere ulige, og hvad betyder det 

for Danmark? 

I langt de fleste lande i verden vokser forskellen mellem rige og fattige. I top-

pen stikker topdirektører og aktiespekulanter af med kæmpe lønstigninger, 

mens almindelige lønninger står stille. Udviklingsorganisationen Oxfam kunne 

i en analyse fra januar i år vise, at kun 26 milliardærer ejer lige så meget som 

den fattigste halvdel af kloden.  

 

I Danmark har vi været vant til, at den slags ulighed hørte til i andre dele af 

verden. Men i de seneste år har vi set, at uligheden også stiger herhjemme. 

Mens lønningerne i toppen stiger med rekordfart, ser vi en stor stigning i antal-

let af fattige børn. Samtidig viser nye tal for uligheden i formuer, at Danmark 

her ligger i top, hvad angår ulighed. Så der er et stykke vej til, at vi er et land, 

hvor ”få har for meget, og færre for lidt”.  

 

Rune Møller Stahl forsker i International Politisk Økonomi på institut for 

Statskundskab ved Københavns Universitet. I oplægget vil han gennemgå, 

hvordan det er gået med den økonomiske ulighed gennem de sidste 100 år og 

forklare, hvorfor vi har set en stigende ulighed i de seneste årtier – herunder 

skat, globalisering og væksten i finanssektoren. 

 

 Foredraget vil også belyse, hvorfor Danmark stadig har mindre økonomisk 

ulighed end de fleste andre lande og lægge op til en diskussion af, hvad vi kan 

gøre ved uligheden.  

Kl. 12.00 – 13.00 frokost 
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Temadagen fortsætter 

Kl. 13.00 - 15.30 

 

Ole Meldgård 

 

Fattigdom i Danmark 

Folketinget skal diskutere en fattigdomsgrænse i denne 

samling. Det rejser spørgsmålene om, hvad er fattig-

dom, hvornår er man fattig, og hvad er årsag til fattig-

dom?  

Fattigdom har mange ansigter. Historisk set er vi kommet langt i bekæmpelse 

af fattigdom, men er fattigdommen ved at vende tilbage også i Danmark? Der 

er mennesker, som må vende hver en krone, og som ikke har råd til at holde 

fødselsdagsfest for deres børn. 

Alle er enige om, at fattigdom er en grim ting, men ikke om fattigdommens 

omfang og årsag. De seneste tal viser, at der bliver flere fattige i Danmark, 

især flere fattige børn, og al forskning viser, at fattigdom har langsigtede virk-

ninger. 

 Hvordan ser det ud med fattigdom ude i den store verden, og hvordan kan 

man bekæmpe fattigdom globalt som led i kampen for en mere bæredygtig 

udvikling? 

I mange år har Ole Meldgaard arbejdet på Kofoeds Skole blandt udsatte grup-

per, ligesom han har arbejdet med fattigdom i europæisk sammenhæng som 

medlem af European Anti Poverty Net-

work.  

 

 

Kl. ca. 15.30 - 16.30 Generalforsam-

ling 

Indkaldelse og dagsorden i henhold til 

vedtægter 
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Tema: ”Byudvikling i Europa og Danmark”  
Onsdag den 5. februar 

Kl. 10.00 - 12.00 

Sted: Odense Rådhus-festsalen 

Flakhaven 2 

5000 Odense C 

  

Forplejning hele dagen kr. 75, som skal betales 

senest d. 29. januar til konto nr. se side 3. 

                     

Arkitekt Ph.d. Niels Barrett  

 

Byudvikling, fra renæssancen til vor tid.  

 

Kl. 10.00 - 11.00 Hvad gik godt - hvad gik galt? År 1400 - 1850  

Ved renæssancens gennembrud fra omkring år 1400 bestod de fleste af de 

gamle bykerner allerede, og de kom derfor til at være fysiske udgangspunkter 

for den efterfølgende byudvikling til trods for, at tiden havde anderledes ideer 

om by udformning. Nutidens vurderingsgrundlag, præget af demokrati og 

lighed mellem mennesker, benyttes til bedømmelse af, hvad der gik godt og 

hvad der gik galt.  

 

Kl. 11.00 - 11.20 Kaffepause  

 

Kl. 11.20 - 12.00 Hvad gik godt - hvad gik galt? 1850 - 2020  

Fra omkring år 1850 begyndte den voksende industrialisering for alvor at præ-

ge byudviklingen med en tilsvarende fysisk vækst. Kom indførelsen af politisk 

demokrati til at medføre en tilsvarende bygningsfysisk 

demokratisering? Udviskedes det fysiske billede af 

klassesamfundet i takt med dets politiske udviskning? – 

Eller hvor er vi henne i dag? Er dagens byggeri lig-

hedspræget og demokratisk?  

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost Pause  
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Temaet fortsætter 

Kl. 13.00 - 14.15 

 

Arkitekt og byplanlægger Esben Fog 

 

Odense - fra vikingeby til vidensby. 

Esben Fog fortæller om Odenses udvikling. 

Hvorfor ligger Odense netop her? Hvordan 

blev det Odense, vi kender i dag, skabt? Esben Fog har arbejdet som byplan-

lægger i Odense i små 40 år. Han var med til at udarbejde Odenses første 

kommuneplan og har siden været involveret i et utal af planer – store som 

små.  

Vi kommer med på en lyn-rejse fra vikingetidens Odense til den by, vi kender 

i dag. Efter at de store linjer er trukket op, vil Esben dykke ned i nogle aktuelle 

projekter – bl.a. Odense Havn, som han har været stærkt involveret i.  

 

Kl. 14.15 - 14.45 Kaffe Pause 

 

Kl. 14.45 - 15.45 Odense bys udvikling fra 

vision til virkelighed. 

 

Byrådsmedlem for Socialdemokratiet 

Anders W. Berthelsen  

 

Odense står lige nu midt i en transformation, 

som markant vil præge byens fremtid. Odense 

Havn omdannes fra industrihavn til bykvarter. 

En ringvej med kanalforbindelse binder byens forstæder sammen. 

Thomas B. Thriges Gade er lukket. En letbane skal forbedre den kollektive 

trafik og reducere bilkørslen. Et supersygehus er på vej. 

 Der bygges boliger på livet løs, og det indre Odense fortættes. Byrådsmedlem 

Anders W. Berthelsen fortæller om transformationen, der blev planlagt i nul-

lerne og nu tager mere og mere form. 
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Tema ”K.E. Løgstrup” 

Onsdag den 4. marts                                                      

Kl. 10.00 - 12.00 

 

Anna Marie Kragh Pahuus, Prodekan 

 

K.E. Løgstrup udgav i 1956 ’Den etiske fordring’ og i 

dag står det værk og hans etiske tænkning generelt 

blandt de vigtigste åndhistoriske strømninger i det 20. 

århundrede. 

 I foredraget prøver Anna Marie Kragh Pahuus, med 

omdrejningspunkt i etiske kernebegreber som tillid, tilgivelse og magt, at 

komme til en forståelse af en række af hans bøger og den tid, hvor de blev 

skrevet, nærmere.  

 

Stort set samtidig med Løgstrup skrev den tyske-

jødiske filosof, Hannah Arendt, om etik og ondskab i 

kølvandet på Anden Verdenskrig. En sammenligning 

af de to tjener i foredraget som en genvej til at forstå 

det særlige i en eksistensfilosofisk forståelse af tilgi-

velse som en slags fødsel ind i et menneskeligt fælles-

skab af nære og livgivende relationer. 

 

 

 

 

Citat: K.E. Løgstrup                                                                                                                                                                 

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder 

noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stem-

ning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede som 

man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det 

simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej. 
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Sangeftermiddag  

Kl. 13.00 - 15.30 

 

Janne Wind, komponist, korleder & sangerin-

de 

 

Janne Wind vil lede hele forsamlingen i festlig 

fællessang. Der bliver kendte traditionelle melodi-

er, fornyet og innovativ moderne musik fra Janne 

Winds projekt PopSalmer og meget mere.  

 

Fællessangen bliver krydret med små fortællinger om sangene, anekdoter og 

røverhistorier. 

 Janne Wind er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium i København, og 

har levet som freelance musiker hele sit liv. Hun er blandt andet kendt for at 

lede store kor. På Fyn har hun pt. tre kor: et gospelkor i Odense, et pop-kor på 

Midtfyn og så måske Danmarks største rytmiske kor "ODEONS rytmiske kor" 

med op mod 800 sangere, der mødes hver måned i Odense og synger moderne 

sange.  

 

Janne Wind er kendt for at skabe en dejlig stemning med sin gode energi, dej-

lige stemme og smukke klaverspil og også denne eftermiddag forventer vi at 

gå opløftede, inspirerede og glade hjem. 

 

Læs mere om Janne Wind på PopSalmer.dk & JanneWind.com 
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Tema ”Fra Franciskaner - til Gråbrødremunkene” 

Onsdag den 1. april 

Kl. 10.00 - 12.00 

Sted: Kulturmaskinen 

5000 Odense 

Frokost i Studenterhuset koster kr. 50,00 som skal 

betales senest tirsdag d. 24/3 til konto nr. se side 3 

 

Jørgen Johansen, forfatter og journalist 

 

I sporene på Frans af Assisi 

Frans af Assisi er en af den europæiske historie og kulturs mest ikonografiske 

og tidløst inspirerende skikkelser. Hvem kender for eksempel ikke billederne 

af helgenen, der prædiker for fuglene, eller som med skulderen understøtter en 

kirkebygning, så den ikke synker i grus? Men Frans af Assisi er meget mere 

end de farverige legender om en katolsk middelalderhelgen og beretningerne 

om en karismatisk reformator af kirken. Skikkelsen har i enestående grad også 

en nutidig appel. Begrebet ”Spirit of Assisi” repræsenterer for mange menne-

sker en form for håb om meningsfuld dialog på tværs af ideologier og religiøse 

overbevisninger, og manden fra Assisi taler direkte ind i 

mange af tidens mest brændende spørgsmål og problemstil-

linger, klima- og miljødebatten, flygtningespørgsmålet, 

konflikten mellem islam og kristendom og en skærpet dis-

kussion om økonomisk moral og grådighedens væsen. 

Jørgen Johansen er litteraturkritiker ved Berlingske og har 

produceret et stort antal radioprogrammer til DR igennem 

flere årtier og i dag til netradioen Den2radio. 

 

Kl. 12.00 - 12.45 Frokost i Studenterhuset.                                                 

(Drikkevarer betales særskilt.) 

Kl. 12.45 – 13.15 Vi går til Klosterkirken  



 - 11 - 
 

Temadagen fortsætter 
Kl. 13.15 - 15.30 

 

Morten Larsen Museumsinspektør, ph.d. 

leder af Arkæologisk afdeling 

Vendsyssel Historiske Museum 

 

Gråbrødrene og deres kloster i Odense 

I de danske byer er der stadig bevaret levn efter de 

middelalderlige tiggerklostre, men få steder står klo-

strene så velbevarede som i Odense.   

 

 Konventet nød i middelalderens løb stor bevågenhed fra kongemagt og stor-

mænd, en betydning der kulminerede i årene kort før Reformationen, hvor 

klosterkirken var udset til kongefamiliens gravkirke. 

 

Med udgangspunkt i de bevarede bygninger og det righoldige korpus af skrift-

lige og billedlige kilder vil foredraget berøre gråbrødreklostrets udviklingshi-

storie og arkitektur og sætte dette i relation til øvrige klostre i det middelalder-

lige Danmark. Samtidig vil vi søge at dykke ned i de vidnesbyrd, der findes 

om klosterfolkets daglige liv og virke, de aktiviteter og begivenheder, som 

gråbrødrenes hus lagde rum til. 

  

https://vhm.dk/museerne/vendsyssel-historiske-museum/
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Studietur til Kofoeds Skole, Folketinget og De kongelige 

Repræsentationslokaler. 

 
Onsdag den 13. maj 2020 

 

Kl. 7.45  Afgang Rosengårdscentret P - plads v. gul indgang  

Kl. 10.00 Ankomst Kofoeds Skole 

Kl. 10.00 - 12.00 Foredrag med efterfølgende rundvisning   

Kl. 12.00 Kørsel til Christiansborg 

Kl. 12.30 - 13.30 Frokost i Snapstinget 

Kl. 13.30 - 15.30 Hold 1. rundvisning i Folketinget ved 

 politiker Jan Johansen, Socialdemokratiet                                                                                                                                           

Kl. 14.00 - 15.30 Hold 2. rundvisning ved guide i De kongelige Repræ-

sentationslokaler. Den varer en time, resten af tiden er 

på egen hånd 

Kl. 16.00 Hjemkørsel 

Kl. ca. 18.30 Ankomst til Odense 

 

Pris for medlemmer kr. 550.00, ikke-medlemmer kr. 675.00 

Inkluderet i prisen er: Bus tur-retur, kaffe og ½ bolle, foredrag og rundvis-

ning på Kofoeds Skole, frokost i Snapstinget, med efterfølgende valgfri rund-

visning i Folketinget eller i De kongelige Repræsentationslokaler. På hjemtu-

ren kaffe og kage. 

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

Tilmelding for medlemmer fra den 4. december 2019 

For ikke-medlemmer fra den 20. januar 2020 

Bemærk: Indbetaling er bindende fra den 4. marts 2020 
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Vi besøger Kofoeds Skole 

Kl. 10.00 - 12.00 

 

Ellen Christensen, konsulent på Kofoeds Skole, 

ansat siden 2005 

Uddannelse: Master i Voksenpædagogik 

 

Kofoeds Skole har siden 1928 arbejdet for at hjælpe 

socialt udsatte borgere til et bedre liv. Det gør vi med 

respekt for, at ”et bedre liv” ikke er det samme for os alle sammen, og vi gør 

det ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Vi ønsker at skabe muligheder og 

tilbyde rammer for menneskers læring og udvikling. Vi tror på, at alle øn-

sker/kan give et bidrag til fællesskabet, når blot betingelserne er til at håndtere 

for hver især.  

Kofoeds Skole tilbyder deltagelse i arbejdsfællesskaber i skolens forskellige 

værksteder, f.eks. medieværksted, transport, 

café, ReDesign. Værkstederne er produktions-

enheder med fremstilling af varer eller tjene-

steydelser til kunder. Kunderne kan være in-

terne på skolen eller eksterne virksomheder og 

privatpersoner. 

Skolen tilbyder undervisning inden for musik, motion, sprog, it, kunst, syning 

og højskolefag. Skolen driver fire herberger for unge, har et kontaktsted for 

unge hjemløse og har særlige tilbud til grønlandsk talende borgere. 

Rundvisningen vil bestå af et indledende foredrag om skolens historie, aktuel-

le udvikling, brugere af skolen og skolens hverdag. Efterfølgende vises rundt 

på vore værksteder.  

Vi når ikke at se det hele, men nok til at I får 

et godt indtryk af, hvad  

Kofoeds Skole er i dag. 
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Kl. 12.00 Afgang til Christiansborg 

 

 

Kl. 12.30 - 13.30 Frokost i snapstinget.  

Frokosten består af 2 højt belagte stykker smørre-

brød. Meyers kantiner står for tilberedning og ser-

vering. 

 

Kl.13.30 Gruppen deler sig i 2 hold 

 

 

 
Foto Mikkel Groenlund 

Kl. 13.30 - 15.30  

Hold 1. Rundvisningen i Folketinget er med 

Jan Johansen, Socialdemokratiet, Kulturordfø-

rer, ordfører for Færdselssikkerheden, Bered-

skabsordfører, næstformand i Forsvarsudval-

get, medlem af Beskæftigelsesudvalget, 

Transport-og boligudvalget, Nordisk Råd og 

Kirkeudvalget. 

 

 

 

Vores vært Jan Johansen vil efter frokosten, 

møde os i snapstinget. I de følgende 45. min. 

vil han fortælle om forholdene i Folketinget. 

Efter rundvisningen, vil vi i mødeloka-

let, Concierge lokale S-0900, få mulighed for 

at stille spørgsmål til Jan Johansen. 

 
Foto David Kahr 
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Kl. 14.00 - 15.30  

Hold 2. Guidet rundvisning i en time i De kongelige Repræsentations-

lokaler, derefter på egen hånd frem til kl. 15.30 

 

Oplev magt, pragt og kunst. 

Se de storslåede sale og gemakker på Christiansborg som anvendes af Konge-

huset til repræsentative formål. Få historien om de imponerende sale, udsmyk-

ningen og kunstværkerne, ikke 

mindst Bjørn Nørgaards gobeli-

ner, der giver et lille indblik i 

danmarkshistorien. 

Omviserne fortæller også om, 

hvordan det foregår, når Dronnin-

gen holder gallamiddag, nytårskur 

og audiens på Christiansborg. 
    Foto Christoffer Regild 

 

Forberedelse 

På www.ft.dk kan I se, hvad der sker i Folketingssalen og læse mere om Fol-

ketingets arbejde og Christiansborg Slot. Hjemmesiden indeholder også en 

række informations- og undervisningsmaterialer, der kan downloades og be-

stilles på www.ft.dk/dokumenter/bestil-publikationer 

 

 

Forbehold 

Folketinget tager forbehold for, at det i helt ekstraordinære situationer kan 

blive nødvendigt at aflyse alle reservationer 

 

 

Kl. 16.00. Hjemkørsel 

 

http://www.ft.dk/
http://www.ft.dk/dokumenter/bestil-publikationer


Bestyrelsen anno 2020 
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, 31957544 

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

